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Webinar Roata Medicinei 

David: Vă urez tuturor bun-venit la întâlnirea noastră pe tema Roata Medicinei. Astăzi este pregătit un 

program minunat. Înainte de a prezenta programul, vreau să conduc o scurtă rugăciune. Pe ecranul 

calculatorului se vede imaginea unei Roți a Medicinei pe care am folosit-o și cu alte ocazii, care se află 

amplasată în pădure de 25 de ani. Vă rog să vă imaginați că stați în interiorul Roții Medicinei.  

Rugăciune: Ne-am adunat astăzi aici, în această Roată a Medicinei, ca să sporim puterile noastre de 

vindecare pentru Pământ, pentru omenire, și puterea de conectare la dimensiunea a cincea. Cerem cu 

această ocazie să găsim puterea spirituală de a crea o vindecare și o echilibrare mai puternică pentru 

planeta Pământ. Cerem pace în lume și pace în Corea de Nord, pentru că energiile și gândurile din acea 

zonă din ultima săptămână deranjează echilibrul mondial. Vom trimite o energie de pace și echilibru în 

Corea de Nord și către conducătorii lumii, astfel încât să poată lua decizii corecte.  

 

Ne-am adunat astăzi aici și ca să onorăm minunata tradiție a Roții Medicinei. Rog pe fiecare din voi să se 

vizualizeze șezând în Roata Medicinei, în timpul acestui workshop. Veți primi fiecare vindecări și 

accelerări de gânduri. Amintiți-vă că ne aflăm acum într-un spațiu sacru și fiecare gând pe care vă 

concentrați se va accelera. De aceea vă rog ca în timpul acestei prezentări, să vă concentrați pe gânduri 

înalte și pe lumina înaltă. Toate vorbele mele sunt sacre. Toate rudele mele! Ho! 

Îi dau acum cuvântul lui Corey, care va începe workshopul. 
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Corey: Aseară m-am întâlnit cu o prietenă și am făcut împreună o sesiune de biorelativitate, pentru că s-

a amânat webinarul nostru. Prietena mea Jane a adus 12 cristale și matricea Arborelui Vieții. Mă aflam în 

Roata Medicinei și simțeam cum vine energia în valuri. M-am gândit atunci că dacă fiecare din noi ar 

veni alături de mine în Roata Medicinei ca să aducă armonie și echilibru pe Pământ, ar fi extraordinar! 

Mulțumesc, Jane! 

Vă urez bun-venit la webinarul Nativilor Indigeni, în care se va discuta cum poate fi folosită Roata 

Medicinei pentru vindecări planetare. Roata Medicinei este un cerc sacru al națiunilor. Pentru ca lumea 

să revină la echilibru, națiunile trebuiesc vindecate. Ca să aibă loc această vindecare, trebuie să înceteze 

războiul dintre națiuni. Trebuie să înceteze ura pe teme de religie sau rasă. Dacă vrem o lume mai bună, 

oamenii trebuie să fie în armonie și echilibru cu întreaga creație. Roata Medicinei vă poate ajuta să vă 

conectați cu Puterile Creației. Ea nu vă duce în stele, ci mai degrabă vă aduce pe pământ. Înainte să vină 

imigranții, în această țară existau peste 20 de mii de roți de leac folosite pentru ceremonii sacre, pentru 

comunicarea cu lumea vizibilă și invizibilă. Toate spiritele creației – mineralele, plantele, animalele, 

fiecare specie, au propria lor putere și protectorii lor spirituali. Vă vom ajuta acum să înțelegeți mai 

profund cum se lucrează cu acest instrument de vindecare foarte puternic. Îi dau acum cuvântul mamei 

lui Birgit, care ne va instrui. Mulțumesc, Birgit! 

Birgit: Mulțumesc Corey. Bună ziua! Sunt Birgit din Oklahoma, din inima ținutului indienilor Cherokee pe 

care îl iubesc. Voi prezenta pe scurt cum se începe lucrul. V-am mai prezentat Roata Medicinei și în alt 

webinar și știu că cei mai mulți din voi sunt deja familiarizați cu acest instrument puternic de vindecare, 

cu acest simbol galactic sacru. Într-o lectură din martie 2014, maestrul înălțat Căpetenia Vultur Alb 

spunea: „Știm că Pământul are mari puteri de vindecare. Sunt puteri de vindecare care depășesc 

imaginația voastră”. Planeta Pământ se poate vindeca și echilibra singură. Noi nu facem decât să o 

ajutăm. Haideți să oferim planetei Pământ tot ajutorul de care suntem în stare.  

