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Salutări, sunt Juliano. Noi suntem arcturienii! 
 
Mulți din voi ne-ați solicitat să vorbim despre schimbările dramatice care se produc acum pe 

planetă. Toată lumea este impactată, și a apărut un sentiment de îndoială, și uneori un sentiment 

de disperare. Unul din membrii a GOF a spus că faptul că totul este atât de polarizat și apar atâtea 

probleme, înseamnă că Ascensiunea e aproape. Aceasta este o perspectivă interesantă și 

pozitivă asupra modului în care poți acccepta și poți face față la schimbările dramatice care se 

petrec. Unele din prezicerile mai vechi privitoare la încălzirea globală și la temperaturile înalte 

plasa această transformare globală peste un deceniu sau două în viitor. Nimeni nu prezicea că 

schimbarea globală va veni atât de curând. Nimeni nu prezicea că vor fi atâtea incendii anul 

acesta și că temperaturile toride vor bate recordul în Europa, SUA și Africa. În prezent se produc 

multe transformări planetare care nu sunt corect interpretate. De fapt toate informațiile privitoare 

la schimbările de pe Pământ, probabil nu sunt corect interpretate. 

 

Ar fi interesant ca cineva să deschidă un Centru al Transformărilor Pământului și în acest centru, 

oamenii să primească rapoarte privitoare la transformările planetare de pe tot globul. De exemplu 

să poți citi rapoarte despre temperaturile record din această perioadă a anului. Sau se poate 

raporta că într-un loc a plouat în ultimele zile mai mult ca niciodată, sau că au fost mai multe 

erupții vulcanice decât în trecut. Acest centru ar aduna și interpreta date despre transformările 

planetare și ar face statistici. Dar dacă ar exista un astfel de centru, el ar fi copleșit de 

transformările dramatice care se petrec. 
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Prevăd că schimbările dramatice se vor înteți, nu se vor liniști. Lucrurile nu vor deveni deodată 

stabile. Transformarea continuă a temperaturilor, furtunile și ajustările geologice vor lua amploare. 

Și ceea ce este și mai înspăimântător, ideile și percepțiile „celei de a șasea extincții în masă” vor 

deveni mai vizibile. În oceane vor fi reacții și mai dramatice, și de asemenea curenții oceanici vor 

fi afectați. Vor exista multe fluctuații în curenții oceanici. 

 

Când vorbesc despre aceste chestiuni, mă gândesc la sistemul de buclă feedback al planetei, și 

mă gândesc și la puterea și sensibilitatea semințelor stelare. Ca grup de semințe stelare, voi aveți 

o mare sensibilitate și energii și puteri spirituale deosebite. Voi aveți o istorie vastă de descoperiri 

planetare și experiențe planetare. În unele cazuri, unii din voi au fost pe alte planete care au trecut 

și ele printr-o astfel de criză. Nu adoptați atitudinea de victimă în fața acestor transformări 

puternice. Nu sunteți fără putere, în traiul vostru pe această planetă. Planeta Pământ este 

vulnerabilă și fragilă, dar știu că voi, semințele stelare, aveți puteri extraordinare. Cea mai 

importantă putere, atuul vostru, ca să zic așa, în confruntarea cu aceste transformări planetare, 

este legătura voastră cu dimensiunea a cincea. 

 

Ce distinge semințele stelare de restul populației? Răspunsul este că semințele stelare înțeleg și 

își construiesc și își îmbunătățesc conectarea lor cu dimensiunea a cincea. Această conectare 

puternică la dimensiunea a cincea este revoluționară în multe feluri. Este revoluționară din punct 

de vedere religios și al experiențelor mistice care au fost descrise de maeștri de-a lungul istoriei 

planetei. Este revoluționară în istoria acestei planete. Nu a mai existat o mișcare a oamenilor 

evoluați spiritual, care să se adune și să construiască coridoare, să planteze cristale eterice, să 

lucreze cu Orașe Planetare de Lumină și cu Rezervații Marine Planetare de Lumină. 

