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Discursul lui Vultur Alb 

Salutări! Sunt căpetenia Vultur Alb. Ne aflăm în vremuri în care planeta are nevoie de înțelepciunea 

popoarelor băștinașe. Ne aflăm în vremuri care pot fi considerate o criză a Pământului și în timpul acestei 

crize este important să comunicăm direct cu Spiritul Pământului și cu Spiritul Galaxiei. Voi trăiți într-o stare 

de echilibru între energiile acestei planete și energiile Centrului Galactic. După cum știți, Centrul Galactic 

are un intermediar sau o katchina, care este numită Katchina Galactică. Ea funcționează ca un mentor din 

dimensiunile înalte, ca un ghid spiritual din dimensiunile înalte.  

Mă veți întreba: „De ce avem nevoie de un ghid spiritual ca să comunicăm cu Centrul Galactic?” Pur și 

simplu energia din Centrul Galactic este foarte înaltă, este o energie cu o vibrație extrem de înaltă, este 

sursa de energie din care au venit pe Pământ toți profeții, este sursa de energie din care provine toată 

lumina înaltă care vine spre toate planetele din galaxie. Ați putea spune că Soarele Galactic este ca o 

mamă a tuturor formelor de viață superioară din această galaxie. În aceste vremuri din istoria Pământului 

sunt necesare o înțelepciune și o cunoaștere superioară, este nevoie de informații superioare și de ghizi 

și profesori de nivel înalt.  

Este nevoie ca toată lumea să învețe să primească informațiile și lumina de nivel superior. Pentru că vedeți 

voi, lumina de dimensiune superioară care vine din Soarele Galactic conține programe, informații și idei 

despre modul în care pot fi abordate și reparate unele din problemele cu care se confruntă Pământul 

acum. Da, Mama Pământ se zbate acum din greu. Da, există mulți oameni ca voi care au inimile deschide 

către Mama Pământ și lucrează din greu pentru ea. Dar nu e oare adevărat că există clipe în care vă simțiți 

fără putere, că situația de pe planetă nu pare că se va rezolva într-un mod favorabil? Sunt sigur că fiecare 

din voi aveți uneori momente de disperare când meditați și când vă faceți munca de vindecare planetară. 

Dar nu disperați, ghizii și învățătorii din sferele înalte lucrează ca să se conecteze cu voi.  
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Katchina Galactică este un intermediar și are mesaje puternice, dar și niște atuuri puternice. Ea aduce 

modalități puternice de activare a Pământului. Heya hooooo! Heya hooooo! Heya hooooo! Vreau să vă 

spun că Pământul are puteri mari de rezistență și flexibilitate, Pământul se poate reechilibra, Pământul 

știe cum să se reechilibreze. Pământul se află în galaxia asta de peste 4 miliarde și jumătate de ani. Voi 

(când pun „voi” mă refer la „specia umană”) vă aflați pe Pământ poate de un milion de ani, sau poate de 

câteva sute de mii de ani, și abia în ultimii șase – șapte mii de ani cel mult ați ajuns la un nivel avansat de 

civilizație.  

Pământul are o înțelepciune profundă. Dragi prieteni, Pământul a mai trecut prin încă cinci distrugeri în 

care a dispărut viața de pe planetă, dar de fiecare dată viața a revenit apoi și mai puternic. Dar de data 

asta situația este diferită. Ce anume este diferit de data asta? De data asta pe Pământ se află multe ființe 

spirituale cum sunteți și voi, care caută căi de comunicare cu Pămîntul, care întreabă Pământul de ce 

anume are nevoie. Voi cereți îndrumări de la Katchina Galactică, voi cereți îndrumări de la Soarele Central, 

vreți să aflați care este cea mai bună cale de urmat în acest moment. Așa cum am spus mereu, calea de 

urmat este unificarea, calea este să îi învățați și pe alții unificarea din Triunghiul Sacru, calea este să 

protejați și să echilibrați Pământul, și o parte din această echilibrare se va produce atunci când veți lucra 

ca grup spiritual împreună cu băștinașii, care sunt deschiși și caută să se unească într-o frăție spirituală cu 

toți căutătorii spirituali, cu toate semințele stelare. Și prin această unire veți primi o cunoaștere antică, o 

înțelepciune străveche și ceremonii străvechi. Noi cunoaștem marea putere a ceremoniei. Știm că există 

multe ceremonii sacre care s-au pierdut sau au fost ascunse. Mă refer la ceremoniile popoarelor băștinașe 

și despre modul în care comunică ele cu Pământul.  