Există mai multe căi prin care se poate folosi Roata Medicinei pentru o vindecare, și puteți crea și 

modalitatea voastră personală. Trebuiesc respectate doar niște linii directoare, cum ar fi:  

- Ar fi bine să mergeți în jurul roții în interiorul sau înafara ei, dacă este suficient de mare. Este 

bine să vă gândiți să lăsați loc pentru asta când o amplasați undeva afară. Dar dacă o construiți 

în casă, este bine și așa. 

- Intrați în ceremonie cu respect și înțelegere. 

- Majoritatea ceremoniilor încep printr-o curățare, într-un fel sau altul. Vă puteți curăța prin 

fumigația cu salvie sau alte ierburi, înainte de a începe orice fel de vindecare sau ceremonie. 

- Puteți să stați pe jos sau să vă deplasați dacă Roata Leacului este mare, în timp ce vă spuneți 

rugăciunile. 

- Dansul, tobele și cântatul din fluier pot juca și ele un rol important într-o ceremonie. 

- Onorați cele Patru Direcții mergând în interiorul Roții sau înafara ei. Vă opriți ca să onorați 

fiecare direcție. Există o serie de ierburi care se pot oferi, conform tradiției. De exemplu puteți 

oferi iarbă dulce (rourică) direcției Vest, și asta va aduce energie pozitivă. Tutunul oferit direcției 

Est absoarbe atât energile pozitive, cât și pe cele negative. Salvia oferită direcției Sud atrage 
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negativitatea și purifică. Când vă adresați Direcțiilor, puteți folosi apelativele Bunic și Bunică, 

pentru că aceste forțe sunt un mare ajutor pentru planeta Pământ.  

Căpetenia Vultur Alb spune că simpla rugăciune rostită din inimă către Creator și Mama Pământ sunt 

instrumente de vindecare foarte puternice și apreciate. Dacă cunoașteți existența altor roți de leac, 

puteți conecta roata voastră la ele, și astfel se va crea un instrument de vindecare și mai puternic.  

Dacă folosiți Roata Medicinei pentru o sesiune de biorelativitate, vă puteți vizualiza stând în interiorul 

Roții Medicinei dacă nu puteți sta fizic într-o roată. Dacă nu aveți o Roată, puteți folosi o imagine ca cea 

de pe ecran. Când sunteți gata să închideți ceremonia, puteți oferi daruri de tutun, apă și alte ierburi 

spiritelor care au participat, și nu uitați să le mulțumiți. 

Aș dori acum să recomand cartea pe care am folosit-o pentru această prezentare. Se numește Dansând 

cu Roata, și este scrisă de Sun Bear. Această carte este un ghid minunat care îți arată cum să 

construiești, să folosești și să întreții o Roată a Medicinii, și posibilitățile de variație sunt mari. Cartea 

prezintă și instrumente de lucru șamanice pe care le poți face și utiliza într-o Roată. Toate rudele mele! 

Ho! Îi dau acum cuvântul lui Cora. 

Cora: Mulțumesc Birgit! Prietenul nostru Mountain Eagle (Vultur de Munte) ne va vorbi acum și își va 

aduce minunatele lui instrumente de lucru și rugăciunile. Mountain Eagle, ai putea să conduci acum o 

rugăciune de deschidere a Roții Medicinei? 

Mountain Eagle: Mă aflu aici pe pământul meu natal, înconjurat de pietrele care au fost alături de 

strămoșii mei, când ei se rugau. Vreau să vă mulțumesc tuturor celor care ascultați această transmisie. 

Iată că familia mea de suflet se adună! (În continuare Mountain Eagle vorbește câteva minute în limba 

lui.)  

Doriți o traducere? Creatorul care veghează asupra noastră a tuturor, bunicii și bunicile spirit veghează 

Estul, Vestul, Nordul și Sudul, veghează peste pământul tuturor oamenilor Wasichu. Veghează asupra 

copacilor, apei, animalelor și plantelor. Iubită Bunică Natură, te iubim. Sunt Vultur de Munte, copilul tău. 

Am găsit oameni care se roagă pentru tot ce e viu pe Pământ, am găsit familia pe care o căutam – familia 

mea, formată din copiii tăi. Ne-am adunat aici împreună ca să te ascultăm, apoi să dansăm, să mâncăm 

