
 
 
 
 
 

Lectura GOF 

5 martie 2022 

  

Conflictul dintre spiritualitate și tehnologie 

in prima etapă a dezvoltării planetare 

  
Drepturi de autor © 2022 David K. Miller 

Nici o parte din acest material nu este permis a fi reprodusa in nici un fel, 
fără consimțământul prealabil al lui David K. Miller, Fondator & Director al Group of Forty 

davidmiller@groupofforty.com  
PO Box 4074 Prescott, AZ 86302 SUA 

www.groupofforty.com  
  

Salutari, eu sunt Juliano. Noi suntem Arcturienii. 
  
 Planeta Pământ se află în etapa 1 a dezvoltării sale planetare. În Etapa 1, 
principalul conflict din evolutie este cel între spiritualitate și tehnologie. Pe planeta 
Pământ, tehnologia a avansat mult mai rapid decât spiritualitatea. Unul dintre 
principalele pericole atunci când acest lucru se întâmplă în etapa 1, este că tehnologia 
este utilizată în scopuri militare. Aceasta înseamnă că planete precum Pământul ce se 
afla in Etapa 1, riscă să se autodistrugă folosind tehnologiile militare avansate pe care 
ei le-au dezvoltat. Acesta este cu siguranță un paradox, deoarece v-ați imagina că 
existența unei tehnologii avansate ar elimina posibilitatea războiului și a distrugerii, dar, 
de fapt, crește riscul distrugerii planetare pe planetele subdezvoltate. Noi, Arcturienii, 
studiem dezvoltarea planetară și am observat și înregistrat, de asemenea, exemple de 
planete care s-au autodistrus.  
  
 Cea mai faimoasă distrugere planetară din istoria Galaxiei Calea Lactee a avut 
loc pe planeta cunoscută sub numele de Lyra în apropierea constelației Lyra, care s-a 
întâmplat în urmă cu aproximativ 550 de milioane de ani. În această istorie, planeta 
Lyran, chiar dacă a avut un mare progres, s-a autodistrus. Din fericire, oameni de  
profeție și cu cunoastere avansata de pe planeta, au prevăzut autodistrugerea planetei 
Lyran venind și ei au scăpat, stabilindu-se în cele din urmă în diferite părți ale galaxiei, 
inclusiv Pleiadele. Și se crede că poporul Lyran care a scăpat a ajutat la însămânțare și 
a fost fundamentul dezvoltării civilizațiilor de pe Pleiade. De asemenea, au existat 
cercetări bune care indică faptul că unii dintre Lyrani au făcut-o si pe planeta Pământ, 
cu care au  amestecat și interactionat genetic, și au fost implicati în ciclul evolutiv de 
dezvoltare a speciei Homo sapiens.  
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 Acest eveniment este important din mai multe motive. Amestecul altor specii 
planetare indică faptul că o parte din istoria lor genetică și codurile genetice pentru 
război și agresiune au devenit în cele din urmă parte a ADN-ului Homo sapiens și a 
codului genetic. Este evident că Pământul nu este o planetă pașnică. Este evident că 
specia Homo sapiens este extrem de agresivă față de alte Homo sapiens. Și este, de 
asemenea, evident, mai ales având în vedere situația actuală din Ucraina, că omenirea 
este expusă riscului de autodistrugere masivă. În timpul acestei prelegeri, voi vorbi 
despre această problemă din perspectiva Arcturiană. Mai târziu, voi preda discuția 
Maestrului feminin Ascensionat Arcturian, Helio-Ah, care se va ocupa direct de ceea ce 
ea numește "intervenția feminină" pentru planeta Pământ în timpul Etapei 1 a dezvoltării 
planetare.  
 Eu, Juliano, Arcturienii și Maeștrii Ascensionați, observăm cu mare oroare 
evenimentele care au loc. Ne dăm seama că pe planeta Pământ au loc multe războaie 
și, de asemenea, ne dăm seama că există mulți factori karmici antici implicați în 
desfășurarea evenimentelor pe care le vedeți în Ucraina. De fapt, fiecare țară de pe 
planeta Pământ are o istorie de comportament negativ. Nu există nicio țară care să fie 
total pură și lipsită de consecințe karmice. Situația actuală a ridicat un semnal de 
alarmă pentru multe persoane, în special din cauza circumstanțelor tragice care au loc 
în zonele Ucraina și Rusia.  
  
