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Salutări! Sunt Juliano.  Noi suntem arcturienii! 

 

Vom continua discutarea și explorarea noilor instrumente de ascensiune pentru că ne aflăm într-o 

perioadă de timp care necesită noi adaptări, noi înțelegeri și noi tehnici pe care trebuie să le folosim ca 

să ne păstrăm sănătatea spirituală și să ne expansionăm conștiința. Această prezentare se va concentra 

asupra conceptului de perspectivă, pe ce este perspectiva. 

 

Perspectiva conține multe informații valoroase. Se spune că oamenii ar dori să aibă încă din tinerețe 

perspectiva și înțelepciunea bătrâneții, pentru că atunci ar putea avea mai mult succes și ar fi mai 

echilibrați ca adolescenți și tineri adulți. Importanța perspectivei este evidentă și în domeniul sportului. 

Există și o terminologie sportivă care reflectă importanța perspectivei. Este termenul ''Monday morning 

quarterbacking” (se traduce trecerea în revistă de luni dimineața), când la o zi după ce a avut loc un meci 

de fotbal american, e mai ușor să te uiți înapoi și să faci o retrospectivă, și îți dai poate seama că un alt 

stil de joc ar fi fost mai bun decât stilul de joc care s-a utilizat. 

 

Un alt concept filozofic al perspectivei este să vizualizați o clădire înaltă de 20 de etaje. Vă imaginați că 

sunteți la etajul întâi al clădirii. De fapt voi, ca pământeni, vă aflați la primul etaj și nu puteți vedea nimic 

dintr-o perspectivă mai înaltă. Voi puteți vedea numai orizontal. Nu aveți o perspectivă verticală mai 

înaltă a evenimentelor și nu puteți vedea cum și de ce se petrec evenimentele, dintr-o perspectivă 

diferită. Voi aveți multe întrebări. De se petrec aceste evenimente? De se suferă atâția oameni? De ce se 

produce distrugerea de pe planetă? Numai din perspectiva etajului întâi, voi nu reușiți să aveți o bună 
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înțelegere a lucrurilor și să găsiți răspunsuri potrivite. Dar dacă v-ați afla la cel mai de sus etaj, să zicem 

la etajul 20, ați avea o părere complet diferită despre cea ce se petrece acum pe Pământ. S-ar putea să 

fiți șocați să constatați că, dintr-o perspectivă înaltă, totul este cum trebuie să fie. Ce afirmație șocantă! 

Dar ați putea face o asemenea afirmație numai de la etajul 20 al clădirii. Ar fi o afirmație corectă pentru 

etajul 20, dar probabil la etajul întâi o astfel de afirmație v-ar oferi prea puțină consolare, cu excepția 

cazului în care ați avea o conștiință extinsă și o flexibilitate destul de mare ca să priviți lucrurile dintr-o 

perspectivă mai înaltă. 

 

Îmi place să spun că Spiritualitatea Galactică este un instrument care te ajută să ai o perspectivă mai 
înaltă. Spiritualitatea galactică implică studiul lumii cuantice, al lumii astrofizice, al lumii astronomiei și 
cosmologiei combinate astfel încât să prezinte o nouă paradigmă spirituală pentru înțelegerea realității 
în care trăim. De fapt universul și funcționarea universului este o metaforă care ne reprezintă. Aceasta 
se explică parțial prin legile energiei holografice, care spun că ce se întâmplă într-un loc afectează 
celelalte locuri. Dacă diseci un aspect, o particulă sau o persoană, vei găsi cheile pentru tot ce este în 
univers. Numărul de stele din galaxie a fost comparat cu numărul de neuroni și căile neuronale din 
creier. Într-o persoană s-ar putea să existe mai multe celule neuronale decât numărul de stele și planete 
din galaxie. Aceasta este greu de imaginat, dacă te gândești că într-o galaxie există între 200 și 300 de 
miliarde de stele. În spiritualitatea galactică folosim compararea evenimentelor și descoperirile legilor 
universului, și învățăm cum se aplică ele la dezvoltarea noastră individuală și la ascensiunea noastră. 
 