 

Rețeaua globală are un efect imediat și profund asupra conștiinței colective și a inconștientului 

colectiv al planetei. Și abia am început să descriu puterea care a evoluat în procesul 

pentadimensional al conectării dimensiunilor înalte la dimensiunea a treia. Fiecare din voi face tot 

ce poate și vreau să înțelegeți că această energie pentadimensională și descărcarea ei, stabilește 

un camp de energie protectoare în jurul vostru. Munca pentadimensională nu este numai pentru 

protejarea Pământului și a zonelor individuale, ci vă protejează și pe voi. Aveți o protecție de bază 

în orice fel de catastrofă lângă care v-ați putea afla, în orice fel de tulburare și de răstunare 

cauzată de diverse evenimente planetare. Fiecare din aceste evenimente are potențialul de a vă 

dezechilibra și a vă face rău. 

 

Pe de altă parte, lucrul ca semințe stelare cu arcturienii și conectarea la nivel global intensifică 

acel câmp de energie protectoare din jurul vostru. Mă șochează, de exemplu, imaginile cu 

incendiile dramatice din nordul Californiei. Unele străzi au fost distruse complet, în timp ce alte 

străzi au porțiuni cu case care au supraviețuit intacte, ca și cum nu ar fi existat nici un incendiu 

catastrofal. Trebuie să știți că invocarea ghizilor și învățătorilor voștri pentadimensionali și 

invocarea energiilor arcturiene pentadimensionale vă vor proteja. Energia pentadimensională are 

puteri multiple, printre care se află și filtrarea și respingerea atacurilor energiei negative care ar 

putea veni sub formă de săgeți energetice de vibrație joasă, de exemplu. În aceste vremuri trebuie 

să fiți foarte atenți, din cauza climatului politic toxic din Statele Unite și din alte părți de pe planetă. 

Trebuie să vă protejați câmpul de energie. 
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Unul din exercițiile noastre cele mai puternice de protecție se bazează pe conceptul chinezesc 

numit „elasticitate”. Altă denumire a sa este „Pung”, și contribuie la respingerea energiilor de 

vibrație joasă care intră în câmpul vostru de energie. Amintiți-vă că totul este vibrație. Și materia 

este vibrație. În sistemul de buclă feedback al Pământului, există o serie de nivele și etape prin 

care se trimit la Spiritul Pământului instrucțiuni și comunicări, care îi spun cum să reacționeze. 

Din păcate, feedbackul negativ se descarcă acum neîncetat pe Pământ. O parte din el provine 

din neglijența oamenilor, o parte din ignoranță și lipsa de cunoaștere, și o mare parte este din 

cauza nivelului scăzut de evoluție al multor lideri mondiali și al altor oameni aflați la putere. 

 

Când vorbesc despre semințele stelare, mă refer la voi ca reprezentanți mai evoluați ai omenirii. 

Amintiți-vă că am vorbit de Omul Omega, care este etapa următoare de evoluție a lui Homo 

Sapiens. Omul Omega este reprezentat de către voi, semințele stelare. Voi aveți o sensibilitate 

sporită și o abilitate mai mare de a vă relaționa la spiritul planetei, și o abilitate mai mare de a 

înțelege sistemul de buclă feedback al planetei și de a lucra cu el. Sistemul de buclă feedback 

reacționează la ceea ce se descarcă în el. Eu am comparat sistemul de buclă feedback al 

Pământului cu subconștientul personal. În multe privințe, subconștientul personal este un ecran 

alb și se poate compara cu un calculator. Modul în care programezi calculatorul determină ce se 

va manifesta pe ecran. Computerul și ecranul nu fac distincție între bine și rău. Reacționează 

doar la ceea ce se primește. 

 

Funcționarea minții subconștiente și a subconștientului planetar se poate compara cu 

inconștientul personal. Folosim termenii de subconștient și inconștient, ca și cum ar putea fi 

schimbați unul cu altul. Din punct de vedere tehnic, subconștientul se află imediat sub nivelul 

conștient și informațiile din subconștient pot fi extrase prin gând conștient și amintire. Dar 

informațiile din inconștient nu pot fi extrase în timpul stării de veghe. Poți ajunge la el numai prin 

vise, artă, poezie, sau prin hipnoză și lucrul în starea de transă. Doar așa se poate extinde 

conștiința, ca să poți accesa inconștientul. 

 

Spiritul Pământului și subconștientul Pământului primesc indicații la întâmplare, fără gânduri 

înalte, de la mulți oameni care gândesc de la un nivel de evoluție scăzut. De exemplu oamenii de 

afaceri vor spune: „Să tăiem pădurea asta și să folosim lemnul”. Ei nu se gândesc cum va 

reacționa Pământul când va fi îndepărtată complet toată vegetația de pe acea suprafață de teren. 

