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 Salutari, eu sunt Juliano. Noi suntem Arcturienii. Dorim sa incepem prin a va 

vorbi despre campul vostru energetic spiritual. As vrea sa spun ca multi dintre voi se 

confrunta cu vulnerabilitatea, adica, va simtiti vulnerabili in exprimarea propriei 

spiritualitati si in campul energetic spiritual.  

 Sunt multe motive pentru care va puteti simti vulnerabili. Practic, planeta se 

confrunta cu o criza. Planeta trece printr-o schimbare fara precedent, rapida, in multe din 

sistemele care sunt necesare mentinerii unui mediu biologic stabil. 

 Unul din pericolele majore de pe planeta este raspandirea radiatiei. Raspandirea 

sau distributia radiatiei a devenit o problema inaintea accidentului de la centrala atomica 

din Fukushima. Au existat timp de mai multi ani expuneri rapide la radiatii daunatoare in 

oceane si in intreaga atmosfera. Aceasta s-a intamplat din cauza testelor nucleare 

efectuate deasupra solului si descarcarii unor cantitati de deseuri radioactive in oceane. O 

estimare afirma ca peste 50000 tone de materiale radioactive periculoase au fost aruncate 

in oceane. 

 Ceea ce vedeti in acest moment este un adaos mare la deteriorarea rapida a 

situatiei in ceea ce priveste expunerea la radiatii. 

 Cu toate acestea, corpul uman este foarte adaptabil. Organismele biologice de pe 

aceasta planeta au o mare capacitate de a se adapta. Pamantul, de-a lungul istoriei sale, a 

trecut prin evenimente dificile de natura catastrofala. Pamantul a fost in masura sa 

supravietuiasca, si multe dintre specii au disparut, dar altele s-au adaptat si au 

supravietuit.  

 Traiti in timpul unei crize planetare. Ati fost chemati sa faceti schimbari majore in 

voi insiva, si ati fost chemati sa faceti schimbari in campul vostru energetic. Vreau sa 

discut cu voi importanta protejarii campului vostru energetic spiritual. Vreau sa vorbesc 

cu voi astazi despre asigurarea protectiei campului vostru energetic si a aurei. Toata 

lumea stie ca radiatiile lasa gauri in atmosfera Pamantului. Supraexpunerea la exploziile 

de radiatii creeaza gauri in campul energetic al Pamantului care pot cauza scurgeri ale 

energiei fortei vitale. 

 Puteti, de asemenea, la nivel personal, experimenta scurgeri in campul vostru 

energetic daca sunteti supraexpusi la radiatii. Toata lumea de pe planeta este expusa unui 

exces de radiatii. Toata lumea! Stiu ca acest lucru poate fi un soc deoarece unii dintre voi 

ar putea crede ca traiesc intr-o zona sigura. Stiu ca multi dintre voi traiesc in locuri foarte 

protejate de pe planeta. Stiu ca multi dintre voi ati dezvoltat campuri de energie sacra si 

zone sacre in jurul locurilor in care traiti. Sunt mandru si fericit pentru acest lucru. Cheia 

mentinerii protectiei voastre consta in mentinerea unui camp energetic spiritual puternic. 

Cheia mentinerii supravietuirii voastre pe parcursul acestor schimbari fara precedent 

consta in crearea unui camp energetic protector astfel incat sa va puteti adapta. 



 Adaptarea este un proces multidimensional. Adaptarea include protectia, astfel 

incat sa nu fiti prea bombardati cu energii periculoase. De asemenea, adaptarea presupune 

efectuarea schimbarilor in voi si in ADN-ul vostru pentru a va ajusta la ceea ce a devenit 

noua normalitate. Noua normalitate pe aceasta planeta este o cantitate mult mai ridicata 

de radiatii. 

