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Webinar – Instrumentele spirituale ale nativilor americani 

 

David: Aceasta este prezentarea nativilor americani. Îi dau acum cuvântul moderatoarei 

conferinței, Corey Merlin.  

Moderatoarea conferinței: Pentru aceia din voi care nu sunteți membri ai Grupului de Patruzeci 

și nu știți prea multe despre el, minunații noștri frați stelari arcturienii ne-au adus instrumente cu 

care să vindecăm planeta și să o ajutăm să ascensioneze, și unul din instrumente este Triunghiul 

Sacru. Noi lucrăm cu energiile indigenilor ca să aducem o mai bună înțelegere a modului în care 

ne putem conecta cu Pământul. Indigenii sunt custozii Pământului și au știut încă de la început 

cum să comunice cu Mama Pământ și cum să lucreze cu ea. În cultura indigenilor oamenii, 

pământul, aerul, apa și focul sunt una. Cei cu două picioare, cei cu patru picioare și cei care 

zboară, toți suntem una și dacă lucrăm împreună putem crea un echilibru.  

Astăzi vreau să vă ofer informații despre ceremoniile indienilor americani care lucrează cu 

salvia. Salvia albă este una din plantele sacre, alături de tutun. Salvia exemplifică înțelepciunea. 

În momentul acesta al istoriei noastre aș spune că puțină înțelepciune ar prinde tare bine. Deci 

avem salvia albă, care amplifică înțelepciunea. Mai întâi luăm cu trei degete tutun (în webinarul 

anterior despre învățăturile indienilor s-a vorbit despre Ceremonia Tutunului). Luăm cu trei 

degete tutun și îl oferim pământului, aerului, apei, și vieții de pretutindeni. Întâi trebuie să oferi 

ceva înainte de a cere ceva. Eu vreau să disipez o parte din negativitatea din jurul meu. Dacă 

ascult știrile sau vorbesc cu vecinii, nu mai pot dormi bine noaptea, pentru că este atât de multă 

negativitate. Așa încât ofer tutun Nordului, Sudului, Estului, Vestlui, la toate lucrurile de 

deasupra și la toate lucrurile de dedesupt.  

Am un vas special pe care îl folosesc ca să ard în el salvie. Aprind salvia cu un chibrit de lemn 

pentru că chibritul din lemn este degradabil, nu e ca o brichetă de plastic. Aprind salvia și aceasta 

începe să emane apă, lumină solară și substanțe nutritive din pământ, și îmi aduce tot ce îmi 

trebuie. Ridic recipientul cu salvia la chakra coroană, apoi la ochiul al treilea, și o rog să purifice. 

O duc la gât, la inimă, la plexul solar, la chakra 2, la chakra rădăcină, apoi cobor sub picioare, și 

o rog să îmi curățe mintea, să curățe toată drama asta 3D, și să îmi aducă înțelepciunea care mă 

conectează la mintea Sinelui Superior. Apoi ofer salvia direcțiilor. Asta e mai greu de făcut în 

casă. Prefer să o fac afară.  

De asemenea folosesc salvia ca să purific toată casa, ca să purific debaraua, cămările și 

dulapurile. Merg și în casele altor oameni și le purific casele, le purific pământurile, locurile 

unde fac afaceri. Salvia e la îndemâna noastră pentru ca în fiecare zi să curățăm energia 

discordantă pe care o simțim. Puteți cumpăra salvia albă în mănunchiuri mari ca cel pe care îl țin 

acum în mână. Dacă aș merge la o saună de purificare aș folosi un mănunchi mare, pentru că 

fumegă multă vreme. Dacă ar fi să o folosesc numai pentru mine, pentru purificare personală, aș 
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scoate ața care leagă mănunchiul și aș folosi crenguțe mai mici din mănunchi. Dar ca să purific 

locul unde se face sauna, aș folosi un pachet întreg care să fumege bine, sau un mănunchi.  

Asta am avut de spus despre salvie. Important este să onorezi ceea ce îți aduce salvia. Nu este 

ceva ce se face rapid fără să gândești. Salvia eliberează energii cum ar fi înțelepciunea, o 

eliberează din structura sa prin ardere, și această energie te ajută să îți regăsești echilibrul. 

Trebuie să fii în echilibru cu toate lucrurile de pe planetă. 

Îi dau acum cuvântul lui Birgit, care ne va arăta cum să facem o Roată a Medicinei pentru 

vindecare. 

