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Cuvânt înainte: 
 
David K. Miller, fondator și director executiv al Grupului de Patruzeci: 

 

Ne aflăm în fruntea noilor tehnologii de vindecare care pot aduce Pământul înapoi în starea de 

echilibru. Acest ghid este un important pas înainte care prezintă conceptele noastre cele mai noi și 

exerciții care fac parte din tehnica de vindecare planetară numită Biorelativitate.  Sperăm că acest 

ghid va forma fundația pentru cercetări viitoare care vor ajuta să aducă iubitul nostru Pământ înapoi 

în echilibru și armonie.  

 

Maggie McLaughlin și Cosmin Şupeală: 

 

Vă urăm tuturor bun-venit la Ghidul de Biorelativitate al Grupului de Patruzeci! 

Acest Ghid de Biorelativitate este oferit pentru membrii Grupului de Patruzeci și de asemenea pentru 

toți lucrătorii de lumină și toate semințele stelare care sunt interesați de vindecarea planetară în 

general și vor să afle mai multe despre Biorelativitate și să participe la acest proiect minunat. Noi am 

adunat la un loc toate informațiile de Biorelativitate rezultate din experiența și munca proiectului 

Grupului de Patruzeci din ultimii cinsprezece ani. 

Ghidul de față constituie punctul de pornire central pentru înțelegerea istoriei Biorelativității și a 

conceptelor ei, și oferă informații cuprinzătoare pentru participanții la programul de Biorelativitate al 

Grupului de Patruzeci și pentru membrii grupului care doresc să devină conducători de sesiune de 

Biorelativitate. Ghidul a fost conceput într-o manieră flexibilă, astfel încât să se poată extinde de-a 

lungul timpului după cum va fi necesar pentru învățare și în scopuri orientative. Sunteți cu toții invitați 

să participați la acest ghid central cuprinzător, astfel încât să susțineți într-o manieră co-creatoare 

împuternicirea tuturor celor care doresc să participe la această muncă măreață, ca participanți sau ca 

lideri de sesiune. Pe măsură ce îmbrățișăm mai mult viziunea, învățăturile și țelurile Biorelativității în 

unitatea conștiinței, vom avea din ce în ce mai mult succes în munca noastră de vindecare planetară 

și personală. 

Vă recunoaștem, onorăm și respectăm PE TOȚI pentru devotamentul vostru și iubirea pentru Mama 

Pământ și omenire, și pentru pentru angajamentul vostru de a vă oferi serviciile în aceste vremuri de 

Ascensiune. 

 

Vă suntem foarte recunoscători și suntem onorați să lucrăm alături de voi în unitatea conștiinței, în 

cadrul acestui proiect minunat. 

http://www.groupofforty.com/


 

2 
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Ce se așteaptă de la participanți 

Studiul individual 
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Împărtășirea experienței, a ideilor și perspectivei referitoare la Biorelativitate 

Cum pot deveni moderator al unei sesiuni de Biorelativitate? – Ghidul Moderatorului de 

sesiune 

De ce să devii conducător de sesiune? 

Cerințele ca să devii conducător de sesiune 
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1. Ce este Biorelativitatea? 
 

1.1. Definiții din cărți 

 

Următoarele definiții de Biorelativitate au fost luate din mai multe cărți scrise de David K. 

Miller:  

 

Biorelativitatea se concentrează pe gândirea emisă 

de un grup și pe lucrul telepatic împreună, pentru a 

trimite energie de vindecare pentru planeta noastră. 

Această practică este similară cu conceptul de 

rugăciune de grup, în care oamenii trimit gânduri 

pozitive pentru a modifica rezultatul unui eveniment. 

În exercițiile de Biorelativitate, grupuri de semințe 

stelare de pe toată Planeta trimit gânduri de 

vindecare în anumite zone de pe planetă. Furtunile, 

uraganele și cutremurele pot fi evitate, încetinite sau 

li se poate scădea puterea, așa încât să se producă 

doar stricăciuni minime. Arcturienii arată că în 

sistemele planetare de evoluție înaltă există grupuri 

de oameni care interacționează telepatic în mod 

continuu cu planeta lor, așa încât să se asigure o 

armonie maximă între locuitorii planetei și forțele 

planetare. Un exemplu de Biorelativitate de pe 

Pământ poate fi cel al indienilor americani care se 

roagă împreună ca grup către planetă și cer ploaie. În 

exercițiile de Biorelativitate avem marele avantaj că 

ne putem conecta la nivel global cu multe semințe 

stelare, și ne putem uni telepatic pentru vindecarea 

Pământului. 
 Biorelativitatea, artă vizionară de Gudrun Miller 

 

Miller și Yashin, Un nou Arbore al Vieții pentru Ascensiunea Planetară. Anexa B: Glosarul 

Grupului de Patruzeci, 2014 

.................................................... 

Abilitatea de a te relaționa la Pământ ca la o ființă spirituală include conceptul de 

Biorelativitate. Populațiile indigene au o tradiție istorică de practicare a Biorelativității. 

Conceptul Triunghiului Sacru cuprinde trei laturi: latura indigenilor, latura Frăției Albe și latura 

spiritualității galactice. Noi spunem că aceste trei laturi trebuie să fie unite, ca să apară o nouă 

paradigmă de vindecare. Această paradigmă nouă va fi utilizată atât pentru vindecarea 

personală, cât și pentru vindecarea planetară. 

Noua tehnologie spirituală include conceptul de vindecător planetar și de vindecare planetară. 

În vindecarea planetară noi spunem că oamenii pot lucra ca să „vindece” Pământul. Am să 
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explic ce înseamnă vindecarea în termeni planetari. Vindecarea Pământului înseamnă să 

ajuți la păstrarea biosferei pentru omenire.  

 

Miller, Arcturienii: Cum să vindeci, să ascensionezi și să ajuți planeta Pământ, 2013, paginile 

4 și 5. 

 

………………………………………………………………….. 

Biorelativitatea descrie abilitatea ființelor umane de a comunica telepatic cu Spiritul 

Pământului. Scopul acestei comunicări este să se influențeze rezultatul unor evenimente 

naturale ale Pământului, cum ar fi furtunile, erupțiile vulcanice și cutremurele. 

 

Miller, Biorelativitatea: Tehnologii de vindecare planetară, 2011 

……………………................................................ 

Biorelativitatea se bazează pe ideea de a încerca să influențezi, să comunici și să relaționezi 

cu o planetă prin comunicări telepatice. Interacțiunea Biorelativității cu planeta începe prin a 

asculta care este nevoia sau energia planetei. Se bazează și pe nevoia de a încerca să faci 

planeta să interacționeze și să răspundă la nevoile oamenilor care locuiesc pe planetă. 

 

Miller, Biorelativitatea și vindecarea planetară, 2011, p. 94-95 

 

Pentru mai multe definiții vă rugăm să vedeți citatele cu definiții din cărți, din Standardele de 

Biorelativitate: 

Standardele de Biorelativitate 

 

1.2. Introducere și sursele cuvântului/conceptului de „Biorelativitate” 

 

Dr. Jeffery Goodman, autorul cărții Noi suntem generația cutremurului, a inventat termenul 

„Biorelativitate”. El a folosit acest termen ca să descrie procesul prin care gândurile omului 

influențează tiparele de energie ale Pământului. Ideile sale sunt explicate în detaliu și în 

cartea Schimbarea polilor, de John White (vezi pagina 188, ARE Press, 2000.) John White 

este un cercetător de reputație internațională în domeniul conștiinței. White arată cum Dr. 

Goodman se referă la Biorelativitate ca la „interacțiunea oamenilor cu mediul fizic înconjurător 

prin folosirea energiei psihice sau mentale”. Una din ideile importante din Biorelativitate este 

că „energia gândurilor rămâne în aura Pământului”, și din această cauză gândurile au efect 

asupra evenimentelor. Potrivit clarvăzătorului Aron Abrahamson, câmpurile de gânduri și 

formele gând interacționează cu forțele planetare, inclusiv cu energia elecromagnetică. 

Abrahamson a scris (acest lucru este menționat și în cartea lui John White despre 

Schimbarea Polilor) că „formele gând au vibrații și aceste vibrații pot să întărească sau să 

slăbească ceea ce generează o forță destructivă. Atunci când un grup de oameni trimite 

gânduri pozitive, asta poate contribui mult la prevenirea și evitarea unor evenimente 

destructive”. 

John White îl citează în continuare pe Goodman în cartea sa Schimbarea polilor, când spune 

(vezi la pagina 374) că „formele gând emise și create de om interacționează cu factorii din 

spatele cutremurelor, din spatele erupțiilor vulcanice și ale activităților geologice, și cu factorii 

https://www.dropbox.com/s/q3hrqpcxlsn81pd/Biorelativity%20Standards-Jan.2015.pdf?dl=1
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din spatele transformării climei”. Aceasta este una din ideile de bază ale muncii de 

Biorelativitate a Grupului de Patruzeci. Noi facem exerciții de grup în mod continuu, ca să 

ajutăm la prevenirea catastrofelor de pe planetă. 

 

1.3. Premizele necesare pentru înțelegerea Biorelativității 

 

Ca să putem înțelege și accepta conceptul de Biorelativitate și principiile sale, trebuiesc 

îndeplinite anumite cerințe.  

Este necesar să avem o înțelegere mai adâncă a realității care ne înconjoară. În ghidul de 

față nu putem să prezentăm și să explicăm detaliat aceste chestiuni. Vom face doar o scurtă 

prezentare a acestor cerințe și condiții, fără a prezenta conceptele și informațiile care stau la 

baza lor.  

Pentru început este necesar să aveți o anumită conștiință și înțelegere a Pământului, mai 

precis să știți că Pământul este o ființă vie. Ea este o ființă care are un corp fizic, care 

reprezintă planeta pe care o vedem. Același lucru este valabil și pentru noi – și noi suntem 

energie și spirit, și avem nevoie de un corp fizic pentru a avea această experiență umană pe 

această planetă. Fiecare din noi și planeta noastră avem o conștiință care guvernează 

experiențele noastre în acest context al vieții și al existenței. 

În al doilea rând noi creăm această realitate prin folosirea și exprimarea conștiinței și a 

intenției noastre. Realitatea noastră se relaționează nu numai la ființa noastră individuală, ci 

și la nivelul uman colectiv în contextul general al experienței umane în care suntem prezenți 

ca parte integrantă activă, dinamică, co-creatoare. Aceasta înseamnă că realitatea noastră 

este adânc contopită și conectată la realitatea UNICĂ a planetei. De aceea recunoaștem 

conexiunea adâncă dintre omenire la nivel colectiv, și tot ce reprezintă pentru noi Pământul. 

În al treilea rând acceptăm și îmbrățișăm faptul că putem comunica cu planeta și putem co-

crea cu Ea prin conectare telepatică. Aceasta este o expresie a expansiunii conștiinței noastre 

și a conectării noastre adânci, pe multiple nivele cu planeta, conexiune care există încă 

dinainte să ne naștem ca oameni. 

 

1.4. Forme de Biorelativitate de pe Pământ 

 

Această idee, aceste principii și aplicarea lor practică nu sunt noi pe Pământ. Iată în 

continuare câteva exemple de forme diferite de Biorelativitate care sunt practicate acum pe 

planetă. 

Indienii americani practică Biorelativitatea atunci când se roagă pentru ploaie. Ei dansează, 

cântă și bat tobele, și comunică astfel cu Gaia, cu spiritul Mamei Pământ și cu toate formele 

de viață cărora Ea le dă naștere. Indienii Hopi practică dansul Katsina ca să influențeze 

tiparele meteo și să atragă condiții favorabile pentru a avea recolte bune, în funcție de 

anotimp. De asemenea, popoarele amerindiene au o conectare și o comunicare bună cu 

lumea animalelor și a plantelor și cu natura în general, și încearcă mereu să se alinieze în 

mod armonios cu ciclurile vieții în desfășurare. 
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Mai sus, Dansul flautului: atragerea norilor de ploaie cu făină albă de porumb. Artistul: Eanger Irving Couse. 

Vedeți mai mult la: http://www.crossingworlds.com/articles/hopicycle.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dansatorii Hopi noaptea, de Raymond Naha. Ilustrarea DANSURILOR DE NOAPTE KATSINA Ösömuya, care au 

loc din luna martie până în luna iulie, ascunse de ochii publicului.  „În această perioadă, Katsina își interpretează 

dansurile minunate în timpul nopții în sate, ca să creeze un mediu plăcut pentru toate formele de viață, pentru 

ca ele să crească și să vină ploaia care să  hrănească recoltele...” 

Vedeți mai mult la: http://www.crossingworlds.com/articles/hopicycle.html  

 

…………………................... 

 

Un alt exemplu este cel al aborigenilor din Australia, care consideră că Pământul face parte 

din familia lor. Ei își exprimă spiritualitatea printr-o conectare adâncă la Pământ, și intră într-

o stare de transă din care pot percepe meridianele planetei. Ei își folosesc această abilitate 

ca să se orienteze în deșerturile nesfârșite din Outback.  