 Unii oameni au sugerat chiar ca anumiti extraterestrii, cum ar fi Reptilienii, 

asteapta ca omenirea sa se autodistruga prin radiatii. Se crede ca Reptilienii au o protectie 

speciala in structura si ADN- ul lor pentru a face fata radiatiilor. Unii oameni chiar au 

spus in gluma ca gandacii vor fi una dintre cele mai adaptabile forme de viata de pe 

aceasta planeta deoarece acestia pot evolua rapid si se pot adapta la aceste radiatii. 

 Exista si alte forte in afara de radiatii care se considera a fi factori periculosi. De 

exemplu, si alte feluri de poluare a mediului inconjurator pot afecta campul vostru 

energetic. De aceea va vorbesc despre protejarea campului vostru energetic. Diferitele 

metode pe care le-am explorat cu voi pentru protejarea campului vostru energetic au de-a 

face cu crearea formelor de energie configurate in forma Oului Cosmic/ Coconului de 

energie. De asemenea, are de-a face cu folosirea de culori diferite si utilizarea scutului in 

jurul campului vostru energetic. Scutul poate reprezenta plasarea in jurul vostru a unui 

coridor de lumina albastru, cum ar fi albastrul arcturian. Scutul poate, de asemenea, sa 

contina o lumina alba in straturi. Ideea este ca propriul camp energetic spiritual trebuie sa 

fie protejat. 

 Stiti ca veti lua corpul spiritual cu voi atunci cand veti parasi planeta. Nu ati vrea 

ca propriul corp spiritual sa fie deteriorat sau lezat. Nu ati vrea ca acest corp spiritual sa 

fie distorsionat. Aveti corpul mental, corpul emotional, corpul fizic si corpul spiritual. In 

primul rand, corpul spiritual are acele aspecte ale voastre care se vor inalta si transfera in 

dimensiunile mai inalte. 

 Logic, veti fi de acord ca este cel mai important sa va protejati corpul spiritual de 

atacuri. Atacurile din exterior pot cuprinde radiatiile. Multi oameni de pe planeta au 

devenit dezechilibrati mental. Sunteti martorii unor razboaie fara precedent si ai unor 

revolte sociale fara precedent pe aceasta planeta. Aceste revolte si aceste razboaie si 

conflicte si polarizari creeaza campuri energetice dezechilibrate. 

 Acesta este timpul accelerarii. Acesta este moment pe planeta in care oamenii 

realizeaza brusc ca resursele sunt limitate. Din pacate, este la fel si un moment in care 

oamenii, in general, din punct de vedere social si politic raman impietriti pe pozitiile lor. 

Nu vor sa se compromita sau sa ajunga la un compromis. Ati vazut indestul aceasta anul 

trecut. Din pacate, acest tip de energie polarizata va continua. Esista multa energie 

distorsionata. Oamenii sunt hipercritici, intr-un mod negativ, fata de persoanele care nu 

pot fi de acord cu cei care sunt la putere sau cele care au un anumit punct de vedere. 

 Polarizarea a fost o problema pe Pamant timp de mai multe secole. Am vorbit 

despre modul in care energia de grup a fost un pericol constant. Multi dintre voi in vietile 

anterioare ati avut experiente negative in grupuri. Ati fost deopotriva, sa spunem asa, 

prejudiciati sau abuzati de catre grupuri. Pe de alta parte ati facut parte si din grupuri 

bune. Grupurile negative oarecum v-au tradat si chiar au devenit culte. Exista mai multe 

scenarii diferite care au avut loc si au fost bazate pe energia grupului. 

 Totusi, aceasta nu inseamna ca grupurile in sine sunt rele. Inseamna doar ca exista 

o forta tipica de energie pe Pamant care poate folosi energia grupului pentru scopuri 



egoiste. Credem ca a venit timpul in care nu mai este necesar sa va inchinati unui singur 

lider. Acesta este momentul in care toti trebuie sa devina maestrii sinelui lor. 

 Acesta este momentul in care este necesar sa gasiti maestrul in voi insiva. Acesta 

este unul din paradoxurile interesante care exista acum pe Pamant. 