 În primul rând, voi vorbi despre acest concept de fracturare/ruptura 
dimensională. Vorbim de ani de zile despre pericolul radiațiilor nucleare și al energiei 
nucleare și despre unele dintre daunele pe care contaminarea nucleară le poate face 
structurii dimensionale. Această deteriorare a zonelor dimensionale încă nu este deloc 
cunoscută sau cercetată sau discutată de niciun om de știință pe care îl cunoaștem pe 
Pământ. Cu toate acestea, simțim cu tărie, prin observațiile și analizele noastre 
științifice, că radiațiile nucleare și contaminarea nucleară pot contribui la un fenomen pe 
care îl numesc "fracturare dimensională". Cernobîl, în Ucraina, este unul dintre cele mai 
murdare situri de pe planetă în ceea ce privește contaminarea cu radiații și simțim și 
observăm că există o fractură dimensională uriașă asupra acelui loc de accident 
nuclear. Acest lucru creează oportunități pentru spiritele inferioare și energia negativă, 
în special din planul astral inferior, să se infiltreze în acea zonă, creând situații negative 
și periculoase.  
  
 Recent, a existat, de asemenea, o mare nervozitate cu privire la o a doua 
operațiune a unei centrale nucleare care se află în partea de sud-est a Ucrainei, unde 
au fost atacate șase reactoare nucleare într-o zonă de instalații și a existat o mare 
îngrijorare cu privire la posibilitatea producerii unui accident de tip Fukushima sau 
Cernobîl. Acest posibil accident ar putea fi, după unele estimări, de zece ori mai grav 
decât accidentul de la Cernobîl. Nu este o coincidență faptul că un alt posibil al doilea 
accident ar avea loc în aceeași țară, dar în circumstanțe care sunt legate de război. 
  
 Vreau să menționez și un alt fapt despre Rusia. Rusia este, de asemenea, o țară 
care are o mare contaminare nucleară. Este binecunoscut faptul că nu au reguli ale 
Agenției pentru Protecția Mediului, așa cum există în Statele Unite și că au aruncat 



radiații murdare teribile în zonele Mării Baltice și în întreaga lor țară. Este foarte dificil de 
identificat unde se află locurile de contaminare, deoarece evidența acestei probleme 
este slabă. 
  
 Aduc în discuție acest lucru pentru că fracturarea dimensională poate fi 
experimentată și în Rusia și din această cauză puteți observa acolo un comportament 
extrem de negativ. Aș sugera că o parte din acest comportament negativ se datorează 
fenomenului de fracturare dimensională. Suntem preocupați de contaminarea nucleară 
și de radiația nucleară și de efectul acesteia asupra structurii dimensionale. Structura 
dimensională a Rusiei poate fi crăpată și poate duce la o coabitare energetică mai 
scăzută.  
  
 Să ne uităm din nou la planul astral inferior și să ne uităm la istoria războiului de 
pe planeta Pământ. Știm că războiul este extrem de traumatizant, iar moartea într-un 
război este traumatizantă și, de multe ori, această traumă distorsionează și blochează 
oamenii să urce în tărâmuri superioare după moarte. Oamenii care mor în general din 
cauza traumelor, în special din cauza traumelor din război, se blochează frecvent în 
tărâmurile astrale inferioare. Tărâmurile astrale inferioare, numite uneori "a patra 
dimensiune inferioară", creează adezivi sau o lipiciozitate, ceea ce înseamnă că este 
dificil să evadezi din tărâmurile inferioare și să treci mai departe în tărâmurile 
superioare. Am lucrat cu persoane cu traume care au murit, de exemplu, în incendii sau 
accidente de mașină și, de asemenea, pot fi implicate sau blocate în planul astral 
inferior. 
  
 Deseori, este necesar ca un vindecător să-i elibereze din tărâmurile astrale 
inferioare. Această meserie de a lucra cu spiritele care sunt blocate în planul astral 
inferior este o meserie cu mare merit și mare serviciu. Este o meserie care, desigur, nu 
plătește nimic pentru că oamenii care sunt blocați în domeniul astral nu au acces la 
mijloace materiale de a plăti pe cineva.  
  