Puteți afla mai multe despre spiritualitatea aborigenilor aici:  

http://www.creativespirits.info/aboriginalculture/spirituality/what-is-aboriginal-

spirituality%23axzz3rBnRxjVa 

http://www.crossingworlds.com/articles/hopicycle.html
http://www.crossingworlds.com/articles/hopicycle.html
http://www.creativespirits.info/aboriginalculture/spirituality/what-is-aboriginal-spirituality%23axzz3rBnRxjVa
http://www.creativespirits.info/aboriginalculture/spirituality/what-is-aboriginal-spirituality%23axzz3rBnRxjVa
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............................................. 

 

Preoții vedici din sud-estul Asiei practică și ei anumite rugăciuni, ritualuri și ceremonii ca să 

manifeste ploaia, și aceasta este o formă locală de Biorelativitate. 

 

 
Preoții adhvaryu sunt cei care fac ritualul, dar ei sunt acompaniați de ajutoare și public care asistă la ritual. Cu 

toții recită și cântă versurile vedice sfinte. (© Indranil Mukherjee). 

Aflați mai multe despre ceremoniile vedice aici: 

http://niceartlife.com/causing-rain-with-ancient-vedic-rituals/  

 

............................................................... 

 

Iată și alte exemple de Biorelativitate aduse de Juliano, canalizat de David K. Miller:  

Clasa de Pregătire de Biorelativitate, 26 ianuarie, 2013 

Canalizare de David K. Miller din Grupul de Patruzeci 

Prelegere condusă de Juliano din partea arcturienilor – Tehnicile de Biorelativitate 

 

Salutări, sunt Juliano. Noi suntem arcturienii. Titlul acestei lecturi este Tehnicile de 

Biorelativitate. Ne referim în special la tehnicile de Biorelativitate folosite când se fac 

conferințe globale internaționale prin telefon. Mai întâi trebuie să înțelegeți că aceasta este o 

evoluție unică în istoria Biorelativității de pe această planetă. Aceste experiențe au fost inițiate 

de indigeni, care au făcut cercuri de vindecare în grup pentru Pământ. De exemplu s-a făcut 

Biorelativitate la Stonehenge. De fapt monumentele de la Stonehenge au fost construite ca 

parte dintr-un experiment de Biorelativitate. Și piramidele din Egipt sunt experimente de 

Biorelativitate. Aceasta vă ajută să înțelegeți Biorelativitatea într-un context mai larg.  

Exemplul cu Stonehenge și cu piramidele demonstrează că oamenii încearcă să conecteze 

energia din galaxie și stele la Pământ. Scopul este să se coboare pe Pământ un anumit gen 

http://niceartlife.com/causing-rain-with-ancient-vedic-rituals/
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de energie și frecvență, pentru ca tot câmpul de energie al Pământului să se transforme, ca 

să poată susține mai multă lumină și energie. 

 

Puteți vedea tot mesajul canalizat despre Tehnicile de Biorelativitate, în „Standardele de 

Biorelativitate”:  

Standardele de Biorelativitate 

 

1.5. Alte aspecte ale Biorelativității 

 

Așa încât vedeți, în special indigenii de pe toate continentele de pe Pământ practică astfel de 

ritualuri și exerciții ca parte din riturile și tradițiile lor, pentru că unitatea și conectarea cu 

Pământul face parte din credințele lor, din cultura și modul lor de viață, pe care îl mențin și îl 

cultivă. Putem să învățăm multe de la acești oameni, pentru că aici se află cel mai important 

aspect al Biorelativității care trebuie recunoscut: să trăiești în armonie și unitate cu Mama 

Pământ, să lucrezi împreună cu ea. Să intri într-un proces de co-creație cu ea, în armonie cu 

ea, cu recunoștință și respect, onorând tot ce ne dăruiește ea, pentru că ea ne oferă un 

context pentru propria evoluție și creștere. Dacă trăim separat de Mama Pământ și abuzăm 

de ea în moduri iresponsabile și lipsite de respect, apare un dezechilibru, și începem să 

vedem și să recunoaștem efectele acestui dezechilibru în natura din jurul nostru. 

 

Biorelativitatea se concentrează pe gândurile unui grup care lucrează împreună telepatic ca 

să trimită energie de vindecare pentru planetă. Această practică e similară conceptului de 

rugăciune de grup prin care oamenii trimit gânduri pozitive ca să modifice rezultatul unui 

eveniment. Arcturienii arată că în sistemele planetare de evoluție înaltă există grupuri de 

oameni care interacționează continuu în mod telepatic cu planeta, ca să asigure o armonie 

maximă între locuitorii planetei și forțele planetare. Ei ne arată cum să ne angajăm la nivel 

colectiv într-un proces de co-creație pe deplin conștient și iubitor, de armonizarea continuă 

cu planeta. Ei ne arată cum să întreținem o stare de echilibru absolută pe planetă numită 

homeostază, utilizând o forță de acțiune creatoare focusată și unificată, prin care se 

construiește uniunea cu planeta. În această stare de a fi nu mai există evenimente planetare 

extreme, există doar un mediu înconjurător armonios și pașnic pentru toate ființele și toți 

locuitorii de pe planetă. 

 

Grupul de Patruzeci îmbrățișează aceste învățături. În munca noastră ne concentrăm pe 

armonizarea cu planeta la nivele multiple, în contextul existenței și al experiențelor pe care ni 

le oferă Mama Pământ. 

 

De exemplu ne concentrăm în munca noastră pe fenomenele naturale extreme de pe Pământ 

în toate formele lor de manifestare și exprimare ca evenimente planetare care nu mai sunt în 

echilibru, cum ar fi incendiile scăpate de sub control, secetele, uraganele, cutremurele, 

inundațiile și erupțiile vulcanice. Intenția acestei munci este să se ajungă la armonie, calm și 

dizolvarea acestor manifestări extreme. Acest lucru se face împreuă, prin practici de 

Biorelativitate într-un proces de co-creație și susținere a sistemelor de auto-echilibrare, auto-

armonizare și regularizare ale planetei. Pământul are un astfel de sistem, pe care arcturienii 

https://www.dropbox.com/s/q3hrqpcxlsn81pd/Biorelativity%20Standards-Jan.2015.pdf?dl=1
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îl numesc Sistemul de buclă de feedback al planetei. Ne mai confruntăm în mod direct și 

indirect în munca noastră cu situații extreme ale mediului înconjurător create chiar de 

omenire, cum ar fi scurgerile radioactive și poluarea mediului. Un astfel de exemplu îl constuie 

situația tragică de la Fukushima. 

 

Dezechilibele creează haos, teamă, polarizare și violență și în conștiința colectivă a omenirii 

ca expresie și manifestare a separării dintre noi. Arcturienii de învață despre conștiința 

colectivă, subconștientul colectiv și inconștientul colectiv al unei planete, și despre colectivul 

care locuiește pe planetă. Toate aceste părți construiesc așa-numita Noosferă. Lucrul cu 

Noosfera în sesiunile de Biorelativitate include lucrul cu tiparele de comportament mentale și 

emoționale care sunt exprimate de colectiv. Aceste tipare se potențează și se manifestă ca 

realitate corespunzând vibrației tiparelor de energie pe care le reprezintă. 

 

Suntem pe deplin conștienți că TOTUL este conectat, tot ce există, ca tipuri de energie diferite 

care se relaționează și interacționează între ele. Putem să ajungem la o armonizare puternic 

exprimată, concentrată pe un proces co-creator bazat pe o intenție de armonizare iubitoare. 

Această intenție și puterea manifestării conectate la o sursă de lumină înaltă care ne este 

întotdeauna disponibilă, poate fi ridicată în mod semnificativ de către un grup și poate fi 

focusată în așa fel încât să aducă în final armonizarea dorită pentru binele cel mai înalt al 

Pământului și al locuitorilor săi: oameni, plante și animale. În acest mod noi co-creăm 

împreună cu Pământul, ca să realizăm un echilibru armonios pentru TOȚI.  

 

1.6. Surse/Bibliografie pentru definiția și conceptele de Biorelativitate 

 

Vă rugăm să consultați aceste surse ca să acoperiți pe deplin conceptele teoretice și unele 

aspecte practice ale Biorelativității. Atragem atenția că această listă nu prezintă o trecere în 

revistă completă a resurselor de Biorelativitate. Veți găsi unele din aceste resurse în acest 

document. (Informațiile sunt în limba engleză). 

 

 Standarde de Biorelativitate (PDF) creat de David K. Miller și Pam Phairas 

 Lecturi canalizate de David K. Miller de pe site-ul GOF: 

o Lucrul cu sistemul de buclă feedback al Pământului (septembrie 2012) 

o Legile conștiinței (decembrie 2014) 

o Principiile Entropie versus Coerență (iulie 2014) 

o Evoluție și biorelativitate (martie 2014) 

o Noosfera și cîmpul de energie eterică al Pământului (februarie 2014) 

 Prezentări făcute de membrii GOF: 

o Ce este Biorelativitatea (PDF) – de Jane Scarratt 

o Fundațiile Biorelativității (PDF) – de Cosmin Supeală 

 Cărți (disponibile la magazin) : 

o Miller și Yashin, Un nou Arbore al Vieții pentru Ascensiunea Planetară, 2014 

o Miller, Arcturienii, cum să vindeci, să ascensionezi și să ajuți planeta Pământ, 

2013 

o Miller, Biorelativitea: Tehnologii de vindecare planetară, 2011 

https://www.dropbox.com/s/q3hrqpcxlsn81pd/Biorelativity%20Standards-Jan.2015.pdf?dl=1
http://groupofforty.com/working-with-the-earths-feedback-loop-system/
http://groupofforty.com/laws-of-consciousness/
http://groupofforty.com/the-principles-of-entropy-versus-coherence/
https://www.dropbox.com/s/ik3s2y19xea14gy/Lectura_032014_RO.pdf?dl=1
https://www.dropbox.com/s/xjdg20xvrppf8nw/Lectura_022014_RO.pdf?dl=1
https://www.dropbox.com/s/1k276w2dql435k7/Jane%20presentation%20on%20Biorelativity.pdf?dl=1
https://www.dropbox.com/s/310xkkjq7rqovsz/Presentation_Biorelativity_05072015.pdf?dl=1
http://groupofforty.com/shop/
http://groupofforty.com/product/a-new-tree-of-life-for-planetary-ascension/
http://groupofforty.com/product/arcturians-how-to-heal-ascend-and-help-planet-earth/
http://groupofforty.com/product/arcturians-how-to-heal-ascend-and-help-planet-earth/
http://groupofforty.com/product/biorelativity-planetary-healing-technologies/
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o Miller, Biorelativitatea și vindecarea planetară, 2011 

o Miler, Ridicarea coeficientului de lumină spirituală, 2011 

o Miller, O nouă tehnologie spirituală pentru Pământul 5D, 2009 

 Website: 

o Pagina principală de Biorelativitate 

o Unelte ale Grupului de Patruzeci 

 

Vă rugăm să consutați și resursele aferente în alte limbi, din Anexa A a acestui ghid. 

 

 

2. Proiectul de Biorelativitate al Grupului de Patruzeci 
 

2.1. O scurtă istorie a proiectului de Biorelativitate al Grupului de Patruzeci 

 

În exercițiile de Biorelativitate, membrii Grupului de Patruzeci au acum marele avantaj de a 

se conecta global cu mulți alți membri, ca să lucreze împreună telepatic pentru vindecarea 

Pământului. Grupul nostru face aceste exerciții de Biorelativitate de peste 15 ani. Noi ne 

îmbunătățim tehnicile și devenim tot mai puternici și mai eficienți. Această muncă a început 

la chemarea arcturienilor și lucrăm neîntrerupt ca să îmbunătățim eficiența muncii noastre, 

de exemplu prin mai multă focusare și prin unitatea conștiinței.  

 

2.2. Proiectul de Biorelativitate de pe website-ul nostru 

 

Website-ul Grupului de Patruzeci (GOF) oferă o prezentare extinsă a acestui program. Puteți 

găsi acest proiect pe website-ul GOF la meniul principal la Proiecte, apoi selectați 

Biorelativitate. 