Birgit Smothers: Toate vorbele mele sunt sacre. Vreau să vorbesc despre Roata Medicinei 

(numită și Roata Leacului). Sunt Birgit Smothers din Oklahoma. Roata Leacului este un simbol 

sacru folosit de indienii din Marile Câmpii și de alți indieni, ca să reprezinte toată cunoașterea 

universului. Pentru indienii americani, roata circulară îl reprezintă pe Wakan Tanka, Marele Tot 

sau Universul, sau Marele Spirit. Dar poate reprezenta și spațiul personal sau universul personal.  

Ce este „leacul”? Bună întrebare. Leacul indienilor americani nu este același lucru cu 

medicamentele din medicina modernă. Când indienii americani vorbesc despre leac (medicine 

înseamnă în engleză și medicament sau medicină), ei se referă la o forță mai mare care este 

inerentă în natura însăși. Ei se referă și la puterea personală din fiecare din noi, care ne poate 

ajuta să devenim mai întregi și compleți. În cultura indienilor americani, cele patru direcții sunt 

mari inteligențe și mari puteri, a căror energie (leac) poate fi accesată.  

Roata leacului are multe semnificații și utilizări. Ea reprezintă marile forțe ale naturii într-un 

echilibru perfect. Ea arată că totul este interconectat și totul face parte dintr-un întreg cosmic. Ea 

poate fi folosită ca să te acordezi la forțele naturii și la energiile pământului.  

Pe această planetă este nevoie de mai multe locuri sacre. Este nevoie de mai multe roți ale 

medicinei în acest scop. Ea poate fi folosită ca spațiu sacru, ca ajutor în meditație, ca altar, ca 

dispozitiv de centrare a conștiinței, pentru protecție sau pentru crearea unui cadru în care să 

onorezi forțele naturii și nivelele ființei.  

Pentru aceia din voi care nu sunteți la curent, Căpetenia Vultur Alb este un maestru înălțat 

amerindian, membru al Grupului de Patruzeci. La fel sunt și Căpetenia Inimă de Bizon, Femeia 

Bizon Alb și mulți alții.  

Am vrea să vă încurajăm să construiți propria voastră Roată a Medicinei acasă. Dacă fiecare 

membru al grupului ar construi o roată a leacului, asta ar ajuta mult la crearea de spațiu sacru pe 

planetă. Puteți construi o roată a medicinei mai mare afară, sau o roată mică în casă. O puteți 

amplasa de exemplu acolo unde meditați. Puteți folosi și pietre prețioase, semiprețioase, sau 

cristale de cuarț.  
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Eu personal folosesc modelul de roata leacului a indienilor Lakota, care este cel mai cunoscut și 

mai răspândit. Am studiat toate detaliile de pe website-ul indienilor Lakota și de pe alte website-

uri. În centrul roții medicinei se pune o piatră specială care îl reprezintă pe Wakan Tanka, Marele 

Tot. Se amplasează și patru pietre mai mici care reprezintă cele patru direcții – est, sud, vest, 

nord. Uneori se plantează și pietre mai mici care reprezintă punctele NE, SE, SV, NV. O roată a 

medicinei poate fi de orice mărime. 

Roțile medicinei mai mari pot fi suficient de largi ca să stea oameni în interiorul lor. Se poate 

face mai mică, să te așezi în ea numai tu. Și la Dansul Soarelui se folosește cercul sacru, care 

reprezintă continuarea fără încetare a vieții și a morții. 

Roata medicinei constă dintr-un cerc cu o linie verticală și o linie orizontală care trece prin 

centru, desenate în interiorul cercului. Ar fi bine să respectați și culorile care ancorează cele 

patru direcții.  

Fiecare direcție are un mesager. De exemplu în cultura indienilor Lakota se folosește o piatră 

galbenă pentru direcția Est, iar mesagerul este vulturul. Uneori se folosesc și pietricele colorate. 

Direcția Est este asociată Soarelui, pentru că Soarele călătorește de la est la vest, în sensul acelor 

de ceasornic. La est locuiesc Oamenii Elanului (o varietate de cerb). 

Culoarea direcției Nord este roșu în cultura indienilor Lakota, iar mesagerul este cocorul. La 

nord se află iarna, tărâmul înțelepciunii. Cei care au greșit ceva lucrează cu direcția Nord ca să ia 

de acolo înțelepciune. La Nord locuiește Femeia Bizon Alb, acolo sunt Oamenii Bizonului. 

Culoarea direcției Vest este Negrul. Mesagerul este vulturul negru. Vestul e conectat la puterea 

ploii și la puritatea apei. După ploaie urmează bucuria și creșterea, și este curățată ignoranța. La 

Vest locuiesc Ființele Tunetului. Aripile Păsării Tunet produc tunete și scoate fulgere prin ochi. 