și să ne bucurăm. Creatorule, oamenii trebuie să asculte și să învețe. Îți mulțumesc pentru viața pe care 

mi-ai dăruit-o. Vegheați asupra Estului, a Vestului, a Nordului și a Sudului, asupra întregului univers. Vă 

spun toate astea cu inima plină de deschiderea pe care mi-o comunică Spiritul Vieții, ca să mă ascultați și 

să faceți la fel ca mine. Spiritele de pe tot globul se întreabă – de ce nu ne recunosc oamenii? Nu știu că 

suntem aici? Nu știu că ne place să ni se vorbească? Mă bucur că evoluăm împreună, că ne-am adunat 

ca să ajutăm împreună Pământul. Mă aflu într-un loc atât de frumos, și împreună putem crea un loc 

minunat, putem crea Raiul de Pământ. Putem face asta de oriunde am fi, tot ce avem de făcut este să ne 

gândim la ceilalți în fiecare zi, și la ceea ce putem face împreună. Vă mulțumesc că mi-ați oferit ocazia să 

vă comunic conectarea din inimă pe care am avut-o cu toate rudele noastre, cu strămoșii. Chiar acum 

când vorbesc, în fața mea s-a oprit o libelulă mare – care îmi amintește de strămoșii noștri de la 

începutul timpului. Le mulțumesc și lor că îmi permit să le vorbesc. 
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Corey: Îți mulțumim, Mountain Eagle. A fost un discurs frumos. Îți mulțumim că ai împărtășit cu noi 

frecvențe și cuvinte frumoase. În continuare îi dăm cuvântul lui Gudrun Miller, care o va canaliza pe 

Spirit de Foc în Roata Medicinei.  

Gudrun: Vă mulțumesc tuturor. Puteți vedea în spatele meu un portret al lui Spirit de Foc, învățătoare și 

maestră înălțată amerindiană care este la dispoziția tuturor. Unul din modurile în care își transmite ea 

învățătura este prin a povesti – este o metodă tradițională de predare, pentru că pe vremuri nu existau 

cărți. Poveștile ei sunt minunate și ușor de ținut minte, au mai multe nivele de înțelegere, pot intra ușor 

în subconștient și transmit o mare înțelepciune. Mă voi conecta acum cu Spirit de Foc și ea vă va spune o 

poveste, folosind Roata Medicinei.  

Gudrun (o canalizează pe Spirit de Foc) : Bine v-am găsit! Vă salut! Sunt Spirit de Foc. Vreau să vă spun o 

poveste, în această zi frumoasă. Este o poveste despre lucruri întâmplate în vremuri străvechi de pace și 

simplitate, pe pământul numit astăzi America de Nord. Este povestea unei fete aflată pe punctul de a 

deveni femeie. Era o ființă specială din Tribul Stelelor, și toți erau încântați să aibă printre ei un copil atât 

de deosebit. Fata avea darul vindecării și puteri psihice deosebite, putea vorbi cu animalele, cu plantele 

și cu pietrele, cu mineralele, cu natura și cu stelele. Avea daruri deosebite și era foarte deschisă în toate 

domeniile. Mai mult decât atât, era și foarte frumoasă și atrăgătoare, și bărbații tineri din tribul ei făceau 

eforturi să îi cucerească inima și sperau că va deveni partenera lor de viață. Dar fata era în impas, pentru 

că nu știa ce să aleagă. Mulți tineri vroiau să o cucerească, dar ea nu știa ce să aleagă. Și oricum nu se 

simțea pregătită să se implice într-o relație și să devină soția cuiva. Îi plăcea viața ei așa cum era. Studia 

sub îndrumarea șamaniței tribului, ca să devină și ea șaman și vindecător; asta i se potrivea ca o mănușă 

și îi aducea o mare împlinire și bucurie.  

Dar într-o noapte a avut un coșmar și a visat că în timpul migrației anuale pe munte a tribului, a căzut 

într-o prăpastie și a murit. Nu putea să înțeleagă de ce a murit atât de tânără, când avea atâtea speranțe 

și lucruri de înfăptuit. Visul a înspăimântat-o atât de tare încât s-a retras în sine. Treptat și-a pierdut 

bucuria vieții, pentru că a început să se teamă. S-a întrebat: cum să merg pe munte cu tribul anul ăsta? 

Mi-e teamă că am să mor! Nu mai cunoscuse frica înainte, fusese conectată pe deplin cu totul în jurul ei, 

dar acum îngheța inima în ea de frică și respirația i se oprea în gât. Aproape că nu mai putea funcționa. 

Numele fetei era Floarea de la Miezul Nopții, pentru că îi plăcea să comunice noaptea cu stelele, dar 

oamenii o numeau Floarea, pentru că era o tânără femeie foarte frumoasă.  

În cele din urmă, fata s-a dus la învățătoarea ei și a întrebat-o: Ce înseamnă asta? De ce am să mor? Și 

învățătoarea ei, care era foarte înțeleaptă, i-a răspuns: Floarea, visul ăsta are un înțeles mai adânc, nu 

înseamnă că ai să mori în realitate. Trebuie să intri în Roata Medicinei și să ceri îndrumare. Iar Floarea a 

fost de acord că asta era o idee foarte bună.  