Omul de afaceri nu se gândește să ceară permisiunea Pământului pentru a lua câțiva copaci și 

să lase în picioare restul copacilor, ca să protejeze terenul de inundații. 

 

Există un program larg care se extinde în mod sistematic, pentru distrugerea pădurilor de pe 

Pământ. Această observație este foarte tristă și deprimantă, dar există o forță în societate, care 

împinge planeta spre negativitate și spre distrugerea biosferei. Unii oameni numesc această forță 

Satana. Dar noi arcturienii nu credem în Satana ca persoană. Vedem că există forțe întunecate 

care funcționează pe planetă – forțe care nu au o conștiință înaltă. Din motive necunoscute (când 

spun necunoscute, asta înseamnă că nu sunt logice) forțele întunecate împing planeta spre 

distrugere și haos, și există o reacție ca și cum oamenii abia ar aștepta distrugerea. 
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Știu că unii oameni au ideea greșită că dacă va fi și mai mult haos în lume, asta va duce la 

schimbări pozitive. Am mai întâlnit argumentul ăsta și pe alte planete, nu numai pe Pământ. Da, 

trebuiesc făcute curățări, trebuie făcută o purificare. Trebuiesc îndepărtate forțele întunecate și 

trebuiește îndepărtată negativitatea, aducând pe Pământ mai multă energie înaltă. Dar credința 

că haosul va aduce armonie, este o atitudine greșită. 

 

Din istoria planetei, pot arăta că haosul duce la și mai mult haos. Un exemplu ar fi revoluția rusă, 

bazată inițial pe principiile înalte ale frăției universale și egalității. Dar în final revoluția va ajunge 

în mâinile unuia din cei mai răi dictatori din istoria lumii moderne, Josif Stalin. Revoluția rusă a 

început ca o revoluție puternică, focusată pe eliminarea unei monarhii depășite. Dar rezultatul 

revoluției nu a fost unul utopic pentru populația din Rusia. Există și alte exemple istorice unde 

haosul inițial a dus la consecințe mai rele. 

 

Credința că susținerea haosului va duce în final la mai mult echilibru și la armonie pe planetă este 

greșită, dar cu toate acestea există forțe care cred asta cu tărie și lucrează ca să creeze mai mult 

haos. Este vorba de forța întunecată. Nu putem să ascundem adevărul și să pretindem că forțele 

întunecate nu există pe planetă. Sunteți martori direcți la acțiunea lor. De asemenea, puteți vedea 

rezultatele lipsei de relaționare la Spiritul Pământului, la Gaia. 

 

Dar ca semințe stelare, voi nu sunteți victime; ca semințe stelare, voi aveți mari abilități spirituale. 

Revin la ideea de protecție și la conceptul de rezistență a aurei, la câmpul de energie rezistent al 

aurei, plin de energie Pung. Vizualizați-vă aura. Aura voastră este frumoasă. Văd câmpul de 

energie al fiecăruia din voi, și sunt impresionat de lumina și frumusețea complexă a câmpului de 

energie spirituală din jurul vostru, din jurul semințelor stelare. Voi ieșiți în evidență față de alți 

oameni. Voi sunteți cu adevărat lumini strălucitoare, în comparație cu cei care au o conștiință 

joasă. Vreau să vă simțiți în siguranță, mai ales astăzi, în acest exercițiu. 

 

Vizualizați-vă aura sub forma Oului Cosmic. Vizualizați în jurul aurei voastre o linie care 

acționează asupra câmpului vostru de energie și îl unifică. Vă focalizați acum energia în interiorul 

acestui Ou Cosmic.  (Incantații “OOOOOOOOOHHHHHHHHH, OOOOOOHHHHHH.”)  În vârful 

Oului Cosmic se află Chakra Coroană, calea voastră către dimensiunea a cincea, deschiderea 

care permite energiei pentadimensionale să intre în câmpul vostru de energie. Această lumină 

pentadimensională este o lumină protectoare multidimensională. Permiteți acestei lumini înalte 

să intre în câmpul vostru de energie. Pe măsură ce intră în câmpul vostru de energie, vă 

expansionați, vă umpleți ca un balon cu lumină înaltă, cu oxigen, cu aer special revigorant. Stau 

deasupra fiecăruia din voi descărcând, direcționând această lumină pentadimensională în aura 

voastră. Vom păstra acum tăcerea, în timp ce primiți această descărcare de energie și lumină.  