Pasărea Tunet luptă împotriva răului și este foarte respectată.  

În sfârșit, direcția Sud. Culoarea sudului este albul. Mesagerul este vulturul pleșuv. El este 

asociat cu căldura sufletească, fericirea și generozitatea. Vulturul pleșuv este conectat la viața de 

după moarte și conduce omul prin Marea Tranziție (moartea). 

Avem și pe Facebook o pagină unde prezentăm tot felul de roți ale medicinei cu fotografii. 

Sunteți invitați să postați acolo poze cu roata medicinei pe care ați făcut-o voi.  

Toate rudele mele! Vă mulțumesc! 

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

Moderatoarea conferinței: Îi dăm acum cuvântul lui Mountain Eagle (Vulturul de Munte). 

Mountain Eagle, te rugăm să îți pronunți numele în limba ta. Îți urăm bun venit și te rugăm să ne 

prezinți filozofia ta de viață. Îți mulțumim! 
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Mountain Eagle: Mă bucur că sunt aici. Mă bucur că în sfârșit am la dispoziție tehnologia care 

îmi permite asta. Vreau să îi mulțumesc lui David pentru ceea ce face, pentru că ne ajută să ne 

întâlnim în acest mod, pentru că ajută oamenii să afle mai multe lucruri. Birgit, îți mulțumesc și 

ție pentru prezentarea ta despre roata medicinei, și mulțumesc și lui Corey pentru informațiile 

despre folosirea salviei de la început. Mi-am notat ce voi spune, trebuie doar să citesc... 

(Vorbește în limba Sioux.....) Numele meu este Mountain Eagle. Fac parte din primele nații de 

aici din America. Noi ne numim Wasishu. Se traduce „toți oamenii”, ceea ce înseamnă pământul, 

aerul, apa, animalele, plantele, oamenii și alte entități despre care nu vorbim. Conectarea noastră 

la lumea naturii și la legile naturii este foarte importantă ca să rămâi în lumină. Așa se creează 

echilibrul, prin practicarea conectării. Pământul reprezintă expresia, ceea ce facem printr-un 

scop, prin caracter. Ceea ce facem noi reprezintă creația. Astfel putem deveni creatori, în corpul 

nostru pământesc. Mă întorc la voi după o lungă perioadă de adormire. Revin ca să aduc o 

practică pe care multă lume a uitat-o. Să ne reamintim o practică veche pe care am avut-o 

demult, care ne conectează pe fiecare din noi la sursa creației, la centrul universului.  

Când mai multă lume va face ritualul numit Ceremonia Tutunului și va împărtăși cântecele care 

se folosesc la dansul în cerc... veți afla mai multe despre leacul inimii. Puterea acestei ceremonii 

ne va vindeca în interior, va vindeca pământul, aerul, apa, animalele și plantele. Înainte să vă 

împărtășesc aceste lucruri, trebuie să știți mai mult. Noi suntem 75% apă, fiecare din noi. Dacă 

vindecăm apa din noi binecuvântându-ne prin apa pe care o bem și îi spunem apei „Te iubesc” 

înainte să o bem... Apa de pe pământ se va evapora și va urca la cer și se va întoarce pe pământ 

sun formă de ploaie – apă sfântă care curăță pământul și pe cei care locuiesc aici. Așa va fi. 

Responsabilitatea oamenilor este să păstreze lucrurile în ordine. Noi răspundem de ceea ce este 

pe Pământ.  

O altă componentă importantă a acestei „supe spirituale” este intenția. Suntem la fel în spirit, dar 

diferiți fizic. Am primit darul liberului arbitru, capacitatea de a alege. Intențiile noastre au o mare 

putere, pentru că ni s-a dat viață după chipul și înfățișarea Creatorului nostru. Iubirea, respectul, 

onoarea, curajul, compasiunea, pot fi adăugate și ele la creuzetul în care am pus intenția. Apoi 

aceste intenții intră în cuptoarele cu microunde care înconjoară pământul. Așa începe vindecarea. 

Dar mai întâi omul trebuie să se vindece din interior și să învețe să dea la o parte neînțelegerile.  

Când dansăm în cerc și facem ritualul tutunului, asta ne va ajuta să facem lucrurile împreună, să 

devenim din nou o familie mare a oamenilor. Dacă lucrăm cu apa, dacă ne punem o intenție, ne 

fixăm un scop, ne asumăm o răspundere, dacă vorbim cu un mesager, dacă ne cultivăm 

capacitatea de a lucra alături de ceilalți, atunci lumea pe care o știm va înceta să existe și va 

reveni lumea despre care vorbesc profețiile, „Începutul Timpului”, Edenul. Să dăm drumul 

trecutului și să începem să trăim în echilibru și armonie, pentru că am ales acest lucru...  

