
 

1 
 

 

 

 

 

 

Lectura GOF 

3 Martie 2018 

 

Sistemul de „buclă feedback” al Pământului 
 

Copyright © 2018 David K. Miller 
Toate drepturile rezervate. 

Nici o parte din acest material nu este permis a fi reprodusă în orice fel 
fară consimțământul prealabil al lui David K. Miller, Fondator & Director al Group of Forty 

davidmiller@groupofforty.com 
P. O.  Box 4074 Prescott, AZ 86302 USA 

www.groupofforty.com 
 

Salutări, sunt Juliano. Noi suntem arcturienii!  
 

Voi discuta despre sistemul de buclă feedback al Pământului și vom lucra cu energiile 

amerindiene și Căpetenia Vultur Alb. Conceptul de vindecare planetară și sistemul de buclă 

feedback al Pământului sunt legate, când vorbim despre energia Triunghiului Sacru. Pe planeta 

Pământ există conflicte și polarizări majore. Polarizarea se manifestă în diverse moduri și are 

diferite trăsături. Pe scurt, aș spune că este un conflict între tehnologie și înțelepciune, sau între 

tehnologie și energia inimii. În această lectură veți vedea importanța pe care o pun eu pe folosirea 

energiei inimii ca să ne conectăm cu planeta Pământ. Pentru arcturieni este un lucru evident 

faptul că tehnologia avansată de pe Pământ a contribuit mult la închiderea energiei inimii pentru 

omenire, care nu se mai conectează la Pământ. Aceasta este una din marile tragedii ale secolelor 

XX și XXI, și după părerea noastră închiderea energiei inimii și întreruperea conectării prin inimă 

la Pământ este cauza principal a crizei de auto-distrugere masivă care se desfășoară acum pe 

Pământ. 

 

Noi vă aducem o nouă paradigmă, un nou model pentru readucerea Pământului în echilibru. 

Acest model poate constitui fundamentul vindecării planetare. Vindecarea planetară este un 

concept arcturian pe care l-am descrie astfel: Un grup de semințe stelare sensibile, cu inima 

deschisă, lucrează împreună ca să trimită energie de vindecare și echilibrare către Spiritul 

Pământului, cu scopul de a vindeca planeta și a o ajuta să revină la starea sa naturală de putere 

și frumusețe. Desigur știm că aceasta este o sarcină mare pe o planetă ca Pământul, cu peste 8 

miliarde de locuitori. Ai putea crede că la o populație atât de mare trebuie să existe milioane de 
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vindecători planetari care lucrează neîncetat ca să se obțină rezultate bune. Dar adevărul este 

că nu există așa de multe semințe stelare, ceea ce înseamnă că cei care lucrează cu hărnicie și 

devotament trebuie să lucreze și mai tare la îndeplinirea scopului umanitar de depășire a crizei 

planetare. 

 

Modelul nostru de vindecare planetară merge dincolo de conflictul amintit dintre tehnologie și 

energia inimii. Noi am dezvoltat un sistem complex numit sistemul Triunghiului Sacru, care 

lucrează cu energia Triunghiului Sacru. Acesta este unul din conceptele noastre cheie pe care le-

am adus omenirii și o învățăm cum să îl folosească, și face parte din misiunea noastră să 

încurajăm oamenii să studieze, să discute și să implementeze Triunghiul Sacru. Astăzi vom lucra 

mai mult cu o latură a Triunghiului Sacru, anume cu latura nativilor amerindieni. 