(Tăcere) 

 

Primiți și descărcați foarte frumos această energie. Amintiți-vă că aceasta este o energie cu fațete 

multiple, care are mai multe funcții. Aura voastră este acum ca un balon și se umple cu această 

lumină. Energia Pung din aura voastră este elastică și rezistentă, și împinge în afară negativitatea, 

ajutându-vă să vă expansionați, astfel încât să fie spațiu în câmpul vostru de energie. E ca și cum 

ați avea straturi de protecție, apoi este spațiul în care vă aflați. Vă puteți gândi la aura voastră ca 
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la un costum special de astronaut. Ca și cum ați fi pe lună, și pe lună intră meteroriți mici care vă 

penetrează costumul spațial. Dar această energie Pung din jurul vostru este o energie protectoare 

care poate respinge energia meteorițlor mici de pe lună, care încearcă să penetreze costumul 

vostru de astronaut. 

 

Există multă negativitate pe glob, inclusiv în lumea politică, în lumea economică și în tiparele 

meteo. Dar voi puteți respinge, puteți împinge în afară efectele energiei negative, prin extensia 

dinamică elaborată a aurei voastre, a Oului Cosmic al vostru, cu ajutorul acestei descărcări de 

energie și lumină pentadimensională.   (Incantații “Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta 

ta.”)  Voi aveți acest câmp de forță minunat și protector în jurul vostru, și am mai arătat că această 

energie este de asemenea multifuncțională. Lăsați ca această energie înaltă pentadimensională 

care vă umple aura să intre în corpul vostru fizic și să îl permeeze. Primiți acum o descărcare a 

acestei lumini pentadimensionale, care curge constant prin Chakra Coroană a voastră. 

 

La primul nivel vă extinde aura iar la al doilea nivel, vreau acum să direcționați această energie 

către acele zone din corpul vostru fizic care necesită vindecare. În jurul vostru se află din plin 

energie de acest tip. Este o energie cuantică, multidimensională. Nu vă faceți griji din pricina 

problemelor de sănătate despre care doctorii spun că nu se pot vindeca. Sau doctorul poate să 

spună că s-a creat un blocaj și nu există o modalitate prin care să poată fi corijată problema. Nu 

gândiți așa, o astfel de gândire aparține paradigmei 3D. În 5D toate lucrurile sunt posibile și se 

petrec vindecări miraculoase. 

 

Voi număra până la trei, și veți lăsa această energie mutidimensională să intre și să vă permeeze 

corpul fizic, o veți lăsa să intre în toate zonele unde este nevoie de vindecare totală. Vom păstra 

acum tăcerea. (Tăcere) 

 

Observăm că aveți în voi un surplus din această energie și lumină înaltă. Veți trimite acum o bulă 

de sticlă uriașă în jurul casei voastre. Vizualizați-o în minte cum se formează. Permiteți acestei 

energii multifuncționale, multidimensionale să vă umple casa, să umple mediul în care trăiți, astfel 

încât spațiul vostru să fie protejat în toate felurile. Lăsați ca acest proces să înceapă acum. Vom 

păstra tăcerea, în timp ce faceți asta. Există atât de multă energie înaltă multidimensională, a mai 

rămas suficient de multă, încât să umple bula din jurul casei voastre. A mai rămas destulă. 

Permiteți acestei energii să vă permeeze corpul fizic. Așa cum am spus, este o energie 

multifuncțională, cu mai multe straturi.  (Intonează “Aaaaayyyy.”)  Simțiți linia din jurul aurei 

voastre, simțiți cum vibrează și pulsează câmpul de energie din jurul casei voastre.  (Intonează 

“Shimmmeeerrr, shimmmeerrrr, shimmmeeerrr.”) 

 

V-am vorbit mult despre shimmering, știți că este o metodă eficientă.  O puteți folosi ca să faceți 

bilocații, ca să vă proiectați mental. Shimmeringul este și o modalitate de a vă proteja, de a vă 

proteja casa și Orașele Planetare de Lumină de negativitate, pentru că shimmeringul ridică 

vibrația. Shimmeringul crează o frecvență înaltă care respinge negativitatea, dar crează și o 

încărcătură înaltă electromagnetică, care intră în aura voastră și în câmpul vostru de energie. 