Ceremonia Tutunului îl pune pe fiecare om în centrul universului și deschide ușa comunicării cu 

Spiritul și Creatorul. Începem să auzim lumea spiritului, să comunicăm cu ea. Odată ușa 
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deschisă... rămâi doar tu și Creatorul. Din acest punct poți apoi să mergi mai departe, în fiecare 

zi. Există o practică zilnică care îți dezvoltă darurile și priceperea, care îți dezvoltă intuiția și 

clarvederea. Mai trebuie să adaugi apoi o intenție fermă speranțelor și viselor tale, pentru tine și 

pentru pământul pe care trăiești.  

Numele meu este Mountain Eagle și am venit să vă onorez, frați și surori. Vă aduc un obicei al 

poporului Wasishu. Ofer ajutorul meu fiecăruia din voi care vrea să fie un bun păstrător, un bun 

ascultător. Când toată lumea va face această practică, se spune că nu va mai fi loc pentru umbre 

pe Pământ. Va începe vindecarea și totul va începe să întinerească pe Pământ. Cu iubire, 

înțelegere și compasiune, omul va reveni din nou pe cărarea evoluției.  

Am scris pe hârtie ce vreau să prezint, pentru că am vrut să fiu sigur că nu las la o parte nimic 

important despre Ceremonia Tutunului, despre folosirea salviei sau despre roata medicinei. 

Ceremonia Tutunului e pentru fiecare din noi, e ceea ce ne trebuie în viață. Avem nevoie numai 

de o punguță pentru tutun, și odată ce am pus tutun în ea, avem la îndemână un instrument foarte 

puternic care ne conectează la tot, la tot ce este pe pământ, la tot ce e deasupra pământului, la tot 

ce e sub pământ.  

Odată ce ai început să practici Ceremonia Tutunului și să lucrezi cu Roata Medicinei se deschid 

uși către lumea spiritului, începi să primești vise și mesaje. Când toată lumea pe planetă va 

începe să facă Ceremonia Tutunului, să cânte cântecele sacre și să danseze în cerc ținându-se de 

mână, lumea se va vindeca, noi ne vom vindeca. Și pe Pământ va fi tot ce dorim să fie.  

Așa mi s-a spus și de asta sunt aici, ca să împărtășesc aceste informații, să vă ofer înțelegerea. E 

cum a spus Birgit când a vorbit despre Leac. Când vorbim despre Leac noi ne gândim la puterea 

interioară pe care nu o putem vedea. Puterea pe care o conjurăm prin ritualuri ca să o trimitem 

înafară sau să ne vindecăm în interior. Când vorbesc despre Leacul Inimii și întoarcerea în inimă, 

ascultăm inima și folosim tutunul ca să ne trimitem intențiile, ne cântăm cântecele sacre și ne 

ținem de mână și ne gândim că acest pământ va fi un loc mai bun, că îl vom transforma într-un 

loc mai bun. Acesta este mesajul meu, dar cred că despre Ceremonia Tutunului s-a mai vorbit și 

informațiile sunt deja accesibile. Nu vreau să se repete. 

(Mountain Eagle verifică disponibilitatea informației cu David și Birgit) 

Moderatoarea conferinței: Îți mulțumim, Mountain Eagle! 

Urmează o canalizare de la Căpetenia Inimă de Bizon. Pe Pământ sunt mulți oameni care au 

nevoie de încurajare 

David: Voi face acum o scurtă canalizare a Căpeteniei Inimă de Bizon.  

Heyoahey, heyoahey, heyoahey! Heya hoo! Heya hoo! Salutări! Sunt Căpetenia Inimă de Bizon. 

Numele meu, Inimă de Bizon, explică tuturor importanța energiei inimii. În aceste vremuri de pe 

Pământ trebuie să lucrăm împreună și să deschidem inima omenirii către Pământ. Pământul este 
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Mama noastră și ne conectăm la mama noastră prin energia inimii. Adevărul este că mulți 

oameni care umblă acum pe pământ și-au închis inimile și nu mai comunică cu Mama Pământ. 

Este greu de înțeles de ce își închid oamenii inima față de propria lor mamă, Mama Pământ!  