 

Voi face o scurtă trecere în revistă a paradigmei Triunghiului Sacru și vă voi explica de ce această 

paradigmă de vindecare este necesar să fie implementată acum. Triunghiul are trei laturi, din care 

una o constituie Frăția Albă, care include marii Maeștri Ascensionați ca de exemplu 

Sananda/Isus, Moise, Quan Yin, Arhanghelul Mihail și alți mari Maeștri Ascensionați care au 

contribuit la dezvoltarea spirituală și la experiențele mistice de pe planeta Pământ. A doua parte 

a Triunghiului Sacru este ceea ce eu numesc Spiritualitatea Galactică, care include arcturienii și 

alte ființe galactice pentadimensionale din Pleiade, din Antares sau din planete deosebite de 

lângă Soarele Central, și chiar maeștri și învățători din alte galaxii, cu ar fi Galaxia Andromeda, 

care este galaxia soră a galaxiei Calea Lactee. E uimitor faptul că Galaxia Andromeda e cea mai 

apropiată față de Pământ, deși se află la o depărtare de 5 milioane de ani lumină. Asta vă dă o 

idee depre vastitatea universului nostru. 

 

Ultima latură a Triunghiului Sacru o constituie popoarele băștinașe, inclusiv indigenii din America 

de Nord, America de Sud și America Centrală, indigenii din Africa și de pe toată planeta. Noi 

folosim termenul de Primele Națiuni când vorbim despre indigenii din America de Nord. Termenul 

îi include pe mayași și pe indigenii din America de Sud. 

 

Popoarele native indigene au o abilitate specială de a se relaționa la inima Mamei Pământ, și 

exact această abilitate este necesară pentru readucerea Pământului într-o stare de echilibru. 

Popoarele nativilor indigeni au deja cunoașterea și învățăturile care îndrumă vindecătorii planetari 

către regăsirea echilibrului planetei. Este minunat că popoarele native au această cunoaștere, 

dar există numeroase probleme în aducerea la un loc a învățăturilor și în implementarea lor într-

un sistem puternic pe care să îl poată accesa semințele stelare, ca să învețe din el. Există 

numeroase motive culturale și istorice, pentru care popoarele native întâmpină dificultăți în 

comunicarea cu semințele stelare. O parte din probleme provine din conflictele istorice de 

dominare și abuz apărute în ultimele trei sute de ani sau chiar mai demult. Aceste conflicte au 

dus la o lipsă de încredere și la închidere față de europeni și față de cultura euro-americană din 

America de Nord și de Sud. 

 

Ați putea spune că este ironic faptul că în vremuri de criză ne întoarcem să lucrăm cu popoarele 

native, pentru că în decursul istoriei societatea dominată a încercat să domine, să controleze și 

să elimine popoarele native. Din fericire nu au reușit, deși s-a făcut un genocid la scară mare. În 
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munca noastră de vindecători planetari îi chemăm acum pe indigenii din popoarele native să ni 

se alăture în munca noastră din Triunghiul Sacru.  

 

În continuare îi dau cuvântul Căpeteniei Vultur Alb, un Maestru Înălțat și un învățător stimat atât 

în dimensiune a cincea cât și în dimensiunea a treia. Căpetenia Vultur Alb are mulți oameni care 

îi urmează învățăturile pe Pământ, și este respectat de maeștrii galactici pentru înțelepciunea și 

îndrumarea sa spirituală în domeniul vindecării planetare. Sunt Juliano. 

 

Hey ah hoa hey, hey ah hoa hey, hoa hey, hey aho!  Salutări. Toate vorbele mele sunt sacre! 

Suntem toți frați și surori! Sunt onorat să lucrez cu Juliano și cu voi, semințe stelare și vindecători 

planetari care urmați învățăturile arcturiene. Juliano m-a rugat să vă vorbesc direct despre relația 

dintre noi și despre cunoașterea noastră referitoare la vindecarea planetară. Mă bucur foarte mult 

că există atât de mult interes pentru munca mea și pentru munca învățătorilor indigeni de pe tot 

Pământul. Cu toții suntem de părere că aceste vremuri sunt periculoase pentru planetă, și că este 

mare nevoie de înțelepciune spirituală și învățături care să miște oamenii. Credem că schimbarea 

va veni prin deschiderea inimii, prin energia inimii. Ho! 