Am să vă ofer o viziune complexă și importantă a universului. Această viziune se numește ''universul în 
expansiune”. În 1923, Hubble a tras concluzia că universul este în expansiune. Chiar și în acele vremuri, 
au existat mari oameni de știință cum ar fi Einstein, care nu au crezut și nu au fost de acord cu acest 
concept. Ei aveau o viziune a universului care se baza pe ideea că universul este stabil, că universul 
există în ceea ce ei numeau ''o stare stabilă”. Pentru ei, totul era într-o stare stabilă, prin urmare nu 
existau expansiuni sau contracții. 
 
Chiar și astăzi este greu de conceput pentru mințile oamenilor, mai ales în 3D, conceptul că universul se 
află în expansiune. În primul rând trebuie să înțelegeți că universul este infinit. Aceasta înseamnă că nu 
are sfârșit și nu are o limită externă. Deci dacă universul este infinit și în expansiune, către ce anume se 
expansionează? Ce este de cealaltă parte, către care se expansionează universul? Nu pot să răspund 
acum la această întrebare, dar vreau să înțelegeți că există o concluzie verificată științific, că universul 
este în expansiune. Interesant și relevant pentru discuția noastră este modul în care se relaționează 
acest fapt cu dezvoltarea noastră personală și spirituală. Vom explica această relație în cadrul discuției. 
 
Când astronomii studiază universul și privesc în apropierea galaxiei noastre și la galaxiile din apropiere, 
ei nu găsesc o dovadă evidentă că universul se află în expansiune. Vorbim despre distanțe inimaginabile. 
Când oamenii de știință privesc prin telescoapele lor la distanțe între 200 și 250 de milioane de ani 
lumină, ei nu văd dovezi evidente că universul este în expansiune. Dar dacă oamenii de știință ar privi și 
mai departe, la distanțe cum ar fi 500 de milioane sau chiar un miliard de ani lumină, atunci ar găsi 
dovezi că universul se expansionează. Ce ne spune asta? Ne spune că atunci când suntem aproape de 
ceea ce observăm, nu vedem expansiunea, dar când privim din depărtare și avem o perspectivă mai 
largă, atunci putem vedea expansiunea. 
 
Vreau să vă mai ofer o analogie simplă înainte să revenim la discutarea expansiunii Sinelui. Încercați să 
vizualizați un balon mare care reprezintă forma și mărimea universului. (Nota autorului: Există dovezi că 
universul are o formă specifică ce poate fi recunoscută, folosim această metaforă doar în scop didactic). 
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Pe măsură ce umfli balonul el devine tot mai mare, dar există părți ale balonului care sunt atât de mici 
încât nu par să se miște deloc atunci când balonul se umflă. Deși balonul se face din ce în ce mai mare, 
acele părți ale balonului care sunt mici nu par să se miște. Deci dacă locuiți într-o zonă a balonului care 
este mică, nu veți vedea dovezi ale expansiunii. Universul este ca un balon la scară infinit de mare, și poți 
să vezi și să înțelegi că el se află în expansiune numai dintr-o anumită perspectivă. 
 
Să vorbim acum despre voi ca ființă galactică, ca maestru spiritual și ființă multidimensională. Voi sunteți 
în expansiune, voi creșteți! Poate nu veți cădea de acord cu mine. Poate veți spune: ''Juliano, eu sunt 
prins/ă aici în realitatea 3D și nu prea progresez. Nu mă expansionez deloc. Poate că alți oameni se 
expansionează, dar eu personal nu fac asta”. Vreau să vă spun că ar fi bine să trageți concluzia că vă 
expansionați sau nu numai după ce vă priviți dintr-o perspectivă mai înaltă. Din perspectiva pe care o 
aveți acum asupra Sinelui vostru, văzut de la o distanță mică, este posibil să nu remarcați nici un progres 
și să nu vedeți nici o expansiune. Dar dacă vă pot ajuta să vă însușiți o perspectivă mai largă și mai înaltă 
a Sinelui vostru, veți vedea exact opusul. Veți vedea că există o expansiune, chiar una importantă. Faptul 
că vă aflați acum pe Pământ, că studiați spiritualitatea și lucrați ca să integrați concepte 
multidimensionale, sunt exemple ale expansiunii voastre.  
 