 Cu toate acestea, să privim acest lucru dintr-o perspectivă globală și să privim 
această problemă din perspectiva vindecării planetare. Este periculos ca o planetă să 
fie umplută cu multe ființe astrale inferioare care sunt blocate. Luați în considerare 
faptul că ființele astrale inferioare care sunt blocate au comis, de obicei, acțiuni mai 
joase sau, uneori, acțiuni negative care pot fi legate de război sau crimă, jaf, sinucidere 
sau alte acțiuni nefaste. 
  
 Motivul pentru care este de interes acest subiect pentru vindecătorii planetari se 
datorează faptului că ființele astrale inferioare pot trece cu ușurință printr-o fractură a 
dimensiunilor. De ce ar trece prin fractură și, de asemenea, daca exista acest fenomen 
acum în Ucraina? Răspunsul este da; asistăm la acest fenomen în Ucraina. Am văzut 
acest fenomen în Irak și am văzut acest fenomen în Afganistan. Acestea sunt din nou 
exemple de fracturi dimensionale care lasă o mulțime de energie negativa în lume. 
Aceste deschideri negative au condus și tras lumea mai departe în negativitate, ceea ce 
a dus la război și moarte și distrugere.  
  



 Pentru o clipă, să analizăm această problemă a fracturării dimensionale din 
perspectiva inferioară, astrală. Dacă te-ai afla în planul astral inferior și ai fi blocat, ți-ai 
da seama repede că ar fi dificil să intri într-un tărâm mai înalt. Cu toate acestea, daca ai 
fii Samanta stelara, ai sti că există alte tărâmuri, și ai ști si să apelezi la ființe mai inalte 
pentru a vă ajuta. Ar exista modalități de a va extrage sau de a vă elibera, daca sunteti 
prinși în tărâmurile inferioare. Dar dacă ai fi de conștiință inferioară, și dacă nu ai fi 
spiritual, și dacă ai fi blocat în planul astral inferior, nu ai avea nici o idee despre cum să 
iesi. Vedeți voi, cunoașterea spirituală pe care o aveți despre diferitele tărâmuri este 
avansată și cu mult dincolo de ceea ce majoritatea oamenilor și a celor mai mulți 
războinici negativi s-ar bucura sa o aiba. 
  
 Imaginați-vă că ați fost de conștiință inferioară, și ați fost blocat în planul astral 
inferior, și apoi ați văzut o deschidere. Această deschidere este o fractură, dar nu ar 
conta pentru tine. Ai putea să-ți aduni energia și să călătorești astral prin fractură înapoi 
la a Treia Dimensiune. Cred că probabil ai dori să iei această măsură. Cred că ai fi 
dispus să treci prin această fractură. Ființele astrale inferioare care călătoresc știu cum 
să se atașeze de oamenii care trăiesc în a Treia Dimensiune.  
  
 În Kabbalah, atașamentul spiritelor superioare se numește "ibur", iar ibur 
înseamnă că un spirit superior, cum ar fi un Arhanghel, prin invitație, se atașează și 
apoi ajută persoana să aleagă o lucrare spirituală mai mare. Opusul acestei experiențe 
se numește "dybbuk", care este atașamentul spiritelor inferioare față de cineva din a 
Treia Dimensiune. Spiritele inferioare atașate accelerează și încearcă să încurajeze 
negativitatea într-o persoană. Spiritele inferioare încearcă să încurajeze furia și războiul, 
moartea și distrugerea.  
  
 Sugerez că ceea ce vedeți în Ucraina și Rusia sunt exemple principale de 
fracturare dimensională. Există intrarea spiritelor inferioare în acea zonă. Liderii, în 
special în Rusia, acționează într-un mod negativ și imprevizibil din cauza contactelor 
spirituale de energie joasa și a atașamentelor. Desigur, acest lucru este foarte periculos 
pentru lume. Am niște predicții despre care va fi rezultatul, dar le voi face mai tarziu.  
  
 Suntem acum in a șasea extincție în masă și probabil că, din punctul meu de 
vedere, suntem la o treime de drum din a șasea extincție în masă. Atenție, o treime din 
drum este extrem de gravă. Puteți înțelege că în timpul extincției în masă, toată viața 
plantelor și a animalelor este în pericol. De asemenea, vă puteți imagina că toată lumea 
este afectată de această energie de extincție în masă, fie la nivel conștient, fie la nivel 
inconștient. Amintiți-vă, ultima extincție în masă a avut loc acum 65 de milioane de ani 
în apropiere de Peninsula Yucatan, și a fost cauzată de un asteroid, lovind acolo și 
creând explozii. Această interactiune cu asteroidul a dus la dispariția a 90% din viața 
plantelor și a animalelor. 90 la sută este un număr foarte mare. Aceasta înseamnă că 
aproape fiecare plantă și animal viu care a fost în viață acum 65 de milioane de ani a 
murit. Ceilalți zece la sută s-au luptat din diferite motive și au reușit să se adapteze și să 
supraviețuiască.  
  