 

Voi vorbi acum despre sistemul de buclă feedback al Pământului, din perspectiva învățăturilor 

indigenilor americani, care se bazează pe principii folosite în general pe planetă de șamani din 

diferite țări. Întîi am să vă explic ce este sistemul de buclă feedback al Pământului, și cum îl privim 

noi. Sistemul de buclă feedback al Pământului este un sistem planetar care se auto-reglează și 

menține Pământul în echilibru pe o multitudine de nivele diferite. Nivelele care ies cel mai tare în 

evidență se referă la temperatură. Omenirea și cea mai mare parte din animale și plante au nevoie 

de o temperatură moderată, menținută într-o anumită frecvență, ca să poată supraviețui. 

 

Știu că omul modern privește către planeta Marte cu mare interes, ca o planetă pe care este 

posibil să se locuiască în viitor. Pe planeta Marte se întâlnesc temperaturi peste zero grade în 

anumite perioade vara, în timpul zilei. Este vorba de temperaturi între plus 4 și 10 grade Celsius, 

care ar putea fi considerate confortabile de multă lume. Dar noaptea în timpul iernii, temperaturile 

de pe Marte pot ajunge la minus 95-150 de grade Celsius, și este extrem de greu ca oamenii să 

supraviețuiască în aceste condiții. Dacă omul ar coloniza planeta Marte ar trebui să trăiască sub 

Pământ, și nu ar fi o viață de invidiat. Prin urmare sistemul de buclă feedback al planetei Marte 

nu poate să mețină o gamă a temperaturii care să fie confortabilă pentru oameni. 

 

În afară de menținerea unei temperaturi moderate, sistemul de buclă feedback reglează și 

compoziția chimică a atmosferei. Plantele, animalele și omul au nevoie de un anumit procentaj 

de oxigen și nitrogen în aer. Mai există și alte sisteme care reglează curenții oceanelor și 

vânturilor, dar producția de oxigen la nivel planetar este reglată de sistemul de buclă feedback al 

Pământului. O mare parte din producția de oxigen de pe această planetă provine de la pădurea 

tropicală. S-a spus că pădurile tropicale sunt plămânii Pământului. Cum și-a tratat omenirea 

plămânii în ultima vreme? Onoreză plămânii planetei sau îi distruge? 

 

Unde este localizat sistemul de buclă feedback al Pământului? Vorbim despre el, dar unde se 

află? Ca să răspund la această întrebare trebuie să fac o scurtă analiză și descriere a Pământului. 
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Pământul este o ființă vie. Este un spirit viu, și putem folosi denumirea de spirit viu pentru că are 

caracteristicile bine-cunoscute ale unui spirit viu și ale unei ființe vii. Trăsătura cea mai evidentă 

este capacitatea de a se auto-regla, abilitatea de a menține anumite temperaturi și o anumită 

compoziție chimică. Epoca industrială continuă de trei, patru sute de ani, și contaminarea sa ar fi 

răsturnat echilibrul mult mai devreme, dar sistemul de auto-reglare al Pământului a reușit să se 

adapteze și să păstreze parametrii temperaturilor și procentajele chimice care să acopere nevoile 

omenirii și ale vieții în general de pe toată planeta. 

 

Pământul are o aură, așa cum și oamenii au o aură. Sistemul de buclă feedback al Pământului 

se află în mintea Pământului, și va trebui să vă descriu ce este mintea Pământului. Mintea 

Pământului este multidimensională. Va trebui să o compar cu mintea omului. Mintea omului nu 

poate fi observată în mod direct. Poți face experimente psihologice și poți studia curenții electrici 

din creier. Poți chiar stimula anumite părți din creier ca să vezi reacțiile. Poți studia creierul și 

transformările și reacțiile chimice, dar acestea sunt doar efectul pe care îl vezi în dimensiunea a 

treia. 

 

Mintea voastră se împarte în mintea mai mare și mintea mai mică. Mintea mai mare este 

observatorul și are abilitatea și nevoia de a exista în mai multe dimensiuni. De fapt, atunci când 

mori mintea ta există în continuare, mintea Pământului este similară cu mintea omului prin faptul 

că transcede realitatea fizică. Poți stimula anumite părți din mintea Pământului lucrând cu 

meridianele Pământului. Cel mai probabil nu vei experimenta energia minții Pământului dacă nu 

vei folosi anumite tehnici, dacă nu vei face anumite ceremonii. 