O unealtă (o tehnică) importantă pentru experimentarea și înțelegerea expansiunii este să lucrezi cu 
sinele viitor. Dar ca să înțelegeți sinele viitor, trebuie să petrecem întâi puțin timp ca să discutăm despre 
sinele trecut și sinele prezent. Cunoașteți vestita afirmație din Biblie, ''Eu Sunt Cel Ce Sunt”. Există o 
nouă terminologie galactică și un concept al sinelui adaptat din afirmația ''Eu Sunt Cel Ce Sunt”. 
Interpretarea ebraică veche din Biblie a acestei afirmații înseamnă ''Eu voi fi cel ce voi fi”. Aceasta este 
traducerea corectă a afirmației ''Ehyeh, Asher, Ehyeh”, care înseamnă în limba ebraică clasică ''Eu voi fi 
cel ce voi fi”. Traducătorii moderni care au tradus din latină și greacă au tradus această expresie ca ''Eu 
Sunt Cel Ce Sunt”. ''Eu Sunt Cel Ce Sunt” este o afirmație frumoasă. Mai ales în lumea de astăzi, această 
afirmație are un înțeles puternic, este un mod puternic de a ajuta oamenii să înțeleagă starea de a fi 
cunoscută ca ''aici și acum”. 
 
Unul din lucrurile pe care guru și psihologii îl pot spune în glumă este: ''Eu sunt aici acum sau eu sunt 
acolo și atunci”. ''Acolo și atunci” se referă la a fi în trecut, și ''aici și acum” se referă la a fi în prezent. 
Vrem să vorbim acum și despre sinele viitor. Aș vrea să redefinesc afirmația ''Ehyeh, Asher, Ehyeh”, care 
înseamnă ''Eu Sunt Cel Ce Sunt, Eu voi fi cel ce voi fi, Eu am fost cel ce am fost”. Sper că e corect în 
engleză. Toate cele trei stări sunt importante, pentru că fiecare stare are o perspectivă. Poate că 
prezentul este cel mai important. Observăm că toate cele trei stări au importanța și relevanța lor în 
înțelegerea a cine ești și a modului în care vei ascensiona. 
 
Spiritualitatea și cosmologia galactică este studiul formării universului. Acest studiu abordează viitorul și 
trecutul ca să înțelegeți universul prezent. Se petrece mult timp privind trecutul. De fapt unul din 
paradoxurile ciudate ale astronomiei este faptul că atunci când privești cerul vezi lucrurile așa cum erau 
în trecut. Nu vezi lucrurile din prezent. Steaua cea mai apropiată de planeta vostră, Alpha Centauri, se 
află la o distanță de aproximativ 4,5 ani lumină, ceea ce înseamnă că vedem steaua așa cum era ea acum 
4,5 ani lumină. Oamenii de știință și astronomii moderni privesc înapoi acum 14,7 miliarde de ani ca să 
studieze fenomenul Big Bang, deci ei studiază universul din trecut. 
 