 Ce procent din viața plantelor și a animalelor de pe Pământ acum, în 2022, va fi 
afectată de a șasea extincție în masă? Când trăiți pe o planetă care se confruntă cu o 
extincție în masă, și voi simțiți negativitatea. Și tu poți avea gânduri de morti și de 
moarte. Și voi vă puteți întreba de ce se întâmplă acest lucru și s-ar putea chiar să aveți 
gânduri de a părăsi planeta. Părăsirea planetei sau părăsirea corpului înseamnă 
adesea gânduri de moarte. Știu că toată lumea vrea să urce, iar atunci când există 
acest tip de eveniment care are loc în Ucraina, acesta ridică nivelul negativității pe 
întreaga planetă, chiar dacă voi nu sunteți direct implicați. Sunteți ființe sensibile și știu 
că simțiți acest lucru și știu că vă afectează foarte mult. Vreau să repet că fiecare țară 
are negativitate în istoria ei. Fiecare țară a făcut acțiuni negative și există multe acțiuni 
negative care se desfășoară în alte țări, cum ar fi Yemen, și cum ar fi Africa, și încă în 
Siria. Știm de acțiuni negative si în China.  
  
 Dar atenția lumii este asupra acestui eveniment negativ din Ucraina, chiar dacă 
ar putea exista justificări istorice sau motive care ar putea fi folosite pentru a justifica 
războiul. Orice justificare este irelevantă. Pentru că distrugerea are loc, iar ceea ce 
vedeți este o încercare de a stinge o țară. Stingerea unei țări este un eveniment de 
extincție în masă, și astfel, la un nivel mai profund, activează și stimulează amintiri 
pentru unii dintre voi care au fost în evenimente de extincție în masă pe alte planete. S-
ar putea să nu fie prima dată când vă aflați pe o planetă atât de aproape de extinctia în 
masă.  
  
 Un alt factor pe care vreau să-l discut cu privire la acest lucru sunt codurile 
genetice care sunt conținute în Homo sapiens. Pământul nu este o planetă pașnică, iar 
Homo sapiens nu ar fi considerat o specie pașnică. De fapt, este una dintre puținele 
specii din galaxie care se sinucide. Acesta este un eveniment neobișnuit pentru orice 
animal de pe planeta Pământ să se sinucidă și puteți găsi, de asemenea, că este 
neobișnuit ca animalele să-și atace propria specie. Animalele vor ataca alte specii. 
Există cazuri în care uneori animalele se întorc impotriva lor insisi, dar este relativ rar 
atunci când ar ataca aceeași specie. Dar nu este deloc rar în Homo sapiens. Homo 
sapiens are codurile genetice și structurile agresive care au coborât prin Lyrani. Homo 
sapiens poartă un cod genetic, sau cheie, pentru agresiune. 
  
 Noi putem estima vârsta emoțională a unei planete și vârsta emoțională a unei 
specii, iar Helio-Ah va vorbi despre acest lucru mai mult în această prelegere. Estimăm 
că nivelul de maturitate emoțională al Homo sapiens în acest moment este de 
aproximativ zece ani. Ați oferi unui copil de zece ani acces la arme de mare putere? Ați 
oferi unui copil de zece ani acces la arme nucleare? Ați oferi unui copil de zece ani 
acces la tehnologii superioare care să conducă la autodistrugere? Desigur, ca nu.  
  
 Dar aceasta este problema cu care ne confruntăm. Aceasta este problema și 
motivul pentru care vorbim atât de mult despre ridicarea Coeficientului de Lumină 
Spirituală (SLQ) al planetei. Ar trebui să vorbim, de asemenea, despre ridicarea 
Coeficientului Emoțional al umanității, deoarece pericolul este crescut de energia 
emoțională inferioară a participanților la această situatie. Există modalități de a accelera 
evoluția și există modalități de a accelera vindecarea ce este necesară. 