 

Sistemul de buclă feedback al Pământului este un program care a fost plasat și activat în mintea 

Pământului cu scopul menținerii unei biosfere în care să poată exista viața și omenirea. Sistemul 

de buclă feedback are un anumit program care nu e ușor de accesat. De ce nu e ușor de accesat? 

Pentru că sistemul este păzit îndeaproape. Și în zilele noastre există Popoare ale Nativilor 

Indigeni cum ar fi indienii Hopi, care lucrează neîncetat și păstrează Spiritul Pământului, și 

sistemul de buclă feedback al Pământului. Indienii Hopi s-au dedicat protejării sistemului și 

interacționează cu el. Îmi dau seama că multă lume din afară consideră că indienii Hopi fac lucruri 

primitive, dar în realitate lucrurile stau exact pe dos. Ei folosesc tehnici de ceremonie foarte 

avansate ca să interacționeze și să vorbească cu Spiritul Pământului. 

 

Ca să accesezi sistemul de buclă feedback din mintea Pământului, este necesar să ai un anumit 

nivel de dezvoltare spirituală. Asta înseamnă că nu i se permite oricui să interacționeze ca să 

încerce să schimbe sistemul de buclă feedback. O persoană trebuie să aibă un anumit nivel 

emoțional și spiritual ca să poată să comunice cu sistemul de buclă feedback al Pământului. 

Trebuie să fii devotat și să ai inima deschisă către Pământ, și să fii gata să urmezi ceremoniile. 

 

De exemplu semințele stelare vorbesc despre Codurile de Ascensiune și despre abilitatea de a 

urma o anumită cale spirituală. Există anumiți pași care trebuiesc urmați ca să deschizi Codurile 

de Ascensiune pe care le ai în minte. Accesarea sistemului de buclă feedback necesită de 

asemenea respectarea anumitor pași, și este o cale sacră. Nu este ceva care se face cu ușurință. 
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O altă trăsătură a persoanei sau persoanelor care accesează sistemul de buclă feedback al 

Pământului este că e necesar să ai o conștiință extinsă și o perspectivă extinsă. Conștiința extinsă 

include abilitatea de a accepta că Pământul este un spirit viu, numit Gaia. Să ai o conștiință 

extinsă înseamnă că poți comunica telepatic cu spiritul Pământului. Perspectiva se referă la 

perspectiva globală asupra planetei. Dacă într-o ceremonie cineva încearcă să comunice cu 

sistemul de buclă feedback al Pământului, li se cere să aibă o perspectivă globală. Probabil că 

este ușor să vezi cum o furtună face distrugeri într-o anumită zonă, și ca vindecător planetar este 

posibil să vrei să împingi furtuna în afara zonei respective. Dar dacă împingi furtuna afară din 

zonă fără să faci și o echilibrare, furtuna care merge în altă zonă poate să facă acolo distrugeri și 

mai mari. 

 

Când lucrezi cu sistemul de buclă feedback al Pământului, trebuie să ai o perspectivă globală și 

să iei în considerare întregul sistem. Aceasta este o mare problemă, pentru că majoritatea 

activităților de pe planetă nu iau în considerare consecințele globale. Un exemplu ar fi construirea 

unei fabrici nucleare pe o falie cauzatoare de cutremur – este vorba de Fukushima din Japonia.  

Oamenii care au proiectat și construit fabrica nu s-au gândit că acțiunea lor va avea consecințe 

nefaste la nivel global. Probabil s-au gândit că un dezastru nuclear ar afecta numai Japonia. Nu 

s-au gândit că va veni un cutremur foarte mare și se va topi reactorul, și asta va afecta toată 

planeta. Aceleași lucruri se pot spune și despre accidentul nuclear de la Chernobyl din Rusia. 

Nimeni nu s-a gândit că topirea reactorului va afecta Europa, dar exact așa s-a întâmplat. Putem 

da multe exemple care să ilustreze cât de important este să ai o perspectivă globală. 