 

 
 

 

 

http://groupofforty.com/product/raising-the-spiritual-light-quotient/
http://groupofforty.com/product/new-spiritual-technology-for-the-fifth-dimensional-earth-arcturian-teachings-from-the-sacred-triangle/
http://grupul-de-40.org/proiecte/biorelativitate
http://grupul-de-40.org/concepte-unelte
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Paginile Web de Biorelativitate oferă o platformă largă cu următoarele subiecte: 

(Vă invităm să mergeți la linkurile prezentate) : 

 Informații și educație de Biorelativitate 

o Pagina principală de Biorelativitate 

o Standardele de meditație pentru Biorelativitate (engleză) 

o Program educațional de Biorelativitate (engleză) 

 O arhivă a sesiunilor de Biorelativitate făcute pe tot globul 

o Înregistrări ale sesiunilor de biorelativitate 

 Resurse de informare despre evenimentele planetare 

o Biblioteca cu resurse de informare privitoare la evenimentele planetare 

 Discuții și împărtășire de idei, perspective și experiențe 

o Forum de Biorelativitate 

 Prezentarea echipei 

o Echipa de Biorelativitate 

 

Vă rugăm să vizitați paginile web ale proiectului pentru mai multe informații. Pentru sugestii 

și feedback privind conținutul acestor pagini, vă rugăm să îi contactați pe coordonatorii echipei 

de Biorelativitate (îi găsiți pe coordonatorii echipei aici sau vedeți prezentarea echipei din 

capitolul următor al acestui ghid) și/sau webmasterul la webmaster@groupofforty.com ) 

 

2.3. Prezentarea coordonatorilor și a echipei 

 

Membrii echipei de Biorelativitate (conducătorii de sesiune și coordonatorii) sunt prezentați 

aici pe website-ul GOF. Avem conducători de sesiuni de Biorelativitate localizați pe tot globul. 

Suntem foarte recunoscători pentru devotamentul și angajamentul lor ca să ajute pe Mama 

Pământ și omenirea. Și desigur suntem la fel de bucuroși și recunoscători și atunci când 

minunatele noastre semințe stelare și vindecătorii planetari din Grupul de Patruzeci participă 

la exerciții de Biorelativitate și susțin intențiile de vindecare exprimate. 

În acest moment exista un comitet de Biorelativitate din care fac parte mai mulți membrii. 

 

Sarcinile coordonatorilor includ:  

- Împuternicirea, creșterea și menținerea echipei de Biorelativitate 

- Oferirea de educație și suport în domeniul Biorelativității 

- Pregătirea de noi conducători de sesiuni 

- Coordonarea eforturilor de Biorelativitate sincronizate în cazul unor urgențe 

- Crearea și implementarea unor modalități de concentrare înaltă și de unitate a 

conștiinței în munca noastră de Biorelativitate.  

- Ajutor de ridicare a conștiinței planetare pentru toți participanții la Biorelativitate 

- Raportarea activității de biorelativitate în newsletterul GOF și în Comitetul de 

Consiliere GOF 

- Întâlniri de echipă regulate (lunare) cu toți membrii de echipă (conducătorii de 

sesiuni) 

http://grupul-de-40.org/proiecte/biorelativitate
http://groupofforty.com/projects/biorelativity/biorelativity-meditation-standards/
http://groupofforty.com/projects/biorelativity/biorelativity-educational-program/
http://groupofforty.com/projects/biorelativity/biorelativity-sessions-recordings/
http://groupofforty.com/projects/biorelativity/earth-events-information-sources-library-for-biorelativity/
http://groupofforty.com/forums/forum/biorelativity/
http://groupofforty.com/projects/biorelativity/biorelativity-team/
http://groupofforty.com/projects/biorelativity/biorelativity-team/
mailto:webmaster@groupofforty.com
http://groupofforty.com/projects/biorelativity/biorelativity-team/


 

12 
 

- Participarea și lucrul împreună la alte proiecte GOF pentru realizarea țelurilor și 

viziunilor GOF 

 

Coordonatorii, conducătorii de sesiuni/moderatorii și participanții, toți sunt la fel de importanți 

pentru a avea un puternic efect pozitiv de vindecare și armonizare asupra planetei, în cadrul 

Grupului de Patruzeci. 

 

2.4. Cum lucrăm? 

 

În ce constă munca noastră? 

 

Arcturienii ne arată cum să ne angajăm la nivel colectiv într-un proces de co-creere iubitor și 

pe deplin conștient cu planeta.  Ei ne arată cum să păstrăm pe planetă o stare de echilibru 

absolut, numită Homeostază, utilizând o forță de lucru focusată, unificată și creatoare, și prin 

unitate se construiește colectivul planetar. În această stare de existență nu mai există 

evenimente planetare extreme, există doar un mediu înconjurător caracterizat de o armonie 

și pace de durată pentru toate ființele vii și toți locuitorii de pe planetă. 

Grupul de Patruzeci îmbrățișează aceste învățături. În munca noastră ne concentrăm pe 

armonizarea la nivele multiple a coexistenței noastre cu planeta, în contextul existenței și 

experienței pe care ne-o dăruiește Mama Pământ. În exercițiile de Biorelativitate, membrii 

Grupului de Patruzeci de pe tot globul trimit gânduri de vindecare în anumite zone din lume. 

Suntem pe deplin conștienți că TOTUL este conectat, tot ce există, pe măsură ce diferite 

tipuri de câmpuri de energie se interrelaționează și reacționează una cu alta. Putem ajunge 

la o armonizare puternică, concentrată pe intenția noatră iubitoare de armonizare într-un 

proces de co-creere cu Pământul. Această intenție și puterea de manifestare conectată la o 

sursă înaltă de lumină care ne este întotdeauna disponibilă, poate fi sporită în mod 

semnificativ într-un grup. Ea poate fi focalizată pentru ca în final să aducă armonizarea dorită 

pentru binele cel mai înalt al Pământului și al tuturor locuitorilor săi: oameni, plante și animale. 

În acest mod co-creem împreună cu Pământul, ca să realizăm un echilibru armonios pentru 

TOT. 

 

Cum ne organizăm munca? 

 

Conducătorii sesiunilor de Biorelativitate organizează, cu ajutorul Coordonatorilor 

Internaționali de Biorelativitate, sesiuni de Biorelativitate regulate. Toate sesiunile sunt 

documentate de Calendarul Internațional de Activitate GOF, pe website-ul următor: 

http://groupofforty.com/activities-events/events/gof-international-calendar/ 

 

Membrii noștri din GOF verifică acest calendar ca să vadă când se fac sesiuni de 

Biorelativitate. De asemenea, ei primesc în mod constant prin e-mail anunțuri și aduceri 

aminte, ca să își poată planifica participarea în mod corespunzător.  

Sesiunile se țin printr-un sistem de teleconferință, sistemul folosit în prezent fiind 

freeconferencecall.com (vor fi mai multe amănunte despre asta mai târziu în acest 

document). Moderatorul sau conducătorul sesiunii se întâlnește telefonic cu toți participanții 

http://groupofforty.com/activities-events/events/gof-international-calendar/
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la sesiune, pentru Meditația de Biorelativitate. Cu cât este mai mare concentrarea echipei pe 

vindecare și armonizare, cu atâta este mai mare impactul de manifestare. Membrii echipei de 

Biorelativitate se concentrează de comun acord în mod sincronizat, ca să ofere meditații pe 

teme și probleme comune care trebuiesc abordate. 

 

Toate sesiunile sunt înregistrate și sunt disponibile pentru membri la adresa de web:  

http://groupofforty.com/projects/biorelativity/biorelativity-sessions-recordings/  

 

Membrii grupului pot să adere la intenția de vindecare exprimată în meditație, ascultând 

înregistrările. Înregistrările constituie o resursă educațională valoroasă pentru realizarea unei 

înțelegeri comune mai bune a învățăturilor și tehnologiilor arcturiene și a muncii noastre. 

 

2.5. Teme pentru exerciții de Biorelativitate 

 

Mai jos este o listă de teme și probleme, însoțite de înregistrări ale unor sesiuni de 

Biorelativitate în care conducătorii de sesiune abordează aceste chestiuni. Aceste înregistrări 

sunt exemple selectate din înregistrările din ultimii ani (sesiunile sunt in limba engleză). 

 

- Lucrul cu activitatea tectonică și vulcanică 

 Echilibrarea tectonică și activitatea vulcanică 

 Energizarea Mamei Pământ cu iubirea și energia Creatorului. Subiect: 

vulcanii de pe glob 

 Zonele seismice din Valea New Madrid/Wabash 

 Erupțiile vulcanice recente și cutremurele din Nepal 

 Plăcile tectonice din Chile 

 Orizontul evenimentului - Vulcanii 

- Lucrul cu aura Pământului, cu rețeaua și meridianele  

 Vindecarea și împuternicirea aurei pământului și a meridianelor 

 Repararea rețelei Pământului 

 Echilibrarea sistemelor Pământului cu cristale arcturiene și cu rețeaua 

cristalină 

 Energizarea, curățarea și renovarea rețelei de meridiane/linii ley și a 

chakrelor Pământului 

 Vindecarea vechilor meridiane 3D și introducerea meridianelor 5D pe 

Pământ 

- Infuzia de Lumină Înaltă și de Energii/Coduri de Ascensiune 

 Susținerea Pământului și a omenirii cu lumină pentadimensională pentru 

ascensiune 

 Infuzia, ancorarea și integrarea luminii înalte – Lumina Omega, energia 

primordială de la Lago Puelo, Lumina Mesianică de la Montserrat 

 Energiile galactice pentadimensionale pentru Mama Pământ și pentru 

omenire 

 Codurile de Ascensiune din Mama Pământ 

http://groupofforty.com/projects/biorelativity/biorelativity-sessions-recordings/
https://www.dropbox.com/s/i0csgyrxv2ukylw/2015_October_29th_Cosmin.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/twrp6762cfsjqvi/Mai_11th_Maggie_Pam_Phairas_volcanos.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/twrp6762cfsjqvi/Mai_11th_Maggie_Pam_Phairas_volcanos.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/luwbq23wv8vctu3/IA9688_05062015175803217_1082113_8072_2015-05-07.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/j79qsyw569jer8c/Bior.-Maggie%20McLaughlin-Arp%2027%2C%202015.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/p4h29w0zdymer5g/Bior.-Lesley%20Anderson-April%2010%2C%202015.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/56dqopar185gb0b/Bior.-Pam%20Phairas%20Jan%2028%2C%202015.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/fv41bfgjoeo5puo/2015_October_15th_cosmin.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/b36bdac5xsde35p/IA9688_09012015180207683_1058973_3399_2015-09-02.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/wzi06gtlqnkmbnu/IA9688_07202015180157737_1081375_9916_2015-07-21.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/wzi06gtlqnkmbnu/IA9688_07202015180157737_1081375_9916_2015-07-21.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/x4v3fuvvl0izcu6/2015_June_1st_maggie.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/x4v3fuvvl0izcu6/2015_June_1st_maggie.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/6braqcbz12p4c7p/Bior.-Maggie%20McLaughlin-Nov%2010%2C%202014.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/6braqcbz12p4c7p/Bior.-Maggie%20McLaughlin-Nov%2010%2C%202014.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/3qfe8tfub48a7gn/2015_Ocotber_5th_maggie.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/3qfe8tfub48a7gn/2015_Ocotber_5th_maggie.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/rmi5ltqrssbk77q/2015_September_17th_cosmin.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/rmi5ltqrssbk77q/2015_September_17th_cosmin.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/yf3g3yh3fhllo6a/2015_September_14th_Maggie.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/yf3g3yh3fhllo6a/2015_September_14th_Maggie.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/g4rnxyan8laof8m/Bior.-Alessandra%20%26%20Pamela-June%2029%2C%202014.mp3?dl=1


 

14 
 

 Pământul Interior – Vindecarea personală și planetară    

- Lucrul cu Noosfera 

 Imprimarea noosferei cu constelații de gânduri înalte 

 Transmutarea acțiunilor militare ale guvernelor 

 Transmutarea tiparelor de separare din noosferă cu Lumina Mesianică – 

Partea 1 – Separarea dintre omenire și Pământ 

 Transmutarea tiparelor de separare din noosferă cu Lumina Mesianică – 

Partea 2 – Separarea dintre aspectele masculine și feminine 

 Integrarea binelui din istoria cosmică a Pământului ca să domine 

noosfera 

 Transformarea conștiinței și a noosferei 

 Transmutarea fricii și stabilirea echilibrului dintre Compasiune și 

Judecată pe Pământ 

 Noosfera Pământului – Entropia și coerența 

- Lucrul cu Balenele și Delfinii 

 Iubirea ancestrală a mamelor balenă 

 Delfinii și balenele 

 Salutări balenelor 

- Lucrul cu Elementele 

 Aducerea echilibrului/armoniei/păcii/unității către elemente prin folosirea 

Triunghiului Sacru pentru Uraganul Patricia din Mexic 

- Lucrul cu cristalele eterice speciale 

 Cristalul de la Vulcanul Poas pentru justiție și putere planetară 

 Infuzarea Pământului cu Energia Mesianică 

 Respirația Mesianică 

 Seria de Lucru cu Noosfera din 2016 – Realizarea unei conștiințe înalte 

în toate aspectele societății, prin utilizarea cristalelor din Grosse Valley, 

Istanbul, Lacul Morraine – Sesiunea 1 – aprovizionarea cu mâncare și 

apă 

 Lucrul cu cristalele de la Vulcanul Poas, Lacul Bodensee, Lago Puelo,ca 

să creeze și să împuternicească o nouă energie dinamică pentru Pământ 

 Accelerarea creării și integrării unei înțelegeri înalte și a conștiinței în 

Noosferă cu cristalul eteric din Lacul Morraine din Canada 

- Lucrul cu incendiile 

 Incendiile de pe Coasta de Vest 

 Seceta și incendiile din pădurile din British Columbia și din coridorul de 

pe coasta regiunii Nord-Vest 

 Biorelativitate pentru Lago Puelo – aducerea ploii în Patagonia și Laso 

Puelo 

 Incendiile din Indonezia – noosfera și armonizarea/minimalizarea 

stricăciunilor 

 