Și în munca personală se remarcă importanța vieților trecute. Oamenii fac de multe ori terapia vieților 
trecute ca să își înțeleagă istoria sufletului. Oamenii vor să înțeleagă ce au făcut într-o viață trecută. Sunt 
sigur că fiecare din voi a făcut cel puțin presupuneri despre ce a fost în viețile trecute. Vă aflați acum 
într-o anumită țară și vă întrebați de ce vă aflați în această țară. Sunt sigur că dacă faceți terapia vieților 
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trecute veți descoperi că ați avut o viață trecută într-o țară de care vă simțiți atrași și că lucrați în prezent 
asupra unor probleme care provin din acea viață. Dar lucrurile merg și mai departe. Aveți probabil 
interese multiple și talente multiple. Este posibil să aveți talente ca muzician, talente ca vindecător, 
talente ca mecanic sau talente ca om de știință. Este posibil ca în viețile trecute să fi fost în Atlantida, să 
fi fost unul din oamenii de știință străluciți care au ajutat la dezvoltarea unui nivel înalt al tehnologiei. 
Din păcate tehnologia la nivel înalt a fost folosită și la distrugerea continentului Atlantidei. Este posibil ca 
și voi să fi fost distruși în această experiență, este posibil să vă fi simțit manipulați pentru că ați luat 
decizii greșite și ați contribuit la tehnologia lor militară. Acum în viața asta ați revenit și sunteți conștinți 
de acest tip de utilizare greșită a talentului. Este posibil să lucrați și acum în domeniul ștințific, dar v-ați 
schimbat și nu mai vreți să contribuiți la dezvolatarea științei care sprijină distrugerea militară, mai ales 
distrugerea care implică arme nucleare. 
 
Vă mai pot da multe exemple despre astfel de vieți trecute. De exemple am văzut că de multe ori în 
secolele trecute femeile au fost tratate foarte urât. Femeile deschise în mod deosebit către Spirit erau 
adesea pedepsite și chiar omorâte pentru darurile lor spirituale. În prezent pe Pământ încă mai domină 
masculinul, aveți o cultură predominat masculină, în America de Nord și de Sud, în Europa și în Asia. 
Femeile suferă teribil pentru trezirea lor spirituală și pentru dorința lor de a face vindecări spirituale și 
de a studia învățături spirituale. Este posibil ca mulți din voi care sunteți femei să vă confruntați cu 
blocaje mari atunci când vreți să vă conectați la energia spirituală și să lucrați cu ea, blocaje provenite 
din teama de a fi pedepsite și poate chiar executate. O regresie în viețile trecute sau o terapie v-ar ajuta 
să vă înțelegeți blocajele și să înțelegeți de ce aveți aceste blocaje. Amintirea unei vieți trecute v-ar ajuta 
și să eliberați aceste blocaje. 
 
''Eu am fost cel ce am fost” și ''Eu Sunt Cel Ce Sunt” deschid discuția despre conectarea la toate părțile 
sinelui vostru, inclusiv la părțile multidimensionale ale sinelui. Voi vă aflați în experiența acum, când nu 
vă mai experimentați trecutul sau viitorul, ci numai eternul acum. Eternul Acum descrie și starea de 
existență în care sunteți o ființă eternă. Universul se expansionează la infinit și nu are sfârșit, și la fel și 
voi, ca spirit viu, vă expansionați la infinit. Puteți să deveniți conștienți de acest lucru în prezența voastră 
Eu Sunt. 
 
Să vorbim acum despre sinele viitor, despre ''Eu voi fi cel ce voi fi”. Cum putem noi să evaluăm și să 
descriem sinele vostru viitor? Putem spune că v-ați ascensionat. În viitor sunteți un Maestru 
Ascensionat, ați atins iluminarea, ați ajuns la o înțelegere totală a sinelui vostru multidimensional. În 
viitor ați reușit să absolviți Școala Pământ și vă aflați într-o călătorie a sufletului pe alte planete și în alte 
galaxii. În unele cazuri este posibil chiar să faceți parte din frăția Copiii lui Elohim, unde puteți fi un 
profet sau un Maestru Înălțat pentru o altă civilizație de pe altă planetă. Acestea sunt doar câteva 
sugestii despre cine sunteți voi în viitor. Vă dați seama că este vorba despre viitorul îndepărtat, dar 
timpul este holografic și afirmațiile ''Eu Sunt Cel Ce Sunt”, ''Eu am fost cel ce am fost” și ''Eu voi fi cel ce 
voi fi” se interacționează.  
 