 

Heya ho! Heya hooooo, Heya hoooooo.  O Tată/Mamă, Creator a Tot Ce Există, te rugăm să 

aduci înțelepciune divină și învățături pentru frații și surorile noastre. Ajută-ne să le aducem 

învățături corecte. Ajută-i să asimileze învățăturile noastre și să le folosească înțelept. Ajută-i să 

își deschidă inimile către planetă. Heya ho, Heya ho, heya ho.  

 

Știu că fiecare din voi simțiți o mare iubire pentru Mama Pământ. Știu că o respectați pentru că 

atunci când vorbiți, îi spuneți mamă. Știu că ascensiunea voastră se bazează pe conectarea la 

Mama Pământ. Aceasta poate fi o nouă învățătură sau poate fi o învățătură controversată, dar 

Pământul este o ființă multidimensională care are o minte multidimensională, și în Pământ există 

energii speciale care vă ajută la ascensiune. Heya ho, heya hooo, heya hooo.  

 

Unele din locurile care care oferă ajutor energetic sunt de o mare frumusețe, de exemplu Lago 

Puelo din Argentina, și lucrătorii de lumină au experimentat acolo o mare deschidere către Mama 

Pământ. Ea a reacționat arătându-le lucrătorilor de lumină apusuri de soare mărețe, o vreme 

minunată și valuri puternice de energie transmise de la mintea înaltă a Mamei Pământ. Noi ne 

învățăm oamenii cum să comunice cu sistemul de buclă feedback și Spiritul Pământului, prin 

ceremonii. Noi cei din Popoarele Nativilor Indigeni facem multe ritualuri și ceremonii. Amintiți-vă 

că am spus că deschiderea sistemului de buclă feedback al Pământului nu poate fi accesat de 

oricine. Nu toată lumea poate să acceseze mintea Pământului. 

 

Vreau să revin din nou la indienii Hopi care fac ceremonii lungi și elaborate ca să comunice cu 

sistemul de buclă fedback și să acceseze mintea Pământului. Oamenii fără o pregătire adecvată 
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vor spune că ceremoniile sunt prea lungi și probabil se vor plictisi. Părțile cele mai sacre ale 

ceremoniilor nici nu sunt arătate sau predate străinilor. 

 

Este necesar să se producă o schimbare majoră în modul în care se relaționează omenirea la 

Pământ, pentru că planeta are nevoie de mai mulți oameni care să facă aceste ceremonii. Planeta 

are nevoie de mai mulți vindecători planetari. Vindecătorii planetari nu pot să rămână izolați, și de 

aceea lansăm o chemare către toți membrii Popoarelor Native Indigene să se adune și să lucreze 

în uniune cu toți frații și surorile lucrători de lumină. Se lansează chemarea să își împărtășească 

cu toții cunoașterea – cunoașterea lor despre modul în care se poate vorbi cu sistemul de buclă 

feedback. 

 

Omenirea este prima specie de pe planetă care are abilitatea de a interacționa și a schimba un 

program din sistemul de buclă feedback al Pământului. Dar așa cum am spus, sistemul de buclă 

feedback al Pământului este complicat, așa încât este nevoie de o intervenție înaltă, de o 

intervenție susținută de cunoaștere înaltă. Nu putem permite oricărei persoane lipsită de pregătire 

adecvată, de supraveghere adecvată și de perspectivă, să acceseze și să încerce să facă 

modificări în sistemul de buclă feedback.  

 

Asta mă conduce la un alt aspect important al sistemului de buclă feedback al Pământului. 

Sistemul de buclă feedback al Pământului este acum programat și se bazează pe legile de „cauză 

și efect”. Acestea sunt realitățile de bază ale fizicii care funcționează acum și constituie fundația 

programului de operare pentru sistemul de buclă feedback al Pământului. „Cauza și efectul” este 

un concept fundamental care stă la baza fizicii și a karmei. Faci activitatea A și apoi rezultă B. În 

sistemul de buclă feedback al Pământului, uneori se face activitatea A, și poți să amâni activitatea 

B. Dar vine un moment când presiunea activității A devine atât de puternică încât efectul 

(activitatea B) trebuie să se petreacă numaidecât. 