 

https://www.dropbox.com/s/8l0a4anigy8j0pv/Bior.-Maggie%20McLaughlin-Oct%2027%2C%202014.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/qps9jl5ul13i3h3/2015_September_3rd_Cosmin.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/fqn55cz0hixoifd/IA9688_07292015175745672_1089644_8471_2015-07-30.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/7c3f8q0667po9to/Bior.-Cosmin%20Supeala-Feb%2019%2C%202015.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/7c3f8q0667po9to/Bior.-Cosmin%20Supeala-Feb%2019%2C%202015.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/kfs1ovayadzkl20/Bior.-Cosmin%20Supeala-March%205%2C%202015.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/kfs1ovayadzkl20/Bior.-Cosmin%20Supeala-March%205%2C%202015.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/enxej2wnwm5ks67/Bior.-Lesley%20Anderson-Jan%209%2C%202015.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/enxej2wnwm5ks67/Bior.-Lesley%20Anderson-Jan%209%2C%202015.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/tg0aj4tc0k6nbw7/Bior.-Pam%20Phairas%20Nov%205%2C%202014.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/lcdcepuw3xq5vlr/Bior.-Cosmin%20Supeala-Oct%2030%2C%202014.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/lcdcepuw3xq5vlr/Bior.-Cosmin%20Supeala-Oct%2030%2C%202014.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/61w7gzke5qlu5wf/Bior.-Pam%20Phairas-July%2016%2C%202014.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/rb5v8lutk514ptr/2015_October_25th_Alessandra.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/rfiykit3tor6ygy/25620083-32.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/kfds8kbxyyj9axa/Bior.-Lesley%20Anderson-Jan%202%2C%202015.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/0y50rur7vxf3j8o/IA9688_10232015110044871_1061936_5579_2015-10-24.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/0y50rur7vxf3j8o/IA9688_10232015110044871_1061936_5579_2015-10-24.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/3ustsbgxcffkmy3/2015_September_6th_Alessandra.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/s2fbd7y8y1ri1il/Bior.-Cosmin%20Supeala-Jan%2008%2C%202015.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/cvu0i0pgbyg4q4c/Bior.-Lesley%20Anderson-Jan%2016%2C%202015.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/5x992vet94924cg/2016_January_6th_cosmin_food_water_supply.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/5x992vet94924cg/2016_January_6th_cosmin_food_water_supply.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/5x992vet94924cg/2016_January_6th_cosmin_food_water_supply.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/5x992vet94924cg/2016_January_6th_cosmin_food_water_supply.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/if39vvbirgf82nr/Cosmin_December_23_2015.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/if39vvbirgf82nr/Cosmin_December_23_2015.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/gebbmu6shh95uwz/2015_December_16th_cosmin_understanding.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/gebbmu6shh95uwz/2015_December_16th_cosmin_understanding.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/5yiltcib7gzrgaw/2015_August_20th_cosmin_America_issues.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/6nh7eyfuwfi8fyn/2015_July_17th_lesley.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/6nh7eyfuwfi8fyn/2015_July_17th_lesley.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/qy12igajzro4vlx/Bior.-David%20Miller-Mar%201st%2C%202015.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/qy12igajzro4vlx/Bior.-David%20Miller-Mar%201st%2C%202015.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/3zi8ue1ud1jjs9l/2015_November_19th_Cosmin.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/3zi8ue1ud1jjs9l/2015_November_19th_Cosmin.mp3?dl=1
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- Lucrul cu oceanele 

 Echilibrarea virușilor algelor de plancton și a bacteriilor din apă, aer și 

pământ 

 Echilibrarea Oceanului Pacific – Insulele Vanatu; inundațiile din Chile 

 Furtunile din Oceanul Pacific – instrumente multiple 

 Echilibrarea curenților oceanelor 

 Vindecarea oceanelor prin extinderea Inelului de Ascensiune 

 Picătura pură din oceanul ascensionat al Noului Pământ 

 Curățarea sistemului de ape al Pământului și a Biosferei 

 Vindecarea oceanelor prin extinderea Inelului de Ascensiune 

- Lucrul cu sistemul buclă de feedback planetar și cu elementele în general 

 Îmbogățirea sistemului de feedback planetar – Partea 1 

 Îmbogățirea sistemului de feedback planetar – Partea 2 

 Îmbogățirea sistemului de feedback planetar – Partea 3 

 Armonizarea elementelor cu Lumina Omega și Cristelele Eterice 

 Aducerea în armonie a elementelor 

- Lucrul cu radioactivitatea, cu scurgerile de petrol și cu poluarea în general 

 Animas River SUA 

 Poluarea aerului 

 Transmutarea energiilor toxice radioactive din Inelul de Foc din 

hidrosferă, pedosferă, atmosferă, biosferă 

 Aducerea de lumină înaltă și shimmering la deversarea din regiunea 

minieră Rio Doce, pe țărmul Atlanticului 

- Lucrul cu secetele 

 Seceta din Puerto Rico 

 Echilibrarea secetei mondiale cu focusarea pe Oceanul Pacific 

 Seceta mondială 

- Lucrul cu furtunile/uraganele 

 Aducerea echilibrului/armoniei/păcii/unității pentru Elemente, prin 

folosirea Triunghiului Sacru pentru Uraganul Patricia din Mexic 

 Uraganele din Hawaii 

 Super El Nino 

 

2.6. Programul Internațional de Biorelativitate 

 

Coordonatorii Programului de Biorelativitate al Grupului de Patruzeci vă urează bun-venit în 

programul educațional de Biorelativitate. Acest program conține o serie de cursuri gratuite cu 

educație de biorelativitate și instrumente arcturiene cu focalizarea pe modul în care puteți 

folosi aceste instrumente într-o sesiune de meditație puternică și concentrată.  

Aceste cursuri sunt disponibile pentru conducătorii sesiunilor de Biorelativitate ca un curs de 

perfecționare, și pentru membrii Grupului de Patruzeci (GOF) care doresc să devină 

conducători de sesiuni de biorelativitate și pentru membrii GOF care doresc să atingă o 

înțelegere mai profundă a instrumentelor arcturiene folosite, astfel încât să participe cu o 

https://www.dropbox.com/s/lzlpxf3sce6iv3x/2015_Mai_22nd_lesley_algae_bacteria_water_air.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/lzlpxf3sce6iv3x/2015_Mai_22nd_lesley_algae_bacteria_water_air.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/hp2j7mo9i1kym54/Bior.-Maggie%20McLaughlin-March%2030%2C%202015.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/dogv8rgryng909n/Bior.-Pam%20Phairas%20Mar%2025%2C%202015.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/a1kp7s188uugs5q/Bior.-Lesley%20Anderson-March%2027%2C%202015.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/q60x9pjv68vfaqw/Bior.-Pam%20Phairas%20Feb%2011%2C%202015.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/87rupzm9ju94iyo/Bior.-Alessandra-January%2025%2C%202015.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/logdzw620dqhlmv/Bior.-Maggie%20McLaughlin-Jan%2020%2C%202015.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/q60x9pjv68vfaqw/Bior.-Pam%20Phairas%20Feb%2011%2C%202015.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/8gtkijxcjhj763x/2015_Mai_14th_cosmin_enrich_pfls.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/04zhxukb60zzi4w/2015_Mai_21st_cosmin_enrich_pfls_part_2.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/kogr3tuupp18npp/2015_Mai_28st_cosmin_enrich_pfls_part_3.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/lda43ybwgo1ngvm/Bior.-Cosmin%20Supeala-Jan%2022%2C%202015.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/67z8fj6v3m7du9u/Bior.-Cosmin%20Supeala-Nov%2013%2C%202014.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/vnasdzom2q2li0w/2015_August_11th_Sheila.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/jdxgppgk2da0q9z/Bior.-Pam%20Phairas%20Feb%2025%2C%202015.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/mypyvu11zprexxp/IA9688_10162015110230785_1055060_2368_2015-10-16.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/mypyvu11zprexxp/IA9688_10162015110230785_1055060_2368_2015-10-16.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/8d23z86hnxxbzx4/2015_December_3rd_cosmin_rio_doce_shimmering.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/8d23z86hnxxbzx4/2015_December_3rd_cosmin_rio_doce_shimmering.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/vnaqrrmitwrqtsj/2015_July_9th_cosmin_puerto_rico.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/eeazqw4a3j5exvb/2015_July_18th_emergency_session_lesley.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/km7hy75jzw40ksf/Bior.-David%20Miller-Dec%2020%2C%202014.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/0y50rur7vxf3j8o/IA9688_10232015110044871_1061936_5579_2015-10-24.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/0y50rur7vxf3j8o/IA9688_10232015110044871_1061936_5579_2015-10-24.mp3?dl=1
http://recording.freeconferencecalling.com/mp3/488147/488147/IA9688_08052014140526687_1055325.mp3
http://recording.freeconferencecalling.com/mp3/488147/488147/IA9688_02262014170039511_1061467.mp3
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putere mai mare la meditații, cu o intenție focusată pentru vindecarea omenirii, a iubitei 

noastre Mama Pământ, și a noastră personal. 

Formatul este GoToMeeting, este un format interactiv, accesibil lunar. În aceste cursuri și 

înafara lor se oferă ocazii de a pune întrebări și de a împărtăși experiențele proprii. Fiecare 

este încurajat să participe la nivelul la care dorește. 

Instructorii sunt: Maggie McLaughlin, Coordonator Internațional GOF de Biorelativitate, și 

Jane Scarratt, Coordonator GOF pentru Australia, cu susținere tehnică și educativă de la 

Cosmin Supeală, Coordonator Internațional GOF de Biorelativitate. Sesiunile sunt 

înregistrate și disponibile pe website-ul GOF la Biorelativitate. Toți membrii GOF sunt invitați 

să asculte aceste sesiuni oricând doresc. Aceste înregistrări de sesiuni fac parte din 

programul de pregătire al celor care vor să devină conducători de sesiune de Biorelativitate, 

alături de Ghidul de Biorelativitate și de orientarea personală oferită de un Coordonator de 

Biorelativitate sau delegat. 

O Bibliotecă de Resurse este disponibilă ca parte din acest program, ca să ajute la pregătirea 

participanților la fiecare clasă; puteți găsi lista de resurse mai jos. Acest curs s-a înființat pe 

fundamentul țelurilor de Biorelativitate ale programului, pentru a răspunde nevoilor  

 

Vă invităm să vizitați paginile programului de pe website pentru mai multe informații și 

resurse: 

 Arhiva de sesiuni cu agende, înregistrări și link-uri la resurse 

 Biblioteca de înregistrări de sesiuni (ținute la zi pe măsură ce sunt primite înregistrările) 

 listă completă de subiecte (se poate extinde în viitor) 

 

2.7. Întâlnirile echipei de Biorelativitate 

 

În fiecare lună se întâlnesc toți conducătorii de sesiuni de Biorelativitate și membrii de echipă, 

inclusiv coordonatorii regionali și internaționali, prin intermediul formatului de întâlniri pe net 

GoToMeeting, pentru a îndeplini următoarele activități: 

 

- Să raporteze privitor la activitățile noastre de Biorelativitate din fiecare țară.  

- Să raporteze despre diferitele proiecte începute în echipă. 

- Să împărtășească experiența din cadrul acțiunilor de Biorelativitate. 

- Să facă prezentări și instruiri privitor la diferitele instrumente pe care le folosim în 

munca noastră. 

- Să co-creeze, să împărtășească și să facă schimb de informații, idei și perspective 

despre cum putem avea mai mult succes în munca noastră de dezvoltare planetară, 

cum să realizăm și să menținem unitatea conștiinței și concentrarea în acțiunile 

noastre de Biorelativitate. De exemplu, aceasta se poate face prin: 

 Crearea unui mod de împărtășire și discutare a experiențelor noastre 

 Crearea unor punți de comunicare și a unor modalități de participare la 

sesiuni de Biorelativitate în toată lumea, dincolo de granițe, prin susținere 

reciprocă la nivel global 

 Sincronizarea acțiunilor noastre de Biorelativitate asupra unui 

eveniment/temă/problemă alese în comun 

http://groupofforty.com/projects/biorelativity/biorelativity-educational-program/sessions/
http://groupofforty.com/projects/biorelativity/biorelativity-educational-program/resource-library/
http://groupofforty.com/projects/biorelativity/biorelativity-educational-program/topics/
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Toate întâlnirile sunt înregistrate și se pot descărca la această pagină: 

http://groupofforty.com/projects/biorelativity/biorelativity-team-meetings/  

 

Puteți face cunoștință cu echipa noastră aici: 

http://groupofforty.com/projects/biorelativity/biorelativity-team/  

 

Dacă aveți sugestii, feedback sau întrebări, vă rugăm să contactați Coordonatorii Regionali 

sau Internaționali de Biorelativitate pe pagina cu echipa. 