Vreau să vorbesc pe scurt și despre Pământ, pentru că Pământul are aceleași proprietăți – trecutul, 
prezentul și viitorul. Puteți să vă imaginați că cineva studiază Pământul și se află la o depărtare de 100 
sau 200 de ani lumină. Dacă au o tehnologie mai primitivă și limitată, ei vor interacționa cu Pământul așa 
cum era el acum 200 de ani, pentru le-ar lua 200 de ani să ajungă la voi, apoi vor trebui să trimită înapoi 
informația. Singurul mod în care poate fi depășită această problemă este prin călătoria 
interdimensională și prin folosirea coridoarelor, dar acesta este un subiect foarte complex. Cealaltă 
civilizație vă studiază în trecut. Observatorii nu pot să vadă dezvoltarea voastră tehnologică, și nici 
distrugerea actuală a biosferei. 
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Ne aflăm acum în perioada celei de a șasea distrugeri în masă. Cum vom folosi semnificația lui ''Eu am 
fost cel ce am fost”, ''Eu Sunt Cel Ce Sunt” și ''Eu voi fi cel ce voi fi” ca să înțelegem evoluția Pământului? 
Este important să recunoaștem că aceasta este a șasea distrugere în masă. Aceasta înseamnă că au mai 
existat cinci distrugeri în masă anterioare. Aceasta înseamnă că planeta Pământ știe cum să 
supraviețuiască și a reușit să meargă mai departe după ce a experimentat distrugerile anterioare. 
Distrugerea în masă anterioară s-a produs probabil acum 50-55 de milioane de ani, când un vestit 
meteorit a lovit peninsula Yucatan și a cauzat sfârșitul erei dinozaurilor. Este important de reținut că o 
distrugere în masă nu va distruge Pământul. Pământul are o vechime de 4,7 miliarde de ani și cei 50 de 
milioane de ani care au trecut de la ultima catastrofă nu reprezintă mult timp. Pământul își va reveni și 
va merge mai departe. 
 
Să vorbim puțin despre viitorul Pământ. Viitorul Pământ va fi o planetă ascensionată. Viitorul Pământ va 
fi ca o Grădină a Raiului unde există armonie totală și echilibru pe planetă, când cei care trăiesc pe 
planetă au inima deschisă către Spiritul Pământului și aleg să trăiască în armonie cu planeta. Acest ideal 
este descris în filmul inițiatic Avatar, în care creatorul filmului încearcă să arate cum puteau oamenii să 
trăiască în această stare de echilibru; deși nu aveau tehnologie ''avansată”, ei aveau o spiritualitate 
avansată. 
 
Eu am descris situația curentă de pe Pământ ca un conflict între tehnologie și spiritualitate. Tehnologia 
Pământului a avansat, dar spiritualitatea planetară nu a ținut pasul cu tehnologia militară și tehnologia 
computerelor. În viitor Pământul va fi foarte avansat, atât spiritual cât și tehnologic. Pământul va fi o 
planetă ascensionată. Va avea energie pentadimensională, și putem lucra ca să integrăm și să descărcăm 
aspecte ale Sinelui Viitor în Sinele Prezent al Pământului. Acest tip de exercițiu este o tehnică puternică 
de vindecare planetară. 
 
Vă voi conduce acum în meditație și voi lucra cu voi la nivel personal, ca să vă ajut să interacționați cu 
sinele vostru viitor. Vom folosi afirmația sacră ''Eu Voi Fi Cel Ce Voi Fi”, ca unealtă pentru creșterea și 
expansiunea voastră. Încercați să urmați cât mai bine instrucțiunle mele din acest exercițiu. 
 