 

Această idee simplă se poate aplica și la mediul înconjurător. Se aplică și la contaminarea cu 

radiații nucleare. În prezent există multă contaminare și poluare în atmosferă și în oceane. 

Aceasta afectează biosfera, și după un anumit punct vor apărea blocaje pe meridiane, care vor 

afecta sistemul de buclă feedback. Dacă meridianele nu pot fi păstrate deschise, Pământul va 

căuta sisteme de meridiane alternative, și dacă acestea nu se creează, atunci blocajele vor 

continua, și sistemul de buclă feedback al Pământului va căuta alte căi de echilibrare. Dacă o 

zonă sau un meridian este blocat, atunci sistemul de buclă feedback al Pământului va căuta să 

creeze noi meridiane, noi zone și noi sisteme. Asta face parte din mecanismul de echilibrare al 

Pământului.  

 

Uneori se ajunge la un punct unde nu mai există alte căi. Unul din rolurile vindecătorilor planetari 

este să dezvolte și să încurajeze deschiderea meridianelor existente, și dacă este necesar, să 

dezvolte noi meridiane. Acesta a și fost în parte rolul sistemului celor 12 cristale eterice arcturiene, 

care a fost descărcat pe glob. Eu am numit în glumă acest sistem bazat pe cele 12 cirstale eterice 

– „chirurgia de bypass”. Multe din sistemele de meridiane de pe Pământ sunt atât de blocate încât 

nu mai funcționează bine. Sistemul de cristale poate fi privit ca o chirurgie de bypass pentru că 

amplasăm noi căi și noi meridiane pe planetă. Heya ho, heya ho, heya ho.  
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Poate părea ușor să faci un bypass sau să ocolești programul de cauză și efect care stă la baza 

sistemului de buclă feedback al Pământului. Poluarea constituie una din cauzele majore ale 

blocajelor. O modalitate de a modifica situația este să ajuți la curățarea contaminării, care va 

îndepărta blocajul. Legile de cauză și efect pot lucra și în favoarea voastră. Din păcate părerea 

noastră e că planeta a ajuns într-un punct în care e în pericol să se dezechilibreze, ceea ce 

înseamnă că procentajul de stricăciuni, contaminări și blocaje este atât de copleșitor încât este 

puțin probabil (afară doar dacă se fac niște intervenții rapide) ca efectele să mai fie inversate. Mai 

clar spus, încălzirea globală și contaminarea mediului constituie o realitate, și situația se va 

înrăutăți până în anii 2050. Trebuiesc făcute intervenții majore acum, ceea ce pare improbabil în 

climatul politic care există acum pe planetă. 

 

Cauza și efectul este programul de bază al sistemului de buclă feedback al Pământului. Dar mai 

există și un al doilea program pe baza căruia funcționază sistemul de buclă feedback al 

Pământului. Sistemul de buclă feedback al Pământului face parte din mintea planetei. Sistemul 

de buclă feedback se află în aura Pământului, așa cum mintea voastră se află într-un câmp de 

energie din aura voastră și din jurul vostru. Mintea nu e doar neuroni, sinapse și axoni care există 

fizic. Câmpul de energie electromagnetică din spațiul multidimensional din jurul corpului uman 

conține adevărata minte. 

 

Al doilea program (alternativ) pentru operarea sistemului de buclă feedback al Pământului este 

un program pentadimensional care trancede cauza și efectul. Este un program care primește 

energie cuantică și lumină cuantică, și energie și lumină Omega. Acesta este un program care 

conține codurile și energia pentru ascensiunea Pământului în dimensiunea a cincea. Acesta este 

un program mai recent pentru sistemul de buclă feedback al Pământului. În calitate de vindecători 

planetari puteți începe să invocați să să chemați pe Pământ acest program înalt. Puteți începe să 

interacționați cu el. Puteți începe să folosiți noile tehnici pentadimensionale și energia și activările 

pentru Pământul pentadimensional. Știu că fiecare din voi aveți o dorință puternică de a ajuta 

Pământul să facă tranziția în dimensiunea a cincea, unde își va regăsi întreaga sa frumusețe 

planetară. 