Totul este electromagnetic, chiar și gândurile voastre sunt electromagnetice. Inima este 

electromagnetică și toate organele voastre au o anumită frecvență. Toate reacționează la vibrația 
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mai echilibrată și armonioasă creată de shimmering.  (Intonează “Shimmmmeeerrrr, 

shimmmeerrrrr, shimmeerrr, shimmer, shimmer, shimmer, shimmer, shimmer, ta ta ta ta ta ta ta 

ta ta ta ta ta.”)  Simțiți încărcătura electromagnetică de la shimmering în aura voastră și în corpul 

vostru fizic.  (Intonează “Shimmmmeeerrrr, shimmmeerrrrr, shimmeerrr, shimmer, shimmer, 

shimmer, shimmer, shimmer.”) 

 

Aceasta este o reechilibrare armonică, o reîncărcare energetică. Imaginați-vă că sunteți o baterie. 

Bateriile se pot descărca și pot funcționa la un nivel scăzut, dintr-o varietate de motive. Prin 

shimmering vă reîncărcați bateria, vă reîncărcați câmpul energetic intern, care vă susține în 

experiența vostră pe Pământ.  (Intonează “Shimmmmeeerrrr, shimmmeerrrrr, shimmeerrr.”) 

simțiți această reîncărcare cu energie în tot corpul vostru. Ea trece prin tot câmpul vostru de 

energie, trece prin tot câmpul de energie din jurul casei voastre. Ca semințe stelare, voi străluciți. 

O sămânță stelară emană lumină, voi emanați o lumină electromagnetică și multidimensională, 

care echilibrează și vindecă. Vă binecuvântez. Îi dau acum cuvântul Căpeteniei Vultur Alb. Sunt 

Juliano. Vă urez o zi bună! 

 

Heya ho, heya ho! Vă salut. Toate vorbele mele sunt sacre. Sunt Căpetenia Vultur Alb. Semințele 

stelare au o relație specială cu Mama Pământ. Voi ați venit din alte sisteme planetare, și vă 

amintiți importanța acestei legături fundamentale cu planeta. Îmi amintesc că Juliano v-a vorbit 

despre planeta voastră de baștină, îmi amintesc cât de nerăbdători sunteți să vă întoarceți pe 

planeta voastră de baștină. Dar este important să subliniem că sufletul vostru este profund 

conectat și la Pământ. În sufletul vostru există o imprimare care marchează această legătură 

profundă cu planeta Pământ.  

 

Poate că Pământul nu este planeta voastră de baștină și există o altă planetă de evoluție mai 

înaltă, la care veți reveni după această încarnare și după ascensiune. Dar există și conectarea la 

Gaia pe care o au toate semințele stelare. Această conectare este unul din motivele pentru care 

ați venit aici, și vreau să onorați această conectare astăzi, pentru că voi sunteți ființe spirituale 

înalte, care știți cum să vă conectați spiritual la Gaia. Poate nu credeți că asta e ceva deosebit, 

dar credeți-mă, este vorba de o abilitate specială. Juliano a spus că toate semințele stelare au 

abilități speciale, și una din abilitățile speciale pe care le aveți este abilitatea de a vă conecta 

spiritual și de a interacționa cu Spiritul Mamei Pământ. Din păcate marea majoritate a populației 

nu știe cum să facă asta. Una din metodele de conectare este Roata Medicinei, care va spori 

conectarea voastră spirituală la planetă. Planeta are nevoie de ajutor și îndrumare. 

 

S-ar putea spune că omenirea este „nestemata” Pământului. Cu alte cuvinte, o planetă care are 

pe ea ființe evoluate de conștiință înaltă, are „o coroană cu nestemate”, realizarea supremă a 

planetei. Pământul are o vârstă de peste 4,5 miliarde de ani și a trecut prin 5 distrugeri în masă 

complete. Este o planetă care a trecut prin cicluri glaciare și potopuri, a fost lovită de meteoriți și 

s-a produs o distrugere a vieții la scară mare. Este o planetă sofisticată. Nu este o planetă 

bebeluș, și spun asta pentru că există și planete bebeluș, planete care au o vârstă de numai trei, 

patru sute de milioane de ani. Aceste planete din galaxie au și ele forme de viață. Dar voi vă aflați 

pe Pământ, care are o vârstă de 4,5 miliarde de ani. Dacă priviți timpul la scară liniară, 4,5 miliarde 

de ani pare o perioadă lungă. Să zicem că această linie temporală este reprezentată în mod 
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simbolic de o lungime de o sută de picioare. Omenirea nu are nici 2 centimetri lungime pe această 

scară temporală. Planeta va supraviețui, dar nu suntem siguri că va supraviețui și omenirea. 