Ne aflăm în vremuri în care sosesc și ceremonii noi din Centrul Galactic, ceremonii pe care probabil multe 

popoare băștinașe nici nu le cunosc. Dar mai există referiri și înregistrări ale acestor ceremonii de la maiași, 

de la azteci, de la băștinașii din America Centrală. În Munții Anzi din America de Sud există popoare 

băștinașe extraordinare, există popoare băștinașe în pădurea tropicală amazoniană, există popoare 

băștinașe aborigene în Australia... Nu este vorba numai de populația nativilor indieni din America de Nord. 

Trimitem o chemare la unificare către toate popoarele băștinașe. De exemplu știm că există o problemă 

gravă cu conducta de petrol care traversează regiunea Dakota, știm că există corporații care încearcă să 

blocheze lucrările sacre și ceremoniile sacre, care își folosesc puterea economică și politică pentru a 

încălca pământul sacru. Mulți băștinași lucrează din greu și cu mult curaj ca să oprească încălcarea 

pământului sacru. Aceasta este un exemplu care trebuie arătat tuturor de pe planetă.  

E timpul ca popoarele băștinașe să se unească și să lucreze împreună cu semințele stelare cum sunteți și 

voi, și să protejeze și să susțină pământurile sacre. Să protejeze și să susțină viziunile. În prezent mulți 

oameni primesc viziuni despre cum să fii puternic și despre cum să folosești ceremoniile noi. Gândiți-vă 

că există ceremonii conectate la Soarele Central. Știm că băștinașii din America Centrală au urcat pe 

piramidele de acolo și s-au conectat la zona Soarelui Central cunoscută ca Centrul Galactic. Și au primit 

viziuni, au primit informații puternice. Fiecare din voi este capabil de așa ceva. Vă chem pe toți ca să lucrați 

împreună. Chiar dacă nu sunteți băștinași, tot puteți participa pentru că faceți parte din Frăție. Vrem să 

aflăm ce informații primiți în viziuni, ce informații primiți în vise sau atunci când intrați în transa profetică. 

Pentru că vedeți voi, lucrăm cu toții împreună și suntem egali, suntem cu toții frați și surori, suntem cu 

toții înrudiți. În calitate de semințe stelare, trebuie să ne ajutați pe noi să ne activăm, iar noi în calitate de 
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băștinași trebuie să vă ajutăm pe voi și să vă învățăm unele din ceremoniile noastre secrete. Trebuie să 

practicăm aceste ceremonii la nivel global, nu numai la nivel individual.  

Unul din secretele lucrului cu o problemă cum ar fi cea a conductei de petrol este să lucrezi pe această 

problemă la nivel global, să faci o ceremonie globală și să te conectezi cu alți oameni la nivel global. Veți 

vedea că pe planeta voastră există multe probleme care e bine să fie tratate la nivel global, care au nevoie 

ca să se facă pentru ele o meditație la nivel global. Ați fi foarte surprinși să vedeți ce putere au meditațiile 

voastre, mai ales atunci când vă conectați la Katchina Galactică. Atunci când organizați meditații globale 

pentru vindecarea unei părți a Pămîntului, când încercați să protejați pământurile sacre, când folosiți roți 

ale medicinei globale (și sperăm că în curând va veni vremea când vom lucra cu voi la roți de medicină 

globale), când ceremoniile și meditațiile se unesc, aduceți viziunea Katchinei Galactice ca să vă 

împuternicească pe voi, ca să vă împuternicească ceremonia, și să creeze o forță spirituală care vine din 

Soarele Central.  