 

Modul în care poți comunica direct cu mintea Pământului și cu sistemul de buclă feedback al 

Pământului este prin energia inimii. Să lucrăm împreună ca să deschidem inimile cât mai multor 

oameni către durerea și suferința de pe planetă. Să facem oamenii să conștientizeze blocajele 

de pe meridiane, care cauzează dezechilibre până în centrul Pământului, să îi facem să înțeleagă 

că Pământul trebuie vindecat. Mama noastră este bolnavă și are nevoie de ajutor. Îi voi da acum 

cuvântul Căpeteniei Inimă de Bizon. Sunt Căpetenia Vultur Alb. Suntem toți frați și surori. Ho! 

 

Heya ho, heya ho, heya ho!  Salutări! Cuvintele mele sunt sacre. Sunt Căpetenia Inimă de Bizon. 

Specialitatea mea este energia inimii și ajut oamenii să își deschidă inimile. Știu că pe planetă 

este multă suferință. Este o mare realizare spirituală să ai inima deschisă, și este un mare progres 

al evoluției să ai inima deschisă către Pământ. Voi vorbi despre bizon, pentru că bizonul este 

animalul meu de putere. Poate că unii din voi aveți animale de putere. Animalele de putere vă 

arată că lumea naturii vă poate ajuta în misiunea voastră de vindecători planetari. Unii din voi 
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aveți ursul ca animal de putere, alții aveți leopardul. Unele animale de putere sunt din specii 

dispărute, dar încă mai există în lumea spiritului. 

 

În lucrul cu energia inimii de bizon căutăm să adunăm putere personală ca să îi învățăm pe 

oameni cât de puternică este energia inimii lor când comunică cu mintea Pământului. Această 

comunicare cu Pământul este exprimată în ceremonia bizonului, în ceremonia focului și în 

ceremonia cu pipa păcii. O onorăm și o respectăm pe Mama Pământ. Ne simțim binecuvântați că 

putem să umblăm pe suprafața ei și îi putem vedea frumusețea. Știți cu toții cât de frumos este 

Pământul. Gândiți-vă cum poate frumusețea Pământului să vă expansioneze conștiința. Unii din 

voi care ați avut experiențe de vis în viață, v-ați expansionat conștiința. Puteți să mulțumiți acestor 

stări de conștiință puternice, acestor stări de conștiință înaltă care corespund răsăritului de soare 

pe mare, aspectului înălțător al unui munte, apusului de soare sau norilor frumoși de pe cer. Voi 

ați simțit frumusețea Mamei Pământ, v-ați deschis inima către ea. V-ați deschis mintea către 

mintea ei și ați comunicat telepatic că îi admirați frumusețea. Gândiți-vă la Pământ ca la animalul 

vostru favorit. Știți cât de mult îi place animalului vostru favorit să fie admirat de voi. Știți cât de 

mult vrea să primească iubirea voastră și admirația. La fel stau lucrurile și cu Pământul. Pământul 

este mișcat când îi recunoașteți frumusețea, când îi mulțumiți Pământului, când vă exprimați 

recunoștința către Pământ.  

 

Eu mă trag din Clanul Bizonului și vă vorbesc despre bizon, pentru că bizonul le-a dăruit atît de 

mult Popoarelor Native Indigene din America. Popoarele Native au multă recunoștință pentru 

bizon. Ne-a dăruit mâncare sub formă de carne și piei pentru corturile tipi și pentru haine. Nici o 

parte din bizon nu era irosită. Vânătorii amerindieni onorau bizonul și luau numai ce le trebuia, 

cereau permisiune de la cireadă și se rugau pentru bizonul pe care urmau să îl vâneze, și 

mulțumeau spiritului bizonului că le oferea hrană. 