 

Noi suntem legați la Pământ de o energie specială. M-ați întrebat despre acensiunea planetei 

Pământ și apare întrebarea: „Vultur Alb, este pregătită planeta asta să ascensioneze? Cum ar 

putea planeta să ascensioneze acum, când e plină de atâtea regiuni care au frecvență joasă?” 

Răspunsul meu, după ce m-am consultat cu Juliano și cu alți maeștri, este că planeta nu va 

ascensiona ca întreg, va ascensiona în anumite porțiuni, unde sunt puncte de frecvență înaltă, 

cum sunteți și voi. 

 

S-ar putea ca asta să vi se pară ciudat. Dar vorbim despre o lume holografică, vorbim despre un 

univers holografic. Pământul pentadimensional are un corp de lumină la fel ca voi, ființele 3D care 

aveți un corp de lumină. Nu veți lua cu voi într-o dimensiune înaltă sinele animalic. Nu veți lua cu 

voi în dimensiunea a cincea grijile despre întreținere, bani și relații. Corpul vostru de lumină nu 

vrea astfel de lucruri, și voi nu vă puteți uni cu corpul de lumină dacă vă focalizați pe astfel de 

lucruri. Tot așa stau lucrurile și cu Pământul. Deja există un corp de lumină al Pământului în 

dimensiunea a cincea. Fragmentele de pe Pământ care au lumină înaltă, cum ar fi de exemplu 

Orașele Planetare de Lumină, vor ascensiona în corpul de lumină pentadimensional al 

Pământului. Părțile înalte ale Pământului vor intra în corpul de lumină pentadimensional al 

Pământului – așa s-ar putea descrie lucrurile. Corpul de lumină pentadimensional al Pământului 

există deja și va fi o descărcare de energie înaltă, va fi o integrare înaltă a Pământului 3D de 

frecvență ridicată. 

 

Revin acum la conceptul de comunicare cu Spiritul Pământului. Spiritul Pământului este receptiv 

la dimensiunea a cincea și este multidimensional, așa cum și voi sunteți multidimensionali. Spiritul 

Pământului cunoaște fiecare plantă și animal care au existat vreodată, are înregistrările tuturor 

formelor de viață, are înregistrările tuturor interacțiunilor cu extratereștrii care au venit pe planetă, 

el interacționează cu toate energiile externe din galaxie. Spiritul Pământului este ca Marele 

Canion, care are capacitatea de a înregistra geologic istoria pe o durată de milioane de ani în 

trecut. 

 

Pământul reacționează la rugăciunile voastre, la focusarea voastră pe dimensiunea a cincea, la 

concentrarea voastră pe trimiterea luminii și energiei pentadimensionale. Spiritul Pământului are 

nevoie de descărcarea a cât mai multă energie pentadimensională. De asemenea și voi la nivel 

personal, fără descărcarea energiei pentadimensionale, veți întâmpina greutăți în a face față la 

ce se întâmplă pe planetă. Pământul beneficiază de pe urma luminii și energiei 

pentadimensionale. Faceți exercițiul pentru câmpul de energie și aura Pământului. Ajutați la 

deschiderea Polului Nord care servește ca Chakra Coroană a Planetei. Ajutați la descărcarea 

unei energii înalte în câmpul de energie al Mamei Pământ. Lucrați în Roata Voastră de Medicină, 

pentru că Mamei Pământ îi place să îi vorbiți, îi place să o onorați în spațiul sacru. 

 

Voi încheia spunând că unul din marile daruri ale semințelor stelare constă din abilitatea de a 

crea și de a lucra cu spațiul sacru și cu energia sacră. Voi, semințele stelare, aveți abilitatea de a 

descărca mai multă energie sacră și de a crea mai multe locuri sacre pe această planetă. Aceasta 
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este una din misiunile voastre, să echilibrați și să mențineți lumina sacră pe Pământ. Și există o 

nevoie și mai mare de a se crea spații sacre pe planeta Pământ. Vă binecuvântez. Sunt Căpetenia 

Vultur Alb. Toate rudele mele. Ho! 

 
 