 

2.8. Pagina de Biorelativitate de pe Facebook 

 

Invităm toți membrii GOF  care doresc să se implice în proiectul de Biorelativitate în calitate 

de conducători de sesiune de Biorelativitate sau ca participanți la meditațiile de Biorelativitate 

să se înscrie pe această pagină de pe Facebook ca să își împărtășească ideile, perspectivele 

și experiențele privitoare la Biorelativitate. Împărtășirea experiențelor și a perspectivelor 

noastre ne ajută să înțelegem mai bine munca noastră în acest proiect, ne mărește abilitatea 

de a participa, și contribuie la câmpul de conștiință unificată pe care dorim să îl stabilim și să 

îl menținem în grupul nostru. De asemenea sporește interesul, concentrarea și devotamentul 

de care este nevoie pentru ca să ajutăm pe Mama Pământ și omenirea în procesul de 

Ascensiune. Aceasta ajută și la realizarea unei stări de homeostază absolută pe planeta 

noastră, așa cum ne învață arcturienii. 

 

Această pagină este rezervată numai pentru membrii activi ai Grupului de Patruzeci, pentru 

postări despre evenimentele planetare, despre Biorelativitate și alte chestiuni aferente. 

Invităm membrii GOF să folosească această pagină ca să atragă atenția altora asupra 

evenimentelor planetare, ca să solicite sesiuni de Biorelativitate, să urmărească 

evenimentele și să posteze comentarii și evaluări. 

 

Puteți intra pe pagină aici: 

https://www.facebook.com/groups/Biorelativity/ 

 

2.9. Platforma planetară a evenimentelor de Biorelativitate 

 

Platforma planetară a evenimentelor de Biorelativitate de pe website-ul GOF este un 

instrument prin care membrii GOF pot ajunge la o conștiință planetară. Această platformă 

oferă tuturor membrilor din rețeaua planetară GOF oportunitatea de a raporta către întregul 

grup GOF referitor la evenimentele planetare care se petrec în regiunea unde locuiți. Aceste 

informații sunt foarte valoroase, mai ales dacă provin de la un membru care experimentează 

în mod direct un eveniment sau o situație în regiunea unde locuiește. 

  

Rețeaua mondială a GOF este un mare avantaj când lucrezi la nivel planetar, așa cum ne 

arată Juliano. În eforturile noastre planetare de grup, acest aspect global joacă un rol 

important. Acest aspect începe acum să dea roade pe platforma evenimentelor planetare. 

Avem ocazia de a lăsa acest avantaj să acționeze în exterior, să ne susținem între noi pentru 

http://groupofforty.com/projects/biorelativity/biorelativity-team-meetings/
http://groupofforty.com/projects/biorelativity/biorelativity-team/
https://www.facebook.com/groups/Biorelativity/
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ridicarea conștiinței la nivel planetar. Ne ajutăm între noi ca să devenim mai conștienți de ce 

se întâmplă pe planetă. Aceasta este important pentru că dacă avem aceste informații, putem 

ajunge la o înțelegere globală a evenimentelor și a tiparelor evenimentelor. Cu ajutorul 

acestor informații putem înțelege și cuprinde mai bine evenimentele/situațiile în munca 

noastră de vindecare planetară, în special când oferim Biorelativitate. 

Scopul platformei este să funcționeze ca o interfață care să funcționeze ca un schimb de 

informații care să ne ajute să realizăm la nivel global de grup o conștiință planetară care să 

deschidă oportunități de vindecare planetară prin Biorelativitatea noastră. Platforma ne oferă 

date obiective cantitative și calitative. 

 

Puteți afla mai multe despre platformă: 

- Structura platformei 

 Cum să supui atenției un eveniment 

 Despre harta evenimentelor panetare 

 Despre lista evenimentelor planetare 

 Contactarea echipei de biorelativitate 

- Cum să folosești fiecare pagină cu o prezentare detaliată 

- Cum să lucrezi cu platforma 

 Raportarea unui eveniment sau a unei situații din țara ta 

 Cum să folosești informațiile în munca noastră de vindecare planetară 

 

Puteți descărca și citi manualul platformei la acest link: 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/30036859/GOF/documents/Planetary_Event_Platform_

Presentation.pdf  

 

 

3. Cum pot să particip și să ajut – Ghidul participantului 
 

3.1. Ce se așteaptă de la participanți 

 

Nu există așteptări privitoare la expertiza voastră de biorelativitate, ca să participați la o 

sesiune de Biorelativitate. Este nevoie doar de iubirea voastră, de prezență focusată și 

devotament ca să participați din iubire pentru Mama Pământ și omenire. Restul vine pe 

parcurs, pentru că înveți făcând/participând. Înțelegerea terminologiei și a modului în care 

folosim tehnologia arcturiană în Biorelativitate ține în primul rând de dobândirea de 

experiență. Aveți răbdare cu voi, permiteți informațiilor să lucreze în voi și să se integreze, 

pentru binele vostru cel mai înalt. 

 

Mulți din membrii noștri își fac griji că nu oferă destul sau că nu au priceperea necesară ca 

să participe. Dar așa cum s-a arătat în primele capitole ale acestui ghid, noi participăm cu 

vindecarea noastră și cu gândurile și intențiile de armonizare împreună, într-un mod focalizat. 

Când unim aceste gânduri și intenții în meditația de grup și exprimăm o conștiință înaltă, 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/30036859/GOF/documents/Planetary_Event_Platform_Presentation.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/30036859/GOF/documents/Planetary_Event_Platform_Presentation.pdf
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menținem lumina înaltă la nivel personal și participăm la nivel de grup la vindecarea Mamei 

Pământ și a omenirii, înflăcărați de iubire și recunoștință. 

 

Contribuția ta contează! 

Împreună suntem puternici! 

Suntem onorați și recunoscători că ești alături de noi! 

 

3.2. Studiul individual 

 

Extinderea cunoașterii individuale și a înțelegerii constituie întotdeauna o cale bună de a 

progresa. Există o varietate de surse de informare la care aveți acces pentru a vă lărgi 

conștiința și înțelegerea privitor la biorelativitate și la modul cum funcționează ea: 

 

 Cărți de la David Miller (multe din ele sunt disponibile în mai multe limbi): 

o Miller și Yashin, Un nou Arbore al Vieții pentru Ascensiunea Planetară, 2014 

o Miller, Arcturienii: Cum să vindeci, să ascensionezi și să ajuți planeta Pământ, 

2013 

o Miller, Biorelativitatea: Tehnologii de vindecare planetară, 2011 

o Miller, Biorelativitatea și vindecarea planetară, 2011 

o Miller, Ridicarea coeficientului spiritual de lumină, 2011 

o Miller, O nouă tehnologie spirituală pentru Pământul 5D, 2009 

 

 Programul educațional de Biorelativitate 

o Vizitați pagina cu resurse a Programului Educațional de Biorelativitate , ca să 

accesați materiale minunate din care puteți învăța. 

o Ascultați/vizionați înregistrările de la cursurile Programului Educațional de 

Biorelativitate  

 

 Lecturi (Acestea sunt doar câteva exemple. Ca să aflați mai mult, vă rugăm să mergeți 

la pagina web destinată pentru Lecturi). 

o Lucrul cu sistemul de buclă feedback al Pământului – septembrie 2012  

o Legile conștiinței – decembrie 2014  

o Principiile Entropie versus Coerență – iulie 2014  

o Evoluție și Biorelativitate – martie 2014 

o Noosfera și câmpul de energie eterică a Pământului – februarie 2014 

 

 Webinare (Acestea sunt doar câteva exemple. Vă invităm să mergeți la pagina web 

destinată pentru Webinare  si Webinarii , unde veți găsi multe prezentări minunate). 

o Biorelativitatea – o nouă perspectivă  

o Triunghiul Sacru  

 

 Puteți căuta informații pe website-ul nostru (folosiți funcția de Căutare de pe website 

când căutați anumite informații. Introduceți termenul căutat și apăsați pe Enter). 

http://groupofforty.com/projects/biorelativity/biorelativity-educational-program/resource-library/
http://groupofforty.com/projects/biorelativity/biorelativity-educational-program/sessions/
http://groupofforty.com/projects/biorelativity/biorelativity-educational-program/sessions/
http://groupofforty.com/working-with-the-earths-feedback-loop-system/
http://groupofforty.com/laws-of-consciousness/
http://groupofforty.com/the-principles-of-entropy-versus-coherence/
https://www.dropbox.com/s/ik3s2y19xea14gy/Lectura_032014_RO.pdf?dl=1
https://www.dropbox.com/s/xjdg20xvrppf8nw/Lectura_022014_RO.pdf?dl=1
http://groupofforty.com/activities-events/events/webinars/
http://grupul-de-40.org/activitati/webinarii
http://groupofforty.com/activities-events/events/webinars/biorelativity-webinar-may-17th-2015/
http://groupofforty.com/activities-events/events/webinars/webinar-the-sacred-triangle-2016-january-24/
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 Vă invităm să vizitați și să vă înscrieți pe pagina noastră de pe Facebook, unde se 

întâlnesc membri și vizitatori ca să împărtășească informații și cunoaștere, și să facă 

schimb de experiență în cadrul Biorelativității. 

o Pagina GOF de Biorelativitate de pe Facebook (numai pentru membrii) 

o Pagina GOF de pe Facebook (numai pentru membri) 

o Pagina de informații GOF de pe Facebook 

o GOF Germania-Austria-Elveția 

o GOF Australia 

o GOF Romania  

 

Vă invităm să consultați și resursele aferente în alte limbi din Anexa A a acestui ghid. 

 

 

3.3. Identificarea sesiunilor organizate și participarea la ele 

 

Calendarul activităților internaționale 

 

Pe website-ul Grupului de Patruzeci se găsește Calendarul activităților internaționale. Mergeți 

la  http://www.groupofforty.com/ , apoi mergeți la meniul „Activități și evenimente”. Se va 

deschide un submediu și veți putea accesa Calendarul activităților internaționale, sau puteți 

merge direct la această pagină: 

http://groupofforty.com/activities-events/events/gof-international-calendar/  

 

Calendarul activităților internaționale adună toate activitățile cunoscute de pe glob (cunoscute 

de administrația GOF și de administratorul website-ului) din Grupul de Patruzeci. Pe acest 

calendar sunt planificate diverse activități: 

 Sesiuni de Biorelativitate 

 Transmisiuni lunare de lecturi  

 Activități educaționale 

                - Cursuri din Programul Educațional de Biorelativitate 

                - Webinare 

                - Cursuri cu Arborele Vieții 

                -  Întâlniri din Clubul Cărții 

 Activități din cadrul proiectului Orașe Planetare de Lumină 

 Activări ale Orașelor Planetare de Lumină 

 Activări ale Rezervațiilor Marine de Lumină 

 Întâlniri mondiale lunare ale Orașelor Planetare de Lumină 

 Sesiuni de întrebări și răspunsuri 

https://www.facebook.com/groups/Biorelativity
https://www.facebook.com/groups/229145233820101/
https://www.facebook.com/groups/467184920062368/
https://www.facebook.com/groups/GOF.Deutschsprachig/
https://www.facebook.com/groups/999652990068264/
https://www.facebook.com/groups/GOFRomania/
http://www.groupofforty.com/
http://groupofforty.com/activities-events/events/gof-international-calendar/
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Ca membri ai Grupului de Patruzeci, veți putea găsi aici toate activitățile la care puteți 

participa pentru informarea și educarea vostră, dacă doriți să vă implicați în diverse activități 

de vindecare planetară. 

 

 
 

Puteți filtra activitățile după genul de activitate. Dacă veți căuta Sesiuni de Biorelativitate, veți 

putea filtra Calendarul după acest gen de activitate. 

 

Veți găsi aici toate sesiunile de Biorelativitate programate, și veți putea alege dacă doriți să 

participați la aceste sesiuni. Veți putea găsi toate informațiile necesare ca să participați la o 

sesiune în rubrica din calendar, dacă selectați „Vezi detalii” (View details). Acest buton vă va 

da toate informațiile necesare ca să participați la sesiunea de meditație pe care ați ales-o. 
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Se va deschide o pagină nouă cu detaliile sesiunii de Biorelativitate. Veți găsi acolo numărul 

de telefon la care să sunați și codul de acces necesar ca să participați. 