 Am sa duc aceasta discutie la urmatorul nivel, si anume, cum vom folosi energia 

pentadimensionala pentru a ne proteja? Si, cum vom folosi energia pentadimensionala 

pentru a aduce schimbarile majore care trebuie facute? Finalmente, cum se face ca 

grupurile, cum ar fi Grupul de Patruzeci, pot fi folosite intr-un mod pozitiv pentru acest 

tip de accelerare care cuprinde protectia si descarcarea de energie pentadimensionala? 

 Una din lectiile cele mai interesante de pe aceasta planeta se concentreaza pe 

urmatoarea problema: cum puteti descarca rapid energia pentadimensionala in 

dimensiunea a treia? Poate ar fi corect sa spunem ca multi dintre voi ati avut vieti 

anterioare pe alte planete. Unii dintre voi ati avut vieti anterioare ca fiinte de dimensiunea 

a cincea. Cred ca este, de asemenea, corect sa spunem ca e posibil ca voi sa fi subestimat 

densitatea celei de-a treia dimensiuni. Chiar si Maestrii Inaltati, care au venit pe aceasta 

planeta sa aduca daruri importante si o energie puternica, au subestimat densitatile de pe 

acest Pamant tridimensional. Aceasta poate parea socant pentru voi. Deoarece stiti ca au 

fost unii maestrii spirituali fantastic de puternici care au venit pe Pamant si care au adus 

lectii si invataturi importante. Ei, personal, au avut o viata exemplara. Au avut acces la 

ceea ce s-ar fi considerat miracol. Cu toate acestea, unii dintre maestrii au avut atunci 

dificultati in depasirea densitatii dimensiunii a treia. Invataturile si energiile lor inca nu 

au fost capabile sa depaseasca actuala criza planetara. 

 Una din lectiile importante in venirea pe Pamant este cum sa aduceti energia 

pentadimensionala pe Pamant pentru a schimba aceasta planeta? 

 Exista multe lectii pe care fiecare dintre voi trebuie sa le invete pentru a absolvi 

de pe Pamant. Unele dintre acestea sunt lectii personale. Veti dori sa stiti deci care este 

secretul pentru a folosi energia pentadimensionala in rezolvarea problemelor personale. 

Vreti sa stiti cum puteti aduce energia pentadimensionala pentru a va proteja? 

 Am sa va raspund la aceasta. Apoi va voi da cateva exercitii specifice, dupa care 

vom vorbi si despre unele metode ale Americanilor Nativi care abordeaza aceasta 

problema. 

 Mai intai vreau sa va spun ca exista exemple in istoria voastra de maestrii care au 

adus energie pentadimensionala pe aceasta planeta. Am vazut aceasta atat la nivel 

personal cat si la un nivel mai mare, de grup. 

 Vreau sa vorbesc mai intai despre nivelul personal. Ceea ce este nevoie sa 

intelegeti este ca exista diferite nivele pentru a aduce energia din dimensiunea a cincea 

intr-un mod destul de surprinzator. Voi vorbi despre doi Americani Nativi, Capetenia 

Crazy Horse/Cal Nebun si Geronimo. Amandoi au fost capabili, prin puterile lor speciale, 

sa aduca energie pentadimensionala in jurul lor. In timpul vietii lor pareau sa fie foarte 

bine protejati. De exemplu, Geronimo a fost capabil sa mearga la lupta si niciodata nu a 

fost infrant. Gloantele zburau in jurul lui, dar niciodata nu a fost ranit. 

 Capetenia Crazy Horse a avut, de asemenea, puteri speciale de protectie. Acestea 

sunt doua exemple ale unora care au fost in masura sa aduca forte speciale si protectie 

speciala in jurul campului lor energetic. 

 Exista si alte exemple in povestirile voastre religioase. Aveti povestea lui Moise 

care a fost capabil sa foloseasca energiile pentadimensionale pentru a trece un grup de 



oameni pe un drum prin apa marii. De asemenea, el a fost capabil sa foloseasca energiile 

pentadimensionale in varful muntelui si a fost capabil sa supravietuiasca pentru mai 

multe zile fara hrana si apa. A avut mai multe experiente diferite care s-au dovedit a fi 

pentadimensionale. 