  
 Pe scurt, vedem că vindecarea planetară este ajutată de vindecătorii care 
lucrează cu fractura dimensională. Vindecătorii pot lucra, de asemenea, cu spiritele 
blocate și inferioare, care trebuie eliberate și trimise la un nivel superior. Vedem 
necesitatea ridicării/inaltarii codurilor genetice și a structurilor umanității, ceea ce va 
accelera evoluția. Ar fi foarte util dacă istoria galactică a Lyranilor ar fi mai bine 
cunoscută.  
  
 Vindecătorii planetari care au amintiri despre planete, se trezesc. Este posibil ca 
Semintele stelare să fi fost si pe alte planete în alte vieți anterioare, unde au 
experimentat autodistrugerea planetară. De asemenea, este posibil ca voi, ca 
vindecători planetari, să fi decis să veniți pe această planetă, știind că acest tip de criză 
planetară va fi aici și că ați dori să participați în orice mod, pentru a preveni o astfel de 
criza și, cu siguranță, pentru a preveni o extincție care este făcută de om. Extincțiile 
sunt traumatizante, iar acum avem amenințarea cu dispariția si prăbușirea biosferei, 
precum și cu autodistrugerea omului prin războaie.  
  
 Vestea bună este că am studiat aceste fenomene și le numim probleme  și 
conflicte legate de Etapa 1 a dezvoltării planetare. Planetele absolvă/trec Etapa 1 și 
ajung la Etapa 2. Acum 2.000 de ani nu era posibil ca un grup să distrugă planeta, dar 
acum în secolul 21 este posibil. Acum 2.000 de ani nu exista o tehnologie înaltă. Acum 
există o tehnologie înaltă.  
  
 Ași dori să ma folosesc de timpul de acum prezicând rezultatul acestei crize și vă 
rog să rețineți că toate previziunile se bazează pe evaluările noastre actuale. Ar putea 
exista schimbări. Știu că există o mare curiozitate cu privire la ceea ce se întâmplă și la 
modul în care se va desfășura. Estimarea mea actuală este că această criză va dura 
trei luni (Nota autorului: această predicție a fost făcută pe 5 martie 2022) și că se va 
încheia, probabil până la începutul lunii iunie. Rusia va pierde. Ei vor fi considerați 
perdanți în acest sens, iar apoi Putin va fi înlăturat la sfârșitul acestor trei luni. 
  
 Lucrul nefericit este că distrugerea cu care se confruntă acum va continua să fie 
experimentată în această perioadă. Distrugerea va fi extraordinară. Rusia se va afla 
într-o criză economică uriașă și va exista foamete în masă în rândul populației din 
cauza sancțiunilor economice severe și, în mod paradoxal, unii jucători din lume vor 
trebui să ofere asistență Rusiei pentru ca populația lor să supraviețuiască. Ceea ce 
vedeți acum poate părea că Rusia se află într-o poziție excelentă, cel puțin într-o poziție 
excelentă din punct de vedere militar, dar se îndreaptă spre un colaps economic total și 
o problemă alimentară uriașă care, așa cum am spus, va culmina cu capitularea, iar 
Putin va dispărea.  
  
 Cealaltă întrebare care a apărut în mod repetat: "Va exista un schimb nuclear din 
această criză?" Estimarea noastră este că există o șansă de 50/50 a unui schimb 
nuclear limitat. "Limitat"  înseamnă că s-ar produce în acea zonă a Ucrainei. Această 
zonă poate include unele zone externe de-a lungul granițelor Ucrainei. La un moment 
dat, va fi necesară o intervenție a aliaților NATO, dar această intervenție nu va veni 



până la sfârșitul acestei perioade de trei luni. Intervenția va fi rapidă și concludentă și va 
duce la încheierea totală a conflictului.  
   
 Trei luni este o lungă perioadă de timp. Având în vedere ceea ce ați văzut în 
ultimele două săptămâni, sau opt zile, s-ar putea doar specula despre dezastru. Nu va fi 
un război nuclear mondial și, după cum am spus, există o șansă de 50/50 de schimburi 
nucleare limitate în zonă, dar nu văd niciun război nuclear în afara Ucrainei. Există 
pericolul unei noi contaminări nucleare in ambele zone ale reactoarelor nucleare, de la 
Cernobîl și dintr-o altă zonă în care se află centralele nucleare. Europa va supraviețui, 
dar întreaga ordine a planetei va fi schimbată.  
  