 

 
 

Programările sunt făcute după ora Arizonei, pentru că aceasta este ora Cartierului General 

al Grupului de Patruzeci. Puteți converti programarea la ora voastră locală ca să știți când 

are loc sesiunea după ceasul vostru, folosind una din următoarele platforme: 

http://www.thetimenow.com/ (se poate folosi și de către persoanele cu probleme de vedere) 

http://www.timeanddate.com/  

 

Anunțuri de Biorelativitate 

 

Fiecare membru activ al Grupului de Patruzeci va primi anunțuri privitoare la sesiunile de 

Biorelatitivate care urmează să aibă loc, programate în Calendarul Internațional. Sunt 

anunțuri în mai multe limbi, de exemplu în limba engleză, în germană, spaniolă, etc. 

Aceste anunțuri sunt primite prin e-mail cu câteva zile înainte să aibă loc sesiunea. Astfel veți 

putea să vă consultați programul personal și să vedeți dacă doriți să participați. 

Programul de Biorelativitate al Grupului de Patruzeci utilizează serviciul de teleconferință 

freeconferencecall.com pentru sesiunile de Biorelativitate pentru a oferi membrilor din toată 

lumea posibilitatea de a participa la telefon, după baremul de taxare local din fiecare țară. 

Serviciul este gratuit și are funcțiile mute/unmute și înregistrare. 

 

Cum să participi  la o sesiune 

 

Cum poți suna pe linia de telefon a teleconferinței, ca participant: 

http://www.thetimenow.com/
http://www.timeanddate.com/
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1. Sunați la numărul din țara voastră (ca participant) din lista de pe linkul oferit aici, sau 

din anunțul de Biorelativitate. 

2. Introduceți codul de participare de 6 cifre (dat în anunț sau în anunțul sesiunii din 

calendar) și confirmați cu # și 1 pe tastatura telefonului. 

 

În timpul sesiunii de meditație aveți următoarele posibilități: 

 Să te pui pe mut  *6 

 Să te scoți de pe mut *6 

 

 

3.4. Ascultarea înregistrărilor meditațiilor 

 

Toate sesiunile de Biorelativitate ținute în sistemul freeconferencecall sunt înregistrate, și 

înregistrările sunt păstrate pe website-ul GOF. Le puteți găsi pe website-ul nostru la Proiecte 

->Biorelativitate->Sesiuni de Biorelativitate->Înregistrări ale sesiunilor de Biorelativitate, sau 

direct la această pagină: 

http://groupofforty.com/projects/biorelativity/biorelativity-sessions-recordings/  

 

Puteți filtra lista după an, lună, moderator, țară și limbă. 

Toate înregistrările care au fost trimise sunt disponibile pe această pagină, din toate țările și 

în toate limbile. 

 

Ascultarea înregistrărilor este un mod minunat de a participa și de a te refocusa pe intenția 

de vindecare dacă nu ai putut participa direct la sesiune, o ocazie de a învăța mai multe 

despre Biorelativitate și despre folosirea tehnologiei arcturiene pentru vindecare planetară în 

sesiunile noastre de Biorelativitate. Deasemenea este o unealtă de pregătire utilă, dacă 

dorești să devii conducător de sesiune de Biorelativitate. 

 

 

 

http://groupofforty.com/projects/biorelativity/biorelativity-sessions-recordings/
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3.5. Participarea la Platforma Planetară a Evenimentelor de Biorelativitate 

 

Fiecare membru al Grupului de Patruzeci poate lucra cu această platformă, în diferite roluri. 

Platforma oferă această oportunitate pentru schimbul de informații din organizația noastră 

GOF de pe tot globul. Pe de o parte raportarea de informații este foarte importantă, iar pe de 

altă parte este de asemenea foarte important și ce facem cu aceste informații. 

Toți membrii GOF pot și au reponsabilitatea de a ridica la nivel planetar conștiința comună, 

raportând/supunând atenției evenimentele și situațiile din regiunile și din țările lor. În acest 

mod folosim pe deplin rețeaua noastră globală, așa cum a arătat Juliano, și acest lucru este 

un avantaj în munca noastră planetară. Aici interveniți voi,cei care doriți să participați, care 

sunteți atenți la ce se petrece în țara voastră și în regiunea voastră în lume, și raportați 

evenimentele sau situațiile care au nevoie de atenția noastră ca să se lucreze pe ele, și să 

primească vindecare și armonizare. În acest mod ajutați la ridicarea conștiinței noastre 

comune privitor la situația planetară globală, aducând informații valoroase pentru sesiunile 

de Biorelativitate. 

 

Dacă doriți să aflați mai multe despre cum să propuneți pentru vindecare un eveniment sau 

o situație, sau despre cum să accesați Harta sau Lista Evenimentelor Planetare, sau despre 

cum să contactați echipa de Biorelativitate, vă invităm să citiți descrierile detaliate de pe 

platformă aici: 

Prezentare platforma de evenimente planetare pentru Biorelativitate 

 

3.6. Împărtășirea experienței, a ideilor și perspectivei referitoare la Biorelativitate 

 

Împărtășirea de idei, înțelegeri, experiență și perspective cu ceilalți membri ne ajută să 

ajungem la o înțelegere comună și să devenim mai conștienți în ceea ce privește munca de 

vindecare planetară prin intermediul Biorelativității. 

 

Există mai multe moduri de a face schimb de informații și a împărtăși: 

 Intrați pe Pagina de Biorelativitate a Grupului de Patruzeci de pe Facebook. (Faceți 

click pe link ca să vizitați pagina și să vă înscrieți) 

 Intrați în discuție prin alegerea unei Teme la Forumul de Biorelativitate. (Faceți click 

pe link ca să vizitați forumul. Este necesar să vă logați dacă nu ați făcut-o deja, ca să 

participați la discuții). 

 Vorbiți cu conducătorii de sesiuni de Biorelativitate din țara voastră, sau cu membrii 

grupului și coordonatorul, sau coordonatorul pe țară. Prezentați-vă ideile și vederile pe 

care le aveți, pentru că aceastea sunt valoroase și sunt apreciate. Contribuția fiecăruia 

este unică și minunată în acest proces de vindecare. 

 Contactați echipa de Biorelativitate la nivel regional și internațional. Folosiți acest link 

ca să scrieți un mesaj către echipă 

 

 

 

 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/30036859/GOF/documents/Planetary_Event_Platform_Presentation.pdf
https://www.facebook.com/groups/Biorelativity
http://groupofforty.com/forums/forum/biorelativity/
http://groupofforty.com/projects/biorelativity/send-a-message-to-the-biorelativity-team/
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4. Cum pot deveni moderator al unei sesiuni de Biorelativitate? – 

Ghidul Moderatorului de sesiune 
 
Grupul de Patruzeci are un Program de Meditații de Biorelativitate vibrant și activ, care este 

condus de Coordonatori Internaționali de Biorelativitate. Pentru a standardiza pregătirea 

conducătorilor de sesiuni de Biorelativitate și a oferi resurse valoroase,  a fost creat acest 

Ghid al Conducătorului de sesiune, ca să susțină acest program și pe conducătorii de sesiuni 

de Biorelativitate, în cadrul viziunii și țelurilor Grupului de Patruzeci. 

 

4.1. De ce să devii conducător de sesiune? 

 

Dacă ai o pasiune pentru marea noastră Mama Pământ și dorești să o ajuți pe ea și omenirea 

în procesul de Ascensiune și Vindecare și dorești să devii un participant mai activ la programul 

de Biorelativitate, te poți gândi să devii un conducător de sesiune. 

 

Dacă dorești să înveți mai multe despre instrumentele arcturiene și despre cum să le folosești 

nu doar pentru vindecarea ta personală ci și pentru vindecarea Pământului, poți să îți susții 

aceste intenții devenind conducător de sesiune. 

 

Coordonatorii Internaționali de Biorelativitate sau reprezentanții unei țări vă vor oferi un 

program de orientare care include activități educaționale ale Grupului de Patruzeci și 

informațiile și susținerea de care aveți nevoie ca să deveniți conducători de sesiune de 

Biorelativitate. 

 

4.2. Cerințele ca să devii conducător de sesiune 

 

Nu este necesar să fii expert în Biorelativitate. Iubirea și devotamentul și dorința de a învăța 

despre instrumentele arcturiene și alte instrumente folosite în Biorelativitate pentru 

vindecarea Pământului și a omenirii sunt suficiente. Restul înseamnă învățare și acumulare 

de experiență prin a face. 

 

Există totuși anumite cerințe raționale de bun simț, care trebuiesc îndeplinite: 

 

 Dorința de a fi conducător de sesiune de Biorelativitate este primul pas.  

 Trebuie să fii un membru al Grupului de Patruzeci activ și responsabil cu o vechime 

de cel puțin un an, sau perioada de timp necesară ca să cunoști Grupul de Patruzeci 

și să fii un membru activ. 

 Trebuie să fi participat la sesiunile de meditație în mod regulat, acest lucru constituind 

fundamentul pentru meditațiile viitoare. 

 Se recomandă să ai oarecare experiență cu meditațiile în trecut. 
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 Trebuie să fi demonstrat capacități de comunicare eficientă în limba în care vei 

conduce sesiunile de meditație. 

 Trebuie să ai acces stabil la internet și telefon. 

 Trebuie să poți face sesiuni cel puțin odată pe lună. 

 

4.3. Pașii necesari ca să devii conducător de sesiune de Biorelativitate a Grupului de 

Patruzeci 

 

Contactați Coordonatorii Internaționali de Biorelativitate sau reprezentanții țării voastre și 

informați-i că doriți să deveniți conducător de sesiune. Aceștia vor aranja un interviu pe 

Gotomeeting sau Skype, pentru evaluarea interesului și pregătirii voastre. Dacă se stabilește 

că puteți merge mai departe și sunt îndeplinite cerințele, veți crea împreună cu 

coordonatorii/reprezentanții țării programul vostru de orientare și pregătire, înainte de a 

conduce sesiuni de Biorelativitate. 

 

Pasul 1 - Pregătire/Orientare/Educaţie/Training 
 

Programul de pregătire include: 

 Studiu individual/Educație/Cercetare de Biorelativitate 

 Participarea la sesiuni de Biorelativitate și/sau ascultarea înregistrărilor 

 Participarea la cursurile din programul educațional de Biorelativitate 

 Orientarea individuală și pregătirea directă cu un Coordonator de Biorelativitate sau 

un reprezentant al țării 

 

Studiu individual/Educație/Cercetare în domeniul Biorelativității 

 

Iată o listă de resurse pentru studiu individual, educație și cercetare în domeniul 

Biorelativității. Puteți începe cu: 

 

 Sesiunile din programul educațional de Biorelativitate sunt o resursă minunată pentru 

educația în domeniul Biorelativității. Vă invităm să vizitați: 

o Arhiva cursurilor cu înregistrări Audio/Video  

o Pagina cu resurse pentru cursuri, cu toate materialele scrise de la sesiuni  

 

 Lecturi despre standardele de Biorelativitate (PDF) de la Juliano 

 

 Lecturi canalizate de David K. Miller de pe website-ul GOF. Puteți găsi lecturile aici: 

http://groupofforty.com/activities-events/lectures/ . Aveți aici o listă cu o selecție de 

lecturi pe care se insistă la Biorelativitate in capitolul 3.2 al acestui document. 

 

 Cărți (disponibile în magazin , vezi capitolul 3.2): 

o Miller și Yashin, Un nou Arbore al Vieții pentru Ascensiunea Planetară, 2014 

o Miller, Arcturienii: Cum să vindeci, să ascensionezi și să ajuți planeta Pământ, 

2013 

http://groupofforty.com/projects/biorelativity/biorelativity-educational-program/sessions/
http://groupofforty.com/projects/biorelativity/biorelativity-educational-program/resource-library/
https://www.dropbox.com/s/q3hrqpcxlsn81pd/Biorelativity%20Standards-Jan.2015.pdf?dl=1
http://groupofforty.com/activities-events/lectures/
http://groupofforty.com/shop/
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o Miller, Biorelativitatea: Tehnologii de vindecare planetară, 2011 

o Miller, Biorelativitatea și vindecarea planetară, 2011 

o Miller, Ridicarea coeficientului spiritual de lumină, 2011 

o Miller, O nouă tehnologie spirituală pentru Pământul 5D, 2009 

 

În unele țări există cluburi de discutare a cărții (de exemplu în Australia), formate de 

membrii de acolo, unde se discută teme și capitole din cărți și se face schimb de idei și 

perspective. Aceasta ajută la înțelegerea tehnologiilor și a conceptelor prezentate. 