 Iisus/ Sananda a folosit, de asemenea, energia pentadimensionala intr-un mod 

dinamic. El a utilizat bilocatia. El a demonstrat abilitatea de a "invia" si recrea corpul sau 

si de a se inalta care este, desigur, una dintre darurile si energiile cele mai importante din 

dimensiunea a cincea. De asemenea, Iisus a fost capabil sa lase in urma un camp 

energetic care a fost folosit de catre adeptii sai pentru a da putere invataturilor sale de o 

intelepciune superioara. Din pacate, unele dintre invataturi au fost distorsionate, dar stim 

ca unele grupuri, cum ar fi Esenienii, au fost capabile sa foloseasca invataturile sale intr-

un mod care le-a permis, de asemenea, sa experimenteze energia pentadimensionala. 

 Esenienii, ca un grup, au ales sa experimenteze aceasta energie pentadimensionala 

in pesterile lor izolate. Au ales sa experimenteze aceasta lumina pentadimensionala ca 

parte a retragerii lor din viata normala si manierele sociale normale. 

 Exista multe alte exemple de maestrii si invatatori si oameni faimosi care au adus 

energie pentadimensionala. Care este secretul lor? In plus, cred ca este important pentru 

fiecare dintre voi sa isi puna aceasta intrebare: cum as putea sa accelerez aducerea 

energiei pentadimensionale astfel incat aceasta energie pentadimensionala sa se manifeste 

rapid? Pare a fi o intrebare evidenta. Voi si cu mine, de-a lungul acestor ani, ati observat 

si experimentat o energie pentadimensionala crescuta. Impreuna cu acest grup am 

contemplat si perceput Orasele Planetare de Lumina, Scarile Ascensiunii, Inelul de 

Ascensiune, Oglinda Iskalia si multe alte forte pentadimensionale diferite in jurul acestei 

planete, forte care acum ne ajuta sa crestem coeficientul de lumina spirituala al planetei. 

 Intrebarea este de ce energia pentadimensionala vindecatoare nu se manifesta mai 

rapid? De ce nu se schimba totul? De ce aceasta planeta nu primeste si nu accepta in 

intregime energia pentadimensionala? 

 Mai intai de toate vreau sa va spun ca aceasta este preocuparea principala a 

tuturor Maestrilor Inaltati. Nu exista un raspuns simplu. Am sa va dau un raspuns, dar nu 

este un raspuns complet. Ideile si energia cu care va conectati in dimensiunea a cincea nu 

se manifesta intotdeauna imediat. Nu ar fi minunat daca ele s-ar manifesta imediat? Nu ar 

fi minunat sa va imaginati orasul vostru ca un Oras de Lumina si apoi acesta sa isi 

creasca imediat vibratia si toata lumea sa traiasca in pace cu justitie sociala intr-o 

societate corecta? 

 Una din lectiile pe care fiecare dintre semintele stelare care sunt vindecatori 

planetari trebuie sa o invete este cum sa accelereze aducerea energiei pentadimensionale 

pe Pamant. Un raspuns important la acesta intrebare se afla in invataturile lui Geronimo 

si invataturile Capeteniei Crazy Horse/Cal Nebun si invataturile Capeteniei White 

Eagle/Vultur Alb. Aceaste invataturi au de-a face cu dobandirea puterii personale. Este o 

lectie atat de importanta, astazi, sa invatati cum sa aduceti energia pentadimensionala. 

 In realitate, Sinele vostru mai Inalt stie deja cum sa aduca energia 

pentadimensionala. Ati putea avea nevoie de instructiuni suplimentare despre cum sa 

manifestati aceasta energie pentadimensionala pe aceasta planeta. Il rog pe Capetenia 

White Eagle/Vultur Alb sa va vorbeasca. Am sa va reamintesc ca paradigma cheie in 

tranzitia de pe aceasta planeta in dimensiunea a cincea se afla in Tringhiul Sacru. 