Închideți ochii. Respirați adânc de trei ori. Ascultați următoarele tonuri ca să vă aliniați energetic și 
spiritual la Sinele Înalt al vostru. (Se repetă tonurile OOOOOOHHHHHH). Toate senzațiile din 
dimensiunea a treia se îndepărtează temporar și vă aflați într-o stare de conștiință superioară, deveniți 
conștienți de lumea bio-energetică, de lumea energiei și a luminii eterice. În această lume puteți călători 
cu viteza luminii oriunde în univers. Puteți călători oriunde în timp. Puteți călători în orice spațiu. Sinele 
vostru spiritual se ridică și iese prin vârful Chakrei Cooană. (Tonuri OOOOOOHHHHHH.)  Vă aflați acum în 
formă spirituală desupra corpului fizic și aveți această mare abilitate de a călători în viitor. Acest timp 
viitor nu se va măsura la scara dimensiunii a treia. Nu vom spune că mergeți 20 de ani în viitor, sau 200 
de ani în viitor. Vom merge într-un punct din viitor unde sunteți un maestru înălțat. 
 
Vă aflați acum în acest câmp bio-energetic. Rostiți în gând afirmația: ''Eu – vă spuneți numele – 
călătoresc acum la sinele meu viitor de Maestru Ascensionat. Acum. ”(Intonează OOOOOOHHHHHH.). 
Călătoriți la sinele vostru viitor cu viteza gândului. Ați ajuns. Intrați prin chakra coroană a sinelui vostru 
viitor, care este în această stare de a fi evoluată. Priviți în jur. Experimentați cum este să fii în acest corp 
din viitor, în această încarnare viitoare. Din acest punct din viitor voi puteți privi înapoi în fostul prezent 
din care ați plecat. Vă puteți vedea din acest punct din viitor. Puteți vedea cât de folositoare și de 
expansivă a fost viața voastră pe Pământ pentru voi și pentru dezvoltarea voastră. Aveți acum o 
perspectivă înaltă. Vă aflați acum la etajul 10 al unei clădiri care are 20 de etaje. Puteți să priviți înapoi la 
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viața voastră de pe Pământ și veți avea o minunată vedere de sus. Vom medita acum în tăcere, în timp 
ce veți experimenta aceste lucruri. 
 
(Intonează OOOOOOHHHHHH). Această perspectivă din viitor este foarte valoroasă. Acum vreau să 
trimiteți forme gând de la sinele vostru avansat din viitor, înapoi către sinele vostru prezent. Puteți face 
proiecție mentală prin continuumul temporal și să trimiteți informații și iubire înapoi la sinele vostru din 
prezent. Faceți asta acum. (Spune o rugăciune într-o limbă galactică). Sinele vostru viitor are puteri mari, 
inclusiv puteri de vindecare personală și planetară. Amintiți-vă că în sinele vostru viitor veți fi fiii și fiicele 
lui Elohim. Veți juca rolul de profet în unele civilizații planetare în galaxia asta și în alte galaxii, inclusiv în 
galaxia Andromeda, galaxia soră a Căii Lactee. 
 
Începem acum călătoria înapoi la sinele vostru din prezent. Vă separați încet de sinele vostru din viitor, 
de sinele de maestru înălțat. Dar luați cu voi fragmente de lumină cu vibrație înaltă. Aceste fragmente de 
la sinele viitor se descarcă acum în sinele vostru de pe Pământ. Părăsiți acum corpul sinelui vostru viitor 
și călătoriți cu viteza gândului înapoi în prezent. (Intonează OOOOOOHHHHHH, WAAAAYYOOOO). 
Reveniți la sinele vostru din prezent. Vă aliniați spiritul la sinele vostru prezent și reintrați în voi în 
perfectă aliniere – 1,2,3, acum! Acum descărcați în sinele vostru din prezent energia sinelui din viitor, 
inclusiv puterile mari de vindecare și perspectiva înaltă. Înțelegeți acum că munca voastră și energia 
voastră din această viață au o mare importanță pentru sinele vostru din viitor, pentru sinele vostru în 
expansiune, și din această perspectivă puteți vedea că vă expansionați în sinele vostru prezent de pe 
Pământ. 
 