Animalul meu de putere este bizonul. Bizonul are o semnificație deosebită pentru amerindieni, 

pentru toți oamenii. Asta din cauză că bizonul are o inimă mare. Bizonul a acceptat chiar ca 

tribul său (și animalele au triburi) să fie sacrificat pentru oamenii albi în secolul al XIX-lea. 

Bizonii au fost omorâți atunci din lăcomie, dar bizonul a stat acolo și a permis să fie sacrificat. 

Bizonul se întoarce și are o inimă mare. Bizonul a iertat omenirea pentru răutățile oribile făcute 

împotriva triburilor de bizoni care hălăduiau în Marile Câmpii din America de Nord.  

Să ne oprim o clipă și să îl onorăm pe Bizon. El este un simbol al conectării cu inima 

Pământului. Vizualizați-l acum pe Bizon cu ochii minții. Este un animal mândru. Vedeți cum 

inima de bizon se deschide către voi care lucrați cu mine ca să deschideți inima omenirii către 

Mama Pământ. Heya hoo! Heya hoo! Heya hoo! Nu este prea târziu să o salvăm pe Mama 

Pământ. Nu este prea târziu ca să lucrăm împreună să deschidem inima omenirii către Mama ei. 

Acestea sunt vremuri de mare polarizare. Dacă mergem înapoi spre o planetă mai pură, mai 

onestă și mai echilibrată, inima răspunde. Uneori devine necesar să fim creativi, să fim puternici, 

să fim iubitori, să fim exigenți și să le arătăm oamenilor de pe această planetă cum să își 

deschidă inima către Pământ! Știu că fiecare din voi și-a deschis deja inima către Mama Pământ 

cu ajutorul Roatei Medicinei, cu ajutorul Ceremoniei Tutunului, prin cântec și dans.  

Știu că sunteți cu toții entuziasmați la ideea ascensiunii, la ideea de a părăsi Pământul. Dar vreau 

să vă reamintiți un lucru. Baza ascensiunii se află în energia inimii. Ca să intrați în dimensiunea a 

cincea trebuie să aveți o inimă pură. Iar această energie fundamentală pură a inimii își are 

rădăcina în pământ! Aceasta este una din învățăturile de bază ale popoarelor indigene de pe tot 

Pământul. Spiritul vine în echilibru numai atunci când ești conectat cu Mama, cu Zeița. Mama 

are diferite nume în diferite culturi. Dar în final totul se rezumă la deschiderea inimii. 

Vă rog acum să vă vizualizați chakra inimii. Vizualizați un loc sacru de pe Pământ pe care îl 

iubiți și conectați-vă energia inimii la acel loc sacru. Voi spune acum o rugăciune pentru voi toți:  

O, Tată/Mamă, Creator a tot ce este,  

Cerem astăzi îndrumarea Ta pentru fiecare din noi, 

Care să ne aducă puterea personală, 

Energia și mijloacele pentru ca să ne deschidem inimile noastre, 

Și inimile întregii omeniri, către Mama Pământ. 

Astfel încât ignoranța răspândită pe toată planeta 

Să se topească, și arată-ne cum să îi ajutăm 

Pe cei care conduc lumea și acționează din ignoranță, 

Să își deschidă inima către Mama Pământ, 

Ca să atingem echilibrul pe care îl dorim, 
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Cum este misiunea noastră. 

Ajută-ne să activăm conectarea inimii. 

 

Fiecare om, indiferent de cât de egocentric este, indiferent de cât de întărită i-ar fi inima, mai 

poate găsi în inima sa conectarea la inima Mamei Pământ. Galaxia în care se află Pământul este o 

galaxie mare. În această galaxie există miliarde de stele și planete. Răspândiți prin galaxie sunt 

oamenii din stele, pe care noi îi cunoaștem. Dar Mama noastră este Pământul. Noi cei din 

popoarele native, la fel ca bunicii și bunicele noastre, suntem ghizi spirituali pentru Pământ, 

astfel încât Noul Pământ să poată reveni și să fie bine primit. Noul Pământ va avea ape 

echilibrate, o atmosferă curată, păduri mărețe și oceane pure, și oamenii care vor locui pe Pământ 

vor avea inimile deschise către Pământ. Acest lucru se poate face. Acest lucru se va face. Cer 

fiecăruia din voi, cu puterea personală și misiunea personală, să vă acceptați rolul în lucrarea 

sacră de a conecta omenirea în inimă la inima Mamei Pământ. Atunci va începe o eră nouă 

măreață pe această planetă. 

Sunt Căpetenia Inimă de Bizon. Vorbele mele sunt sacre. Ho! 

 

 