Invataturile Triunghiului Sacru se concentreaza pe o unitate de trei paradigme spirituale. 



Am vorbit despre aceasta de multe ori. Fiecare paradigma ( Spiritualitatea Galactica, 

Fratia Alba si invataturile Nativilor Amerindieni) de una singura nu este suficient de 

puternica pentru a aduce si manifesta intr-un mod accelerat energia pentadimensionala. 

Daca fiecare paradigma ar putea-o face de la sine, atunci, de exemplu, campul energetic 

al Fratiei Albe ar fi transformat Pamantul. Daca Nativii Amerindieni ar fi fost suficient de 

puternici, ei ar fi putut sa aduca pacea si echilibrul pe planeta. Daca Fiintele Stelare erau 

capabile sa faca aceasta, atunci ar fi facut-o deja. 

 Multi dintre voi stiu din vietile trecute ca alte planete nu au rezolvat acest tip de 

criza planetara cu care se confrunta acum Pamantul. Stiu din conexiunile din timpul 

visului cu multi dintre voi ca unii dintre voi ati experimentat personal distrugerea 

planetelor tridimensionale pe care ati fost. Unii dintre voi ati vazut direct, in mod tragic, 

cum o planeta s-a autodistrus in timp ce aceasta s-a confruntat cu acelasi tip de criza care 

este acum pe Pamant. 

 Invataturile Triunghiului Sacru spun ca toate cele trei paradigme trebuie sa se 

uneasca pentru a rezolva criza planetara actuala. Pentru a raspunde la intrebarea 

referitoare la modul de descarcare si accelerarea manifestarii energiei pentadimensionale 

pe Pamant, in cea de-a treia dimensiune, ne intoarcem acum la Capetenia White 

Eagle/Vultur Alb. Eu sunt Juliano. 

 Hey ya hoooooo. Hey ya hooooo. Toate cuvintele mele sunt sacre. Salutari, eu 

sunt Capetenia White Eagle/Vultur Alb si salut spiritul lui Geronimo si spiritul 

Capeteniei Crazy Horse/Cal Nebun. Acum, va uram bun venit tuturor la marea noastra 

adunare, in marea noastra Roata Medicinala si in marele nostru cerc de lumina. Voi si cu 

mine suntem frati si surori, si ne adunam astazi, aici, sa invatam importanta lectie a 

puterii personale. 

 Puterea personala este abilitatea de a va conecta cu energia mai inalta si de a 

folosi aceasta energie mai inalta pe Pamant pentru anumite scopuri. Exista un mare 

numar de oameni care ating intelepciunea spirituala. Este o sarcina dificila sa devii 

intelept spiritual. Este o sarcina dificila sa intelegeti ce se petrece in propria voastra viata. 

Este o mare provocare sa traiti in pace si armonie cu voi insiva. 

 De asemena, stiti ca este nevoie de altceva dincolo de armonia personala pentru a 

schimba o planeta, pentru a schimba un oras, pentru a schimba o tara sau pentru a 

schimba Pamantul. Ce anume? Aici intervin exemplele si invataturile Capeteniei Crazy 

Horse/Cal Nebun, White Buffalo Calf Woman/Femeia Vitel de Zimbru Alb si Geronimo. 

Toti acesti maestrii au demonstrat o mare putere personala. Au demonstrat abilitatea de a 

se proteja energetic. Au demostrat abilitatea de a-i schimba pe altii in jurul lor.  

 Puterea personala are de-a face, inainte de toate, cu crearea unui camp magnetic 

de energie in jurul vostru. Un camp magnetic de energie este un concept important in 

puterea personala. Daca va uitati la o persoana, atunci puteti spune ca exista multe 

metode diferite de a descrie campul energetic. Puteti descrie un camp energetic ca fiind 

intr-o forma perfecta. Puteti descrie un camp energetic ca avand gauri in el. Puteti descrie 

un camp energetic ca avand atasamente de el care sunt parazitare. Puteti descrie un camp 

energetic ca fiind intunecat. Puteti descrie un camp energetic ca fiind luminos. 