Îl voi ruga acum pe Căpetenia Inimă de Bizon să vă vorbească despre Pământul din viitor și Pământul din 
prezent. Vă binecuvântez pe toți, dragi colegi semințe stelare. Sunt Juliano. Bună ziua. 
 
     Heya hoa hey, heya hoa hey, heya ho heya hoooo!  Toate rudele mele. Vorbele mele sunt sacre. 
Salutări, sunt Căpetenia Inimă de Bizon. Voi sunteți frații și surorile mele. Suntem cu toții uniți în inimă. 
Va veni o vreme în viitorul Pământului când toată omenirea va avea inima deschisă către Mama Pământ. 
Păstrez în mine această viziune. Am avut această viziune de multe ori, în multe cicluri ale lunii. În viitor 
va veni o vreme când toată omenirea își va deschide inima către Mama Pământ. Va fi o mare bucurie să 
fii viu, să pășești pe planetă în acele vremuri glorioase, să simți în tine energia inimii deschise către 
Mama Pământ, către Bijuteria Albastră. Pământul va ascensiona. Pământul va deveni o planetă de 
dimensiunea a cincea, așa cum au spus maeștrii. Mama Pământ are nevoie de voi, semințele stelare, ca 
să o ridicați în corpul ei pentadimensional. 
 
Noi iubim Roata Medicinei, pentru că Roata Medicinei ne arată că timpul este un cerc, nu ne arată un 
timp liniar. Și cercurile din lanurile de grâu au un mesaj puternic. Pământul va răspunde din inimă 
acestei energii și configurațiilor din galaxii. Toate tiparele pe care le vedeți în cercurile din lanurile de 
grâu există în formarea galaxiilor, a ciorchinelor de stele, a nebuloaselor. Toate aceste tipare geometrice 
se bazează pe reproducerea imaginilor vizuale care există peste tot în acest univers. 
 
Călătoriți cu mine la Pământul din viitor, unde omenirea umblă cu inima deschisă către Mama Pământ. 
Închideți ochii și proiectați-vă în viitor, unde energia inimii oamenilor, chakra inimii, este deschisă către 
Mama Pământ. Ce vremuri minunate! Să pășești pe o planetă în care există atâta deschidere către 
biosferă, către sacralitatea acestei planete. Voi sunteți războinici spirituali și vindecători planetari și vă 
aflați aici pe acest Pământ minunat, ca să experimentați viitorul în care omenirea și-a deschis inima către 
plante și animale, către ocean, către aer și către toată splendoarea care este Mama Pământ. 
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Vreau să exprim un cuvânt special de mulțumire către Prima Națiune a Popoarelor Native Americane, 
către indigenii care ascultă sau citesc aceste cuvinte, pentru că ei au nevoie de ajutor și putere. Iubiții 
mei prieteni din Primele Națiuni, ați suferit mult, s-a abuzat de voi. Ați fost torturați. Vi s-au făcut tot 
felul de lucruri îngrozitoare, dar eu vă admir pentru că vă păstrați inima deschisă către Mama Pământ. În 
ciuda tuturor încercărilor, a nedreptăților și a cruzimilor pe care le-ați trăit ca popor și națiune, nu ați 
renunțat niciodată la inima voastră deschisă către Pământ, și acesta este un mare dar pe care îl oferiți 
umanității. Trebuie să învățăm pe toată lumea să își deschidă inimile către Mama. Voi puteți să aduceți 
de la sinele vostru viitor lumină și energie înaltă înapoi în prezent. Grupul vostru cu energie spirituală 
expansionată poate să învețe lumea că în viitor, pe pământul 5D ascensionat, toți oameni vor umbla cu 
inima deschisă către Mama Pământ. (Intonează Heya hoooo, heya hoooo). Purtați cu voi această lumină 
și această energie a inimii, oriunde ați merge. Voi sunteți acum păstrătorii viitorului planetei. Sunt 
Căpetenia Inimă de Bizon. Toate vorbele mele sunt sacre. Ho! 
 

 