 Cred că unii dintre liderii ruși sunt vizitați de ființe inferioare și claritatea liderului 
este compromisă. Dar vă rog să vă amintiți, de asemenea, că aceasta este o luptă 
karmică antică. Dar nu o justifică; nu înseamnă că este ok, dar se desfășoară în acest 
mod karmic dramatic.  
  
 Acum, am de gând să predau prelegerea lui Helio-Ah, și ea va va oferi unele 
actualizări și o viziune pozitivă energetica a situației. Eu sunt Juliano. Îi predau lui Helio-
Ah. Bună ziua.  
  
 (Tonuri "Helio-Ah, Helio-Ah, Helio-Ah.") Salutări, dragii mei prieteni. Eu sunt 
Helio-Ah. Este minunat să fiu din nou cu voi. Mi-a fost dor de voi, și întotdeauna, sunt 
fericita și încântata să am o oportunitate de a fi mai aproape de voi. Vă consider pe toți 
prietenii mei și știu că ați vizitat des nava noastră și știu că sunteți fericiți și încântați să 
veniți în camerele mele de vindecare Arcturiană. Am lucrat pentru a face camerele de 
vindecare mai disponibile pentru fiecare dintre voi, și, de asemenea, am adăugat  
programe și tehnici noi pentru voi, pentru că știu că aceasta este o perioadă întunecată 
pe planetă. Știu că faceți tot posibilul să fiți spirite înalte și, de asemenea, știu că sunteți 
iubitori ai camerelor de vindecare și că doriți cu adevărat să intrați în cea mai bună 
condiție fizică posibilă pentru sănătatea voastra. Și noua ne place să vă ajutăm și să 
lucrăm cu voi.  
  
 În această prezentare, vreau să vorbesc despre energia feminină ca forță 
vindecătoare pentru această planetă. Vedeți sfârșitul erei dominației masculine pe 
planetă, dar dominația masculină nu pleaca usor. Există o perioadă istorică de cel puțin 
5.000 de ani în această istorie a Pământului în care energia masculină a fost forța 
dominantă. A fost dominantă nu numai din punct de vedere politic și economic, ci a fost 
și dominantă din punct de vedere spiritual. Gândiți-vă doar pentru o clipă la modul în 
care toată lumea se referă la Creator ca fiind "El" și știu că există o mișcare de a lua în 
considerare Creatorul ca fiind"Ea". Numindu-L pe Creator "Ea" lasă afară "El". 
Numindu-l "El" lasă afară pe "Ea", asa ca doar trecem de la o extremă la alta. Punctul 
meu de vedere este că energia dominantă masculină a adus planeta în această situație 
dificilă.  
  
 Care sunt unele dintre caracteristicile energiei dominante masculine? Este de tip 
control, agresiune, dominare și utilizarea resurselor pentru câștig personal. Energia 



masculină nu este neapărat negativă, dar soluția la situația planetară actuală este 
găsirea echilibrului. Această planetă este în afara echilibrului atunci când vorbim despre 
energia masculină și feminină. Este mult prea mult pe partea masculină.  
  
 Când mă uit de exemplu, la influențele galactice și la influențele din Zodiac, pot 
spune că aceasta este o eră a dominației masculine pe planeta Pământ. Un factor care 
contribuie la această eră este legat de un fenomen complex pe Pământ cunoscut sub 
numele de Precesia Echinoctiilor sau miscarea axei eliptica a Pământului pe axa sa. 
Această miscare, care se numește științific Precesia Echinoctiilor, durează 26.000 de 
ani și, la fiecare aproximativ 2.000 de ani, miscarea face ca axa Pământului să se mute 
într-o altă constelație din Zodiac. Acum treceti dintr-o constelație zodiacală în alta, in 
Epoca Vărsătorului. Dar, în mod ciudat, nu a fost o tranziție dramatica, așa cum sperau 
mulți. Mulți au sperat că, atunci când epoca Vărsătorului va incepe, atunci va exista o 
epocă imediată de pace, transformare și iubire.  
  