 

 Învățați despre Anatomia unei sesiuni de Biorelativitate (Exemplu) PDF  

 

 Pe website: 

o Prezentare generală a Biorelativității – Pagina principală a proiectului  

o Pagina de Biorelativitate în limba română 

o Instrumentele Grupului de Patruzeci – scurte prezentări ale instrumentelor 

pentru vindecare personală și planetară cu linkuri care duc la alte resurse 

o Programul Educațional de Biorelativitate – pagina principală a programului  

o Webinarii – înregistrări Audio/Video și prezentări scrise cu linkuri la webinare, o 

resursă minunată pentru educație 

o Sesiunile de întrebări și răspunsuri  sunt de asemenea o sursă minunată de 

informare. Sunt prezentate multe întrebări interesante de la membrii grupului, 

cu răspunsuri de la Juliano și de la alți maeștri. 

o Pagina cu înregistrări ale sesiunilor de Biorelativitate – toate sesiunile de 

Biorelativitate sunt înregistrate și disponibile la pagina de sesiuni înregistrate, 

pentru toți cei care nu au putut participa la sesiunile transmise în direct sau 

pentru cei care vor să se reconecteze cu intențiile de vindecare exprimate. 

o Puteți de asemenea să folosiți funcția de Căutare de pe website, așa cum s-a 

arătat în capitolul 3.1 

 

 Manuale și cărți de exerciții ale Grupului de Patruzeci: 

- Manualul GOF  – conține multe lecturi și informații despre vindecarea 

personală și planetară 

- Manualul Orașelor de Lumină Planetare  – conține multe lecturi și 

informații despre munca din Orașele de Lumină Planetare, în combinație 

cu Biorelativitatea 

-  

Vă invităm să consultați resursele aferente în alte limbi din Anexa A a acestui ghid. 

 

Participarea la sesiunile de Biorelativitate și/sau ascultarea înregistrărilor 

 

Ca studenți în pregătire,  este obligatoriu să participați la sesiunile de Biorelativitate susținute 

de alți conducători, pentru a deveni voi înșivă conducători de sesiune. Este important să 

învățați despre anatomia și structura unei meditații, să vă familiarizați cu pașii unei sesiuni de 

Biorelativitate, și să vă inspirați din sesiunile altor lideri. Sesiunile de Biorelativitate sunt 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/30036859/GOF/documents/Anatomy%20of%20a%20Biorelativity%20Session.pdf
http://groupofforty.com/projects/biorelativity/biorelativity-educational-program/resource-library/
http://grupul-de-40.org/proiecte/biorelativitate
http://grupul-de-40.org/concepte-unelte
http://groupofforty.com/projects/biorelativity/biorelativity-educational-program/resource-library/
http://grupul-de-40.org/activitati/webinarii
http://groupofforty.com/activities-events/questions-answers-sessions/
http://groupofforty.com/projects/biorelativity/biorelativity-sessions-recordings/
http://groupofforty.com/product/group-of-forty-handbook-workbook/
http://groupofforty.com/product/planetary-cities-of-light-handbook/
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folosite și ca plaformă educațională. Se poate învăța din ele despre instrumentele de 

vindecare personală și planetară, atât la nivel teoretic cât și la nivel practic. 

 

Dacă doriți să participați la meditațiile în direct, puteți intra pe Calendarul Internațional , să 

vedeți ce sesiuni sunt programate. 

 

Există și posibilitatea de a asculta înregistrările sesiunilor de Biorelativitate arhivate pe 

website-ul nostru. Pagina cu înregistrările sesiunilor de Biorelativitate este o resursă minunată 

de studiu și învățare pe baza sesiunilor prezentate. Acestea acoperă o gamă largă de 

probleme și teme și oferă o privire de ansamblu care ajută la o înțelegere mai bună a muncii 

de Biorelativitate înainte de a începe să conducem propriile meditații. 

 

Participarea la cursurile din programul educațional de Biorelativitate oferit 

 

Participarea la programele educaționale ajută foarte mult la lărgirea cunoașterii și înțelegerii 

Biorelativității și a instrumentelor de vindecare planetară. 

De asemenea, oferă o platformă de schimb de informație și discuție. Vă rugăm să vă informați 

despre cursurile oferite pentru toți membrii Grupului de Patruzeci, pe măsură ce aceste 

cursuri sunt create și făcute disponibile. 

 

Puteți afla mai multe despre Programul Educațional de Biorelativitate în dezvoltare la 

capitolul 2.6 

 

Orientarea și pregătirea personală cu un instructor 

 

Aceasta este rezultatul unui efort depus împreună cu mentorul vostru, care poate fi un 

coordonator de Biorelativitate internațional sau regional, sau reprezentantul unei țări (de 

exemplu coordonatorul GOF din țara voastră). Acest lucru se va decide împreună cu echipa 

de Biorelativitate.  

 

Veți fi însoțiți de mentorul vostru pe parcursul întregului proces, de la cercetare și studiu la 

primele sesiuni de Biorelativitate pe care le veți oferi. Orientarea personală va continua până 

când mentorul va considera că v-ați terminat programul de orientare. Consultațiile sunt 

întotdeauna disponibile la cerere, nu numai în timpul procesului de orientare, ci și în viitor. 

 

Programul de pregătire include: 

 

 Consultarea și orientarea în timpul studiului individual 

 Pregătire pentru înțelegerea structurii meditației de Biorelativitate și pentru crearea 

propriilor sesiuni, crearea unei structuri și a unui stil personal în procesul de construire 

a sesiunilor proprii 

 Exerciții de biorelativitate împreună cu mentorul, în formă scrisă și prin sistemul de 

teleconferință 

 

http://groupofforty.com/activities-events/events/gof-international-calendar/
http://groupofforty.com/projects/biorelativity/biorelativity-sessions-recordings/
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Pasul 2 – Cum să acționezi ca un conducător de sesiune 

 

După ce ați terminat programul de orientare și pregătire și s-a stabilit că sunteți gata să faceți 

propriile voastre sesiuni, sunteți gata să faceți pașii următori pentru a deveni conducător de 

sesiune în colaborare cu Coordonatorii Internaționali de Biorelativitate și/sau reprezentantul 

țării voastre. 

 

Crearea șabloanelor cu anunțurile sesiunilor voastre de Biorelativitate 

 

Toate sesiunile de Biorelativitate sunt anunțate către membri, inclusiv către voi,  printr-un 

sistem de contact constant. 

 

Șablonul de contact constant este șablonul de e-mail folosit de administratorii GOF ca să 

anunțe către membrii GOF data, ora și datele de contact pentru sesiunea voastră. Sunteți 

rugați să controlați încă odată informațiile înainte de a trimite e-mailul vostru inițial de Contact 

Constant. Dacă ulterior va fi nevoie să schimbați data sau ora meditației, vă rugăm să 

contactați coordonatorii sau reprezentantul țării, și să îi informați ca să facă demersurile 

necesare pentru a se face modificarea anunțului. Șablonul vostru de contact constant se 

trimite membrilor grupului cu aproximativ una sau două zile înainte de sesiunea de 

Biorelativitate. 

 

Dacă vreodată este necesar să anulați sesiunea, vă rugăm să contactați 

coordonatorul/reprezentantul și să îi informați. Vă rugăm ca anularea să fie făcută cât mai din 

timp. Sesiunea anulată nu va fi înlocuită de alte sesiuni și vă rugăm să nu căutați să vă găsiți 

un înlocuitor. 

 

Este necesar să oferiți toate informațiile necesare către coordonatorii de biorelativitate sau 

reprezentantul țării  și să creați împreună șabloanele cu anunțurile pentru sesiunile voastre: 

 

 Numele întreg și adresa de e-mail vor fi prezentate în anunțuri 

 O fotografie adecvată va fi afișată în anunțul e-mail de Contact Constant de 

Biorelativitate 

 Hotărâți câte sesiuni veți face lunar și la ce date și ore vor avea loc, după ce consultați 

Calendarul Internațional al Activităților Grupului de Patruzeci împreună cu 

coordonatorii, ca să vă asigurați că nu vor exista suprapuneri de programare. 

 

Informații despre sistemul de teleconferință freeconferencecall.com și despre modul în care 

poți împărtăși  cu alți oameni înregistrările sesiunilor de Biorelativitate 

 

Sistemul freeconferencecall.com a fost ales ca să fie folosit de conducătorii sesiunilor de 

Biorelativitate din toată lumea pentru că este un sistem internațional care oferă membrilor 

GOF oportunitatea de a participa la nivel internațional la sesiunile GOF la un cost minim sau 

gratuit. Înainte să prezentați prima voastră sesiune de Biorelativitate, coordonatorul sau 

reprezentatul de țară care v-a pregătit va trece în revistă funcționarea sistemului împreună 
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cu voi, inclusiv numerele de telefon, accesarea numerelor internaționale, accesarea codurilor 

de gazdă și de participant, funcțiile teleconferinței și tot ce trebuie să știți, de exemplu punerea 

pe mut a liniei și înregistrarea. 

 

Veți învăța cum să vă încărcați propriile înregistrări pe paginile GOF de pe Facebook și pe 

website-ul GOF, la programul de Biorelativitate. 

 

Vă invităm să parcurgeți manualul următor ca să aflați mai multe despre sistem. Vă rugăm să 

vă contactați mentorul, reprezentantul țării sau webmasterul dacă aveți întrebări sau 

probleme când consultați manualul . 

   

Găsirea unor modalități de a rămâne informați privitor la evenimentele și situațiile de pe 

Pământ, ca să puteți pregăti temele și problemele pe care să lucrați 

 

Participați activ la Platforma de Evenimente Planetare de pe website-ul Grupului de Patruzeci, 

ca să fiți la curent cu evenimentele și tiparele de evenimente de pe planetă, ca să vedeți unde 

anume este nevoie de Biorelativitate. Când înaintați un raport privitor la un nou eveniment 

planetar, conducătorii de sesiuni de Biorelativitate sunt informați despre acest eveniment, 

care are nevoie în mod potențial de vindecarea prin Biorelativitate. 

 

Vă rugăm să consultați capitolul 2.9 din acest document pentru mai multe informații 

referitoare la Platforma de Evenimente Planetare sau consultați direct manualul patformei.  

 

Vizitați biblioteca de informații referitoare la evenimentele de pe Pământ, pe website-ul 

Grupului de Patruzeci și informați-vă privind documentația și cercetările pe această temă, 

despre informațiile educaționale disponibile pentru a fi studiate pentru a alege teme și 

probleme pe care vreți să lucrați. Puteți vizita această pagină la următorul link: 

http://groupofforty.com/projects/biorelativity/earth-events-information-sources-library-for-

biorelativity/  

 

Pasul 3 – Cum să conduci/ să moderezi / să menții sesiunile tale de biorelativitate 

 
Trebuie să ajungeți să aveți siguranță în înțelegerea pașilor unei sesiuni de Biorelativitate și 

a importanței lor. 

 

Învățați cum decurge în general o meditație folosind instrumentele arcturiene și alte 

instrumente. Linkul următor vă va duce la „Anatomia unei sesiuni de Biorelativitate”, așa cum 

a fost ea concepută de Maggie McLaughlin, Coordonator Internațional de Biorelativitate: 

 

Acest document de instruire a fost creat ca să ofere noilor conducători de sesiuni de meditație 

idei privitoare la formatul de meditație utilizat de arcturieni și la alte instrumente care ar putea 

fi folosite în fiecare parte a unei meditații. Este propus un șablon care structurează pașii unei 

meditații, se dau exemple și se discută importanța lor. Șablonul este doar un model și este 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/30036859/GOF/documents/Presentations_teleconference_systems_final.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/30036859/GOF/documents/Planetary_Event_Platform_Presentation.pdf
http://groupofforty.com/projects/biorelativity/earth-events-information-sources-library-for-biorelativity/
http://groupofforty.com/projects/biorelativity/earth-events-information-sources-library-for-biorelativity/
https://dl.dropboxusercontent.com/u/30036859/GOF/documents/Anatomy%20of%20a%20Biorelativity%20Session.pdf
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deschis transformării și creșterii. Primim cu bucurie sugestiile și propunerile voastre privitoare 

la acest șablon. 

 

Pregătirea pentru prima sesiune 

 

Pregătiți câteva meditații și exersați-le cu mentorul vostru. Vă recomandăm să vă scrieți 

meditațiile, cel puțin la început, planificând pașii care trebuiesc urmați. Cereți feedback despre 

sesiunile de probă, este foarte important. Integrați elemente noi pe măsură ce descoperiți 

puterea și acțiunea lor, și folosiți-le cât timp este nevoie. 

 

Înainte să vă începeți sesiunile este necesar să practicați folosirea sistemului de 

teleconferință freeconferencecall.com. Mentorul vostru vă va ghida la folosirea sistemului 

până vă familiarizați cu apelarea, cu folosirea codului de gazdă și cu funcțiile de punere pe 

mut și de înregistrare. De asemenea puteți face practică împreună cu mentorul, cu 

împărtășirea sesiunii pe pagina de Facebook și cu arhivarea ei pe website. 

 

Cum să începi 

 

Postați un anunț pe pagina de Facebook a Grupului de Patruzeci, pe pagina de Biorelativitate 

și pe paginile de Biorelativitate ale Grupului de Facebook din alte țări, de exemplu Australia. 