 Cineva care are putere personala si-a curatat campul energetic. Curatand campul 

energetic nu mai exista atasamente parazitare. Cineva cu putere personala este capabil sa 

aduca Sinele sau mai Inalt si pe maestrii si invatatorii sai. Am vorbit despre a folosi forta  

viziunii si contemplarii, de exemplu. O parte din ideea de a folosi viziunile este ca voi sa 



vorbiti cu ghizii si invatatorii vostri personali. In viziunile voastre puteti vorbi cu 

animalele voastre de putere, si puteti aduce animalul de putere si ghizii si invatatorii 

vostri in campul vostru energetic. Cu toate aceste forte veti fi capabili sa efectuati 

schimbari. 

 Campul vostru puternic de energie magnetica are capacitatea de a atrage alte 

persoane care vor sa fie cu voi si care impartasesc aceeasi viziune. Aceasta inseamna ca o 

putere personala poate fi adaptata si in crearea unui energii de grup. 

 Crazy Horse/Cal Nebun, de exemplu, a avut multi adepti. Geronimo a avut multi 

adepti. Stiu ca ei au fost razboinici si stiu ca ei s-au luptat cu forte care au fost uneori 

rele. Nu sunt aici sa judec sau sa critic sau sa evaluez calea de razboinici pe care ei au 

ales sa o manifeste pe Pamant. Am putea spune doar ca nu am fost in locul lor, asa ca nu 

stim cum am fi actionat daca am fi fost acolo. Stim insa ca ei au realizat, cea mai buna 

abilitate a lor, colectarea de putere personala pentru a proteja si mentine stilul lor de 

viata.  

 Calea de a merge pe picior de razboi nu mai este necesara acum. Exista alte 

modalitati de a manifesta si folosi puterile voastre pentru a castiga influenta pe aceasta 

planeta.  

 Energia magnetica atrage oameni. Cer ca fiecare dintre voi sa se conecteze cu 

puterea lui personala. Ganditi-va ce fel de putere personala creste intr-un grup. Geronimo 

si Capetenia Crazy Horse/Cal Nebun nu ar fi realizat nimic fara sprijinul din partea 

grupului. 

 Ce putere de grup exista in Grupul de Patruzeci? Ce puteri magice sau mistice 

exista intre 40 de membri ai unui grup? Ce puteri magice exista intre 40 de grupuri de 

cate 40? Ce puteri magice exista avand grupuri in jurul globului? Vedeti, este timpul sa 

evaluati puterea voastra personala la doua nivele. Primul nivel este viata voastra ca 

indivizi, al doilea nivel este a fi parte dintr-un grup. Un grup are o energie proprie care 

este magnetica si care poate atrage multi oameni. 

 Exista campuri de energie si forte cu care puteti lucra mai puternic atunci cand 

sunteti conectati cu alti oameni. Aceasta este o invatatura de baza. Aceasta este o 

invatatura de baza nu doar a Nativilor Amerindieni, dar este , de asemenea un fapt 

binecunoscut pe Pamant. Pericolul a fost demonstrat ca apare atunci cand forta grupului 

este folosita in mod abuziv si pentru scopuri meschine. Conectati-va cu energia 

pentadimensionala. Suntem in cautarea multor concepte din dimensiunile mai inalte. 

Suntem in cautarea intelepciunii divine. Suntem in cautarea judecatii divine. Suntem in 

cautarea milei divine. Suntem in cautarea societatii corecte. Suntem in cautarea 

compasiunii divine. Suntem in cautarea rabdarii divine si a victoriei. Aceste energii pot 

conduce catre victoria asupra fortelor tridimensionale intunecate. Aveti acum 

posibilitatea de a va ridica din intuneric cu o intelepciune mai mare si invataturi mai mari, 

care vin mai puternic pe acesta planeta. 