 Gândiți-vă pentru un moment la modul în care „s-a jucat” aceasta scena/istorie. 
Unii dintre voi vă amintiți de anii '60 și '70, când a existat un mare entuziasm la 
predicțiile din epoca viitoare de pace și prosperitate. Acest lucru nu s-a întâmplat cu 
adevărat. Mișcarea a fost activată în acel moment, dar nu a avut un efect de durată. A 
existat, de asemenea, o credință despre alinierea din 2012 cu Soarele Central și a 
existat convingerea că această aliniere galactică va fi evenimentul declanșator. Dar 
aceste tipuri de tranziții de multe ori nu se întâmplă fără probleme sau usor, ci mai 
degrabă se întâmplă cu un vacarm sau cu un conflict. Unii dintre voi care sunteți 
astrologi știți că intrăm acum într-o perioadă de mare tranziție. Tranziția va afecta 
instituțiile existente, relațiile din punct de vedere guvernamental, religios și economic. 
Aceste tranziții pot fi tumultoase și asta vedeți acum. În prezent, există o revoltă. 
Vechiul cedează, iar noul încă nu este clar cum să preia controlul. Aceasta este o 
problemă.  
  
 Cealaltă problemă din observația mea este că adevărata vindecare va veni de la 
puterile feminine, iar puterile feminine sunt diferite de puterile masculine. Puterile 
feminine pun accentul pe cooperare, cultivarea și unitatea conștiinței, spiritualitate și 
conservarea resurselor existente. Gândiți-vă pentru o clipă la utilizarea de către 
popoarele native a termenului "Mama Pământ". Aceasta este o metaforă mare. Juliano 
v-a spus că nivelul emoțional al multora dintre jucătorii de pe planetă, în special în acest 
conflict actual, este de aproximativ cel de la zece ani. Ce faci cu un copil de zece ani 
care este scăpat de sub control? Copilul de zece ani trebuie să fie crescut corect si de 
mama. Această planetă are nevoie de hrana unei mame. Vorbim despre Mama Divină. 
Vorbim despre Shekinah, care este termenul în Kabbalah pentru aspectul feminin al 
Creatorului care vine pe Pământ. Unul dintre lucrurile importante despre aspectul 
feminin este că este atât plin de compasiune, dar totodata și puternic. 
  
 Există un fenomen în care femeile care devin lideri devin ca bărbații și 
acționează folosind energia masculină pe care o au, iar apoi devin dominatoare și își 
pierd compasiunea. Nu aceasta este energia despre care vorbesc. Vorbesc despre o 
energie feminină diferită, care este puternică și poate folosi Conștiința Unității și 



compasiunea și puterea de a conduce. Nu poți avea o vindecare a acestei planete fără 
un lider puternic. Șeful White Eagle a subliniat puterea personală în învățăturile sale 
pentru voi. Acestea indică notiuni despre noua energie feminină.  
  
 Chief White Eagle vorbește despre Femeia Vitel Alb(White Buffalo Calf Woman) 

ca o figură de Lumina Mesianica, care va aduce pace, echilibru și armonie pentru 
planetă. Este interesant să descrii o figură mesianică feminină. Mesianic implică 
puterea asupra armatei. Știu că în cercurile religioase tradiționale, cuvântul "Mesia" nu 
implică forță militară. Dar gândiți-vă pentru o clipă. Orice forță sau orice putere care va 
merge mai departe pentru a aduce o vindecare la această planetă, și vindecare la 
aceasta divizare, nu va fi capabil să o facă doar prin convingere. Aș vrea să vă pot 
spune că persuasiunea va funcționa. Aș vrea să vă pot spune că le vom explica într-un 
fel guvernului Rusiei și le vom spune să înceteze si ei vor asculta. Dar acest lucru nu se 
va întâmpla. O intervenție mesianică trebuie să aibă un lider puternic, și acesta este 
modul în care popoarele native au vorbit despre Femeia Bizon Alb. Ea a fost capabilă 
să exercite putere și forță. Ea nu a folosit doar persuasiune.  
  
 Noi vorbim despre Primul Contact cu ființe dimensionale superioare. Ideea este 
că un Prim Contact ar reprezenta o forță care ar veni pe planetă și și-ar folosi puterile 
pentru a readuce totul în ordine. Un lider sau ființe superioare ar trebui să exercite 
putere asupra planetei. O putere feminină de vindecare ar putea aduce un nou echilibru 
planetei. Acum am de gând să-l rog pe șef White Eagle să vă conducă într-o meditație 
și sa discute mai multe despre White Buffalo Calf Woman. Vă iubesc pe toți și va fii 
pace pe această planetă, vă promit. Aici este Helio-Ah. Bună ziua.  
  