E bine să faceți asta cu o zi sau două înainte de ziua meditației, ca să alertați membrii grupului 

că se va face o meditație de Biorelativitate. Vă rugăm să includeți toate informațiile necesare 

cum ar fi data, ora și numerele de conectare pe teleconference com. Puteți găsi exemple pe 

Pagina de Biorelativitate de pe Facebook . De asemenea veți anunța tema și intenția 

meditației. Asta îi ajută pe ceilalți membri să se focuseze. Postarea pe paginile de Facebook 

este un serviciu suplimentar pe care îl aduceți membrilor GOF înafară de anunțurile e-mail 

de Contact Constant. 

 

Vă veți prezenta apoi meditația la data și ora stabilită, cu susținerea mentorului responsabil 

de orientarea personală. Mentorul va asista la meditațiile tale o perioadă de timp, până se va 

asigura că avansezi bine pe calea ta. Uneori simplul fapt că știi că mentorul este alături de 

tine face ca totul să fie mai ușor și confortabil. Începeți un dialog, fiți deschiși pentru feedback, 

sugestii și idei de la mentor și de la toți cei care participă la sesiunea voastră. Toate aceastea 

vă ajută să vă dezvoltați și să deveniți un conducător de sesiune puternic și plin de succes. 

 

Dezvoltați-vă concentrarea și stilul propriu 

 

Continuați să participați la alte sesiuni și să ascultați înregistrările altor conducători de 

sesiune, acest lucru vă va susține în prezentarea propriei sesiuni. Vă va aduce o înțelegere 

mai bună și mai multă încredere în crearea și conducerea propriilor sesiuni. 

Construiți-vă un stil personal de prezentare a unei meditații. Fiecare conducător de sesiune 

se bazează pe stilul său personal de prezentare. Unii citesc meditațiile, alții canalizează o 

parte din sesiune sau toată sesiunea. Nu este nevoie să oglindești stilul altora. Cel mai bine 

este să creezi un stil propriu creator, cu care te vei simți bine când prezinți meditația, și îți va 

https://www.facebook.com/groups/Biorelativity/
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sublinia punctele forte. Majoritatea prezentatorilor au meditația scrisă, ca să o poată împărtăși 

tipărită pe hârtie cu colegii, dacă aceștia doresc. Se recomandă să adoptați o structură care 

să încurajeze o curgere a energiei care să susțină puterea arcană înaltă a intenției, așa cum 

se sugerează în Anatomia unei meditații de Biorelativitate. 

 

Există multe teme, probleme și subiecte pe care puteți lucra. Probabil că veți fi mai atrași de 

unele din ele și vă veți focusa pe ele în munca voastră de Biorelativitate. 

Dezvoltați-vă un format capabil să vă reprezinte pe voi, cu punctele voastre forte. 

 

Împărtășirea cu ceilalți a sesiunii 

 

Împărtășirea cu ceilalți a sesiunii este foarte importantă pentru că oferă o platformă de dialog 

și schimb de experiență, de discuție, învățare și feedback. Acest schimb de idei este valoros 

și duce la o înțelegere mai bună și la dezvoltarea abilităților. 

 

După ce ați terminat meditația, încărcați înregistrarea pe pagina de Facebook și pe pagina 

de Biorelativitate a website-ului Grupului de Patruzeci. Nu uitați să dați un titlu meditației. Veți 

găsi exemple de înregistrări de sesiuni pe Pagina de Biorelativitate de pe Facebook .  

 

Consultați manualul ca să învățați pașii de împărtășire a unei sesiuni: 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/30036859/GOF/documents/Presentations_teleconferen

ce_systems_final.pdf  

 
Pasul 4 – Cum să devii un membru activ și informat al echipei de Biorelativitate 

 
Întâlnirile echipei de Biorelativitate 

 

Echipa Internațională de Biorelativitate se întâlnește aproximativ odată pe lună prin 

GoToMeeting. Se trimite o invitație pe-mail către toți membrii grupului, cu informațiile de 

contact pe gotomeeting. Participarea este voluntară, dar sunteți încurajați foarte tare să 

participați. Întâlnirea se înregistrează. Toți membrii echipei au ocazia de a prezenta un subiect 

pe agenda de discuții. Vă rugăm să contactați Coordonatorii internaționali de Biorelativitate 

dacă doriți să aduceți în discuție un subiect pentru următoarea întâlnire lunară. 

 

Aceste întâlniri oferă ocazia ca liderii de sesiuni să raporteze/împărtășească ce se întâmplă 

în țara lor în programul de Biorelativitate. Coordonatorii Internaționali de Biorelativitate 

prezintă aduceri la zi a informațiilor și date despre proiecte noi din cadrul programului de 

Biorelativitate etc. Se încurajează discuțiile deschise, colaborarea și crearea de noi idei. 

 

Aceste întâlniri sunt și ocazii de a susține programele de Biorelativitate Internaționale din 

fiecare țară și ocazii de a învăța unii de la alții. Intenția întâlnirilor este să susțină misiunea și 

scopul acestui program. 

 

https://www.facebook.com/groups/Biorelativity/
https://dl.dropboxusercontent.com/u/30036859/GOF/documents/Presentations_teleconference_systems_final.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/30036859/GOF/documents/Presentations_teleconference_systems_final.pdf
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Odată pe lună se alege o temă de Biorelativitate pentru întâlnire, și fiecare conducător de 

sesiune este rugat să prezinte cel puțin o sesiune pe lună pe această temă sau subiect. Un 

exemplu ar putea fi: scurgerile radioactive din aerul, apa și solul Pământului. Aceasta este o 

o ocazie specială de a ne focusa pe acest subiect cu intenția noastră, cu toată puterea noastră 

arcană, cu eforturile noastre unite de Biorelativitate. 

 

Puteți găsi aici înregistrările întâlnirilor echipei de Biorelativitate: 

http://groupofforty.com/projects/biorelativity/biorelativity-team-meetings/  

 

Pagina de Biorelativitate a Grupului de Patruzeci de pe Facebook 

 

Înscrieți-vă ca membru al Paginii de Biorelativitate a grupului de Patruzeci de pe Facebook.  

Această pagină de Facebook este un loc unde toți conducătorii de sesiuni și membrii GOF 

pot să raporteze evenimente de pe Pământ; pot să raporteze ce s-a petrecut după 

evenimente; să sugereze ce instrumente de Biorelativitate pot fi folosite pentru anumite 

evenimente; pot să educe membrii grupului privitor la Biorelativitate, să împărtășească 

experiențe din sesiunile de Biorelativitate și să facă anunțuri. De asemenea, pe pagina de 

Biorelativitate de pe Facebook sunt postate linkuri la înregistrări. 

 

Vă invităm să vizitați această pagină și să vă înscrieți aici: 

https://www.facebook.com/groups/Biorelativity/  

 

Platforma de evenimente planetare 

 

Platforma de evenimente planetare oferă oportunități de a urmări evenimentele raportate pe 

platformă. Vă încurajăm să faceți propria voastră cercetare și să raportăți evenimente și 

situații caracterizate de dezechilibru și dezarmonie, care au nevoie de vindecare de 

Biorelativitate. Când faceți asta participați la extinderea conștientizării planetare în cadrul 

Grupului de Patruzeci, care ne aduce o vedere mai largă și o înțelegere mai bună a 

experiențelor prin care trece planeta noastră. Acesta este unul din primii pași în eforturile 

noastre de vindecare planetară. 

 

Vă invităm să consultați manualul/caietul de exerciții al platformei aici: 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/30036859/GOF/documents/Planetary_Event_Platform_

Presentation.pdf  

 

 

 

 

 

 

 
 

http://groupofforty.com/projects/biorelativity/biorelativity-team-meetings/
https://www.facebook.com/groups/Biorelativity/
https://dl.dropboxusercontent.com/u/30036859/GOF/documents/Planetary_Event_Platform_Presentation.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/30036859/GOF/documents/Planetary_Event_Platform_Presentation.pdf
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5. Feedback, sugestii și idei 
 
Acest ghid vrea să fie o creație comună a tuturor participanților la proiectul de Biorelativitate. 

Noi, Coordonatorii Internaționali de Biorelativitate, suntem deschiși pentru feedback, sugestii, 

idei, perspective și gânduri privitoare la ce ar trebui să includă acest document ca să ofere 

toate informațiile necesare pentru ca membrii Grupului de Patruzeci să se implice în proiectul 

de Biorelativitate. Toți avem un mare potențial și daruri unice și abilități cu care putem 

contribui în acest proces cocreator. Suntem foarte recunoscători și onorați să facem parte din 

acest proiect alături de voi toți.  

 

Vă rugăm să rețineți că acest ghid nu are un conținut fix, ghidul va fi modificat și extins după 

cum va fi necesar, și multe linkuri sunt disponibile numai după ce v-ați logat ca membri pe 

website-ul GOF. 

 

Vă invităm să îi contactați pe Coordonatorii Internaționali de Biorelativitate, așa cum se 

explică pe pagina echipei: 

http://groupofforty.com/projects/biorelativity/biorelativity-team/  

 

Aveți și posibilitatea de a folosi următoarea formă de contact pentru a contacta întreaga 

echipă, coordonatorii regionali sau coordonatorii internaționali: 

http://groupofforty.com/projects/biorelativity/send-a-message-to-the-biorelativity-team/  

  

http://groupofforty.com/projects/biorelativity/biorelativity-team/
http://groupofforty.com/projects/biorelativity/send-a-message-to-the-biorelativity-team/
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6. Anexa A 
Resurse în limbi străine legate de Biorelativitate în LIMBA SPANIOLĂ 

 
Estandardes de Biorelatividad: 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/30036859/GOF/documents/Estándares de 

Biorelatividad-Dec 2015.pdf  

Ejercicios de Biorelatividad 2011-2013: 

Carte electronică:  

http://www.lulu.com/shop/david-miller/ejercicios-de-biorelatividad-2011-2013/ebook/product-

22127365.html  

Carte tipărită:  

http://www.lulu.com/shop/http:/www.lulu.com/shop/david-k-miller/ejercicios-de-

biorelatividad-2011-2013/paperback/product-22127232.html  

Ejercicios de Tecnología Espiritual Arcturiana: 

Carte electronică:  

http://www.lulu.com/shop/david-miller/ejercicios-de-tecnolog%C3%ADa-espiritual-

arcturiana/ebook/product-22127352.html  

Carte Tipărită:   

http://www.lulu.com/shop/david-k-miller/ejercicios-de-tecnolog%C3%ADa-espiritual-

arcturiana/paperback/product-22127341.html 

Las Ciudades Planetarias de Luz: 

Carte electronică: 

http://www.lulu.com/shop/david-miller/las-ciudades-planetarias-de-luz/ebook/product-

22127448.html  

Carte tipărită: 

http://www.lulu.com/shop/david-k-miller/las-ciudades-planetarias-de-luz/paperback/product-

22127222.html  

Cărțile lui David Miller în limba spaniolă de la Lulu shop: 

http://www.lulu.com/spotlight/grupounicornios  

https://dl.dropboxusercontent.com/u/30036859/GOF/documents/Estándares%20de%20Biorelatividad-Dec%202015.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/30036859/GOF/documents/Estándares%20de%20Biorelatividad-Dec%202015.pdf
http://www.lulu.com/shop/david-miller/ejercicios-de-biorelatividad-2011-2013/ebook/product-22127365.html
http://www.lulu.com/shop/david-miller/ejercicios-de-biorelatividad-2011-2013/ebook/product-22127365.html
http://www.lulu.com/shop/http:/www.lulu.com/shop/david-k-miller/ejercicios-de-biorelatividad-2011-2013/paperback/product-22127232.html
http://www.lulu.com/shop/http:/www.lulu.com/shop/david-k-miller/ejercicios-de-biorelatividad-2011-2013/paperback/product-22127232.html
http://www.lulu.com/shop/david-miller/ejercicios-de-tecnolog%C3%ADa-espiritual-arcturiana/ebook/product-22127352.html
http://www.lulu.com/shop/david-miller/ejercicios-de-tecnolog%C3%ADa-espiritual-arcturiana/ebook/product-22127352.html
http://www.lulu.com/shop/david-k-miller/ejercicios-de-tecnolog%C3%ADa-espiritual-arcturiana/paperback/product-22127341.html
http://www.lulu.com/shop/david-k-miller/ejercicios-de-tecnolog%C3%ADa-espiritual-arcturiana/paperback/product-22127341.html
http://www.lulu.com/shop/david-miller/las-ciudades-planetarias-de-luz/ebook/product-22127448.html
http://www.lulu.com/shop/david-miller/las-ciudades-planetarias-de-luz/ebook/product-22127448.html
http://www.lulu.com/shop/david-k-miller/las-ciudades-planetarias-de-luz/paperback/product-22127222.html
http://www.lulu.com/shop/david-k-miller/las-ciudades-planetarias-de-luz/paperback/product-22127222.html
http://www.lulu.com/spotlight/grupounicornios