 White Buffalo Calf Woman/ Femeia Vitel de Zimbru Alb reprezinta o forta 

puternica in lumea puterii personale. Ea ne arata calea dreptatii, calea echilibrului si calea 

integritatii personale si echilibrului planetar. Ea ajuta planeta sa depaseasca polarizarea 

tridimensionala joasa care distruge Pamantul nostru iubit. 

 Este adevarat ca exista o forta planetara de rectificare. Exista o forta a vindecarii 

planetare. Pamantul a iesit din echilibru. Fortele negative care pot distruge aceasta 



planeta vor fi depasite de o forta spirituala mai mare care se afla in capacitatea voastra de 

a atrage puterea personala si de a o uni cu cea a grupului. Hey ya hooooo. 

 Mai intai, cel mai important lucru este ca voi vreti sa va conectati cu puterea 

voastra personala. Vreti sa simtiti ca va puteti proteja. Vreti sa simtiti ca aveti un camp 

energetic puternic. 

 Da, Juliano v-a vorbit despre pericolele din acest moment. A vorbit despre faptul 

ca propriul camp energetic este vulnerabil. Aceasta inseamna ca un camp energetic 

spiritual vulnerabil poate fi afectat de fortele intunecate. Aceasta inseamna ca energia 

voastra spirituala poate fi absorbita. Ceea ce inseamna ca energia voastra spirituala poate 

fi luata. Exista multe rezultate diferite care pot aparea datorita vulnerabilitatii spirituale. 

O parte din aceasta vulnerabilitate se datoreaza traiului pe o planeta care are un aport 

mare de dezechilibru din mai multe cauze. 

 Detinerea puterii spirituale in traditia Nativilor este legata de a fi un razboinic 

spiritual. Razboinicii spirituali sunt capabili sa emita o mare energie. Va cer acum sa va 

conectati cu Sinele vostru launtric, sa va conectati cu partea razboinicului vostru spiritual 

interior. Conectati-va cu ghidul vostru interior. Dupa cum credeti voi de cuviinta sa 

alegeti, conectati-va cu Capetenia Crazy Horse/Cal Nebun, conectati-va cu mine, 

Capetenia White Eagle/Vultur Alb, conectati-va cu Geronimo, conectati-va cu Capetenia 

Buffalo Heart/Inima de Zimbru, conectati-va cu White Buffalo Calf Woman/Femeia 

Vitel de Zimbru Alb. Invitati-i in campul vostru energetic acum. Vom intra intr-o 

meditatie tacuta pe masura ce simtiti energia tuturor celor care asteapta sa se conecteze 

aici cu voi. 

 Cand va conectati cu ghidul si invatatorul puterii personale campul vostru 

energetic devine mai puternic. Va veti simti capabili sa abandonati energiile joase si 

intunecate. Voi canta foarte incet in timp ce va conectati cu ghizii personali. Hey ya 

hooo. Hey ya hooo... Aduceti acesti ghizi in campul vostru energetic. 

 Invitati-i in campul vostru energetic. Invitati acesti razboinici spirituali in campul 

vostru energetic acum. Heyahoooooo... 

 Stiti ca puteti avea acesti ghizi spirituali cu voi oricand doriti. Ei pot fi cu voi 

oriunde ati merge pe planeta. Ei pot fi cu voi atunci cand sunteti expusi la diferiti factori 

de negativitate. Razboinicul spiritual din voi si ghidul vostru de putere si invatator va vor 

ajuta sa construiti un camp energetic puternic. Energia negativa joasa nu va fi capabila sa 

patrunda prin puterea voastra magnetica. 

 Simtiti aura voastra vibrand si magnificandu-se cu puterea unui razboinic 

puternic. Amintiti-va de Geronimo si cum el a fost capabil sa foloseasca aceasta tehnica. 