 

Dar au venit și alți oameni din Europa, care au vânat bizonii ca să se distreze, nu pentru că aveau 

nevoie să vâneze. Inimile lor nu erau deschise către bizon, și vânătoarea bizonilor era pentru ei  

un joc distractiv. Dar bizonul nu a protestat; bizonul era un animal plin de acceptare și 

compasiune. Tot așa și Pământul este plin de compasiune ca bizonul, și Pământul acceptă ce 

face omul modern și are multă înțelegere. Nu este mișcător acest lucru? După toate stricăciunile 

și distrugerile cauzate de tehnologia modernă pe Pământ, Mama Pământ încă mai are iubire, 

înțelegere și compasiune? Mama Pământ ne acceptă rugăciunile, ne acceptă ceremoniile, ne 

acceptă Roata Medicinei și acceptă iubirea noastră. Te onorăm în inimile noastre, Mamă Pământ. 

Sunt Căpetenia Inimă de Bizon. Ho! 

 

Heliooo-Ah, Heeeeliooo-Ah.  Salutări! Sunt Helio-Ah, învățătoare și ghid de pe Arcturus. Lucrez 

cu Juliano. În secțiunea de încheiere a acestei lecturi, voi vorbi despre conceptul galactic de 

vindecare planetară și despre lucrul cu sistemul de buclă feedback al Pământului, prin folosirea 

tehnicii de vindecare holografică. Energia holografică spune că partea reprezintă întregul sau mai 

precis, că partea poate accesa întregul. În vindecarea holografică, o celulă sănătoasă este tot ce 

e necesar ca să se facă vindecarea, pentru că ea generează informația bună și o comunică tuturor 

celorlalte celule. Vindecarea poate proveni de la o singură celulă. Desigur, este nevoie să vii cu 

abordarea potrivită și energia potrivită. În vindecarea planetară holografică, am subliniat că 
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Orașele de Lumină Planetare, de exemplu, pot susține o energie înaltă pentadimensională, care 

poate constitui baza pentru trimiterea energiei de vindecare și lumină pe toată planeta. O celulă 

poate afecta toate celelalte celule, un oraș de lumină poate afecta toată rețeaua de orașe de pe 

planetă. 

 

Când faceți vindecare planetară și lucrați cu sistemul de buclă feedback, mulți din voi vă 

concentrați pe ce este greșit și pe ce trebuie corectat. Înțeleg asta și onorez această abordare, 

știu că faceți Biorelativitate și vindecare planetară ca să corectați ceva. Cu toate astea, principiul 

vindecării planetare holografice spune: „Lucrează cu ce este în regulă. Găsește frumusețea și 

trimite energie de vindecare din locul care este frumos și echilibrat, către celelalte locuri”. O celulă 

sănătoasă poate schimba totul. 

 

În vindecarea planetară holografică facem exerciții de Biorelativitate și lucrăm cu ce este frumos, 

cu ce este perfect, pentru că știm că din punct de vedere holografic, această putere și această 

energie poate fi diseminată pe toată planeta, pornind de la ceea ce este sănătos.        

 

Schimbarea abordării de lucru în acest sens s-a făcut, de exemplu, în lucrările noastre din ultima 

săptămână de la Lago Puelo, unde membrii Grupului de Patruzeci din Argentina au trimis către 

Pământ o frumoasă energie de vindecare din puternicul centru spiritual atât de bine echilibrat de 

la Lago Puelo, din centrul Patagoniei, din Argentina. Vă încurajez pe toți să lucrați din locurile 

frumoase de putere pe care le cunoașteți. Vă încurajez să lucrați din locurile de vindecare. 

Sistemului de buclă feedback îi plac complimentele voastre. Pământul spune: „Da, vă accept 

complimentele și îmi place că apreciați frumusețea Pământului și ceea ce vă oferă Pământul.” 

Acest punct de vedere și această perspectivă are multe ramificații importante pe care voi avea 

ocazia să le discut în lecturile viitoare. Vă binecuvântez, vindecători de lumină planetari și lucrători 

din Triunghiul Sacru. Sunt Helio-Ah.  Vă urez o zi bună. 

 

 

  