Heya Hoooo! Heya Hoooo! Heya Hoooo! Unii din voi aveți o conexiune puternică cu moștenirea voastră 

indigenă. V-am auzit spunând că în alte vieți ați fost amerindieni sau că în viața actuală aveți un protentaj 

de sânge băștinaș. Trebuie să ne conectăm cu toți oamenii care vor să ne fie frați și surori, trebuie să 

încercăm să ne unim cu toate triburile indigene, cu toate națiunile băștinașe de pe planetă. Da, este o 

misiune monumentală, dar și problema cu care se confruntă Pământul este monumentală. Meridianele 

Pământului trebuiesc deblocate. Trebuiesc protejate pământurile sacre, pădurea sacră, munții sacri, 

râurile sacre. Vă aflați pe calea cea bună, aveți viziunea potrivită. Susțineți acum împreună cu mine 

viziunea timpului când Pământul este plin de sacralitate. Păstrați viziunea vremurilor când ceremoniile 

multor popoare de pe planetă se conectează la energiile sacre ale Katchinei Galactice. Da, va fi probabil 

necesar să transmiteți mai departe la numeroși alți oameni această cunoaștere și muncă planetară, va 

trebui să căutați în adâncul vostru puterea voastră pesonală și propriile voastre viziuni, dar aceasta este 

misiunea voastră, aceasta este munca voastră. Și este o muncă foarte importantă.  

Păstrați în minte acum imaginea Katchinei Galactice. Haideți să descărcăm împreună imaginea Katchinei 

Galactice în aura spirituală a Pământului numită noosferă. Susțineți acum împreună cu mine viziunea 

Katchinei Galactice deasupra Polului Nord al Pământului. Haideți să păstrăm acum tăcerea și să susținem 

împreună această viziune. Suntem acum uniți în vizualizarea Katchinei Galactice. Voi număra până la trei 

și veți vizualiza cum Katchina se descarcă prin Polul Nord direct în centrul Pământului, în aura spirituală, 

în noosfera Pământului. Unu, doi, trei... Acum! Imaginea Katchinei Galactice intră în Pământ. Suntem mai 

adânc conectați la ea și s-a adâncit și conectarea Pământului la câmpul de energie spirituală cunoscut sub 

numele de Soarele Central.  

Luați-vă acum angajamentul de a lucra împreună la acest proiect. Noi lucrăm în cadrul Grupului de 

Patruzeci, devotat învățăturilor Triunghiului Sacru, devotat învățăturilor unității și frăției.  

Toate cuvintele mele sunt sacre. Suntem cu toții frați și surori. Sunt Căpetenia Vultur Alb. Ho! 
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Discursul lui Mountain Eagle (Vulturul de Munte) 

Îmi cer scuze că nu m-am pregătit. Căpetenia Vultur Alb a grăit cuvinte care au multă putere. Către toate 

popoarele din lume: Toate cuvintele pe care le-a grăit Căpetenia Vultur Alb sunt adevărate.  

Toți avem în interior puterea de a folosi rugăciunea, și de a folosi protocolul ritualurilor pe care vi le-am 

dat la un webinar mai vechi. Când faceți asta începeți să primiți mesaje pe care apoi trebuie să le 

împărtășim cu alții. Să împărtășim viziunile și mesajele. Sunt recunoscător să fac parte din toate astea. 

Știu că aveți nevoie de îndrumări ca să uniți lumea, ca să uniți oamenii ca să se vindece nu numai pe ei 

înșiși, ci să înceapă să vindece animalele și apa. Noi am venit pe Pământ cu un scop. Și indiferent unde te 

afli pe Pământ, dacă aduci o ofrandă de tutun și ai intenții bune și inima deschisă, vei primi ce trebuie ca 

să mergi înainte pe cărarea cea bună.  

Toate vorbele mele sunt sacre. Vă mulțumesc.  

 