Nici gloantele nu-l puteau atinge. Atat de puternic poate deveni campul vostru energetic! 

 Sa nu va fie frica sa strigati. Nu va fie teama sa faceti un zgomot puternic. De 

aceea folosim tobele in ceremonia noastra. De aceea folosim zornaitorile. De aceea 

agitam campul energetic pentru a-i reaminti ca aceasta este noua cale. Aceasta este 

modalitatea de a activa puterea personala. Aceasta este calea razboinicului spiritual. 

 Acum, cu abilitatea voastra de a avea putere personala, conectati-va cu 

dimensiunea a cincea. Ideile si solutiile vindecarii Pamntului se afla in dimensiunea a 

cincea. Juliano a dat lectii importante prin calatoria la Lacul de Cristal si la Templul 

Arcturian. Ideea este ca, atunci cand sunteti in aceste locuri va conectati la Supermintea 

voastra. Va conectati la un nivel mai inalt de constiinta care vede mai mult, care simte 



mai mult. In Superminte sunteti conectati cu superputeri, superenergii si noi cai de a va 

folosi puterea personala pe Pamant. 

 Deci, vedeti, ne-am adunat cu totii impreuna acum, voi si cu mine, intr-un mare 

cerc de lumina, intr-o mare Roata Medicinala la 50 de mile deasupra Pamantului. Cu totii 

stam in jurul acestui cerc minunat. Este ca un tipi frumos, ca o Roata Medicinala. Dupa 

ce auziti cuvintele mele si dupa aceasta lectura, mergeti in Roata Medicinala proprie si 

simtiti puterea. Noi, ca si grup, suntem intr-un mare cerc deasupra Pamantului. 

 Heyahoooo..... O Tata-Mama, Creator a toate, ne-am adunat in acesta frumoasa 

Roata Medicinala. Roata Medicinala este un cerc de putere. Este o invatatura prin care 

putem aduna puterile galactice, puterile maestrilor si invatatorilor in Roata noastra 

Medicinala acum. Fie ca cei care aud aceste cuvinte si care participa in acest cerc sa fie 

activati in propria lor putere personala. Fie ca fiecare sa devina razboinicul spiritual care 

este. Fie ca ei sa se conecteze cu ghizii si invatatorii lor, astfel incat acestia sa poata urma 

calea lor de vindecatori planetari. Fie ca invataturile si gandurile lor sa fie puternice. Fie 

ca ei sa aiba un mare curaj si tarie ca sa urmeze calea White Buffalo Calf Woman/Femeii 

Vitel de Zimbru Alb. Ei urmeaza calea Kachinei Galactice pentru a aduce intr-un mod 

curajos noi invataturi pe aceasta planeta. Heyahooooooo....heyahooooo... Asadar, cer ca 

fiecare dintre voi sa accepte aceste daruri, darurile animalelor voastre de putere, darul 

cerbului, darul bivolului, darul vulturului, darul ursului, darul balenei, darul delfinului. 

Vindecarea acestei planete depinde de voi, ca seminte stelare, sa va indepliniti misiunea. 

Parte a acestei misiuni este sa acceptati si sa folositi puterea personala pentru vindecarea 

planetara si vindecarea proprie. Fie ca, campul energetic al fiecaruia dintre voi sa devina 

mai magnetizat si mai puternic. 

 Un camp energetic puternic poate respinge energiile negative care vin spre voi. 

Umpleti-va acum campul energetic cu o lumina alba minunata si puternica. Suntem cu 

totii frati si surori pe acest Pamant, frati si surori in aceasta galaxie. Aceasta este marea 

invatatura. Acum stiti ca multi dintre Maestrii Inaltati sunt invatatori Nativi veniti sa va 

ajute sa activati puterea voastra ca vindecatori planetari si razboinici spirituali. 

 Toate cuvintele mele sunt sacre. Toate legaturile mele. Sunt Capetenia White 

Eagle/Vultur Alb. HO! 