     Hei ya ho un hei, hei ya ho un hei, hei ya ho un hei, hei ya ho, hei ya ho. Salutări, 
aici este Chief White Eagle. Binecuvântări, toate rudele/oamenii mei. Toate cuvintele 
mele sunt sacre. Toate cuvintele voastre sunt sacre. Cu toții suntem sacri. Ne-am 
adunat astăzi aici pentru a ne concentra asupra vindecării Mamei Pământ. 
Recunoaștem Mama Pământ ca un spirit feminin. Gaia este feminină. Vrem ca puterea 
feminină să iasă la iveală și să aducă un nou echilibru. 
  
 Vizualizați-vă acum, voi toți, ridicandu-va spiritul și apoi stând cu mine în Inelul 
Ascensiunii în jurul unui tipi eteric deasupra Polului Nord. Hei ya ho un hei, hei ya ho un 
hei, hei ya ho, hei ya ho(Cantam). Stăm împreună acum în jurul acestui frumos tipi 
eteric, și lângă mine se afla si White Buffalo Calf Woman. Vă îmbrățișăm amandoi pe 
fiecare dintre voi ca frați și surori spirituale ce suntem cu toții și voi spune o rugăciune în 
acest cerc sacru, in timp ce stăm împreună cu. 
  
 O, Tată, Mamă, O, Mamă Divină, Aducătoare de Lumină. Noi, Grupul celor 
Patruzeci, Lucrătorii în Lumină, ne-am adunat astăzi, cerându-vă ajutorul. Facem apel 
la Lumina Creatorului să aducă pace, armonie și echilibru în Europa Centrală. Vă 
solicităm să protejați toate siturile nucleare contaminate. Va solicitam sa opriti toate 
bombardamentele fara sens si ruinarea vietilor oamenilor. Vă solicităm să opriți tot 
războiul și să aduceți un nou echilibru și pace. Și vă invităm să ne ajutați pe noi, O 
Tată/Mamă, Creatorul Tuturor, să aducem lumina feminină pentru a ajuta la 



reechilibrarea Europei Centrale și la reechilibrarea planetei Pământ. Și facem apel la 
această nouă energie luminoasă pentru a ridica Coeficientul de Lumină Spirituală și 
Coeficientul Emoțional al tuturor popoarelor de pe această planetă. Să mergem în 
meditație acum in timp ce ne concentrăm pe aceste cereri. Va fi în liniste. (Liniste) 
  
 Tatăl/Mama, Creatorul Tuturor, să fie o lumină vindecătoare cuantică de la 
Divinul Feminin, de la Lumina Divina a Creatorului, pentru Mama Pământ. Să fie o 
lumină cuantică de vindecare care va aduce în mod miraculos această situație 
periculoasă la un nou echilibru pașnic și armonie. Hei ya ho un hei, hei ya ho un hei ya 
ho, hei ya ho. Eu, Chief White Eagle, stau chiar lângă White Buffalo Calf Woman, și 
îmbrățișăm Lucrătorii în Lumină. Ne deschidem inimile către Mama Pământ și 
rugam/cerem ca cererea noastră să fie îndeplinită cât mai curând posibil pentru a aduce 
o pace imediată și vindecarea tuturor fracturilor/gaurilor dimensionale. Toate cuvintele 
noastre sunt sacre. Ho! 
  
 Întoarceți-vă acum la corpurile voastre fizice de pe Pământ, spunând la revedere 
lui White Buffalo Calf Woman. Ea vă îmbrățișează pe fiecare dintre voi. Simțiți puterea 
și activarea. Fie ca fiecare dintre voi să îmbrățișeze și să activeze lumina voastră 
personala feminină în acest moment in care este mare nevoie pe planeta Pământ. 
Acum vă întoarceți în corpul vostru de origine pe Pământ, simțind o mare putere 
personală și optimism pentru o rezolvare urgenta si rapidă a acestui aspect al crizei 
planetare. Mama Pământ si Eu Chief White Eagle, vă binecuvântez pentru oprirea 
acestei utilizari gresite și a abuzului asupra speciilor de pe Pământ. Eu sunt Șef White 
Eagle. Ho! 
  
 