A doua zi fata s-a purificat și a intrat în Roata Leacului. A intrat prin poarta de Est, și-a adus ofranda de 

salvie și a meditat în partea de răsărit a roții. Și a venit la ea o pasăre colibri, iar fata a fost încântată. 

Pasărea colibri i-a adus înțelegerea dulceții vieții, a bucuriei și frumusețea vieții, și deasemenea i-a adus 

și înțelegerea puterii și a perseverenței, pentru că această pasăre mică putea să zboare foarte repede și 

pe distanțe mari fără să obosească. Fata a acceptat darul păsării colibri, apoi s-a mutat în partea de Sud 
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a Roții. În timp ce medita în partea de Sud a Roții, a venit la ea un fluture. În clipa în care a văzut 

fluturele, inima ei înghețată s-a topit, și a știut că visul ei vorbea despre transformare și nu îi prezicea 

moartea. Fluturele a învățat-o că era pe cale să se mute dintr-o etapă a vieții în alta și se va 

metamorfoza. De asemenea a mai învățat-o să se concentreze pe sinele său spiritual. În clipa aceea i-a 

dispărut frica și a simțit recunoștință. I-a mulțumit fluturelui. Apoi s-a mutat în partea de Vest a Roții, și 

i-a apărut un bizon. Bizonul i-a adus o mare putere, împământare, abundență și a învățat-o să aibă 

credința că va primi tot ce îi trebuie în viață. Fata a simțit recunoștință. În continuare, fata s-a mutat în 

partea de Nord a Roții. Acolo i-a apărut un urs alb. Nu mai văzuse niciodată un urs alb. Ursul alb i-a adus 

putere și împământare și a sfătuit-o să rămână adânc conectată la Spirit. I-a mulțumit ursului. A acceptat 

învățăturile ursului, ale bizonului, ale fluturelui și ale păsării colibri. Apoi s-a mutat în centrul Roții, unde 

a mulțumit Mamei Pământ, Tatălui Cer și celor Patru Direcții ale Creației, pentru învățăturile minunate 

pe care le-a primit. Apoi a ieșit din Roată. 

A doua zi a mers la învățătoarea ei și i-a povestit ce a experimentat în Roată. Dar tot nu putea să 

înțeleagă de ce a avut așa un vis. Atunci învățătoarea i-a sugerat să meargă într-o călătorie în care să 

ceară o viziune de la Spirit. Fata a fost de acord că asta trebuia să facă, s-a purificat și a urcat pe cel mai 

înalt munte și pe stânca cea mai înaltă pe care călătorea tribul ei. A făcut asta în numai două zile, pentru 

că avea iuțeala și perseverența păsării colibri, puterea bizonului, înțelepciunea ursului și bucuria pe care 

toate animalele, inclusiv fluturele, au împărtășit-o cu ea. A alergat două zile repede ca vântul și s-a 

așezat fără frică pe stâncă. Îi dispăruse orice urmă de frică. Și-a deschis inima și mintea, a intrat într-o 

transă adâncă, și în noaptea aceea a dormit sub stele. A comunicat cu stelele și ele au comunicat cu ea. 

Atunci a înțeles că mintea ei se retrăsese într-un loc al egoului, pentru că lauda și adorația pe care le 

primea de la cei din trib (care credeau că e minunată, cum de fapt și era) îi umflaseră egoul. În timp ce se 

gândea la asta a început să plângă pentru că și-a dat seama că se abătuse de pe calea ei spirituală.  A 

meditat din ce în ce mai adânc sub cerul înstelat, și în cele din urmă a primit o viziune  a interconectării a 

tot ce există în creație. A văzut că făcea și ea parte din această interconectare, dar era doar o bucățică 

din întreg. A simțit smerenie și recunoștință.  

A doua zi s-a trezit bucuroasă și plină de lumină! Pe măsură ce răsărea soarele, razele lui au ajuns la o 

pietricică, care a început să sclipească. Fata i-a mulțumit pietricelei că își împărtășea stălucirea cu ea, și a 

întrebat-o dacă o poate pune în săculețul ei de leac, pentru că pietricica stătuse eoni de timp sub cerul 

înstelat și avea multă înțelepciune, și făcea parte din Conștiința Galactică. Pietricica a fost de acord să 

rămână cu fata în săculețul ei medicinal. Fata a hotărât să își schimbe numele din Floarea de la Miezul 

Nopții în Pietricica. Apoi s-a întors la tribul ei și a împărtășit tot ce a experimentat.  

Mai departe fata și-a văzut de viața ei și a găsit un bărbat care nu era cel mai frumos, nu era cel mai 

puternic, nu era cel mai bun vânător. L-a ales pentru că era inimos și plin de bucurie, și o făcea să râdă. 

El avea un râs infecțios în sensul că atunci când râdea el, toată lumea începea să râdă și nu se mai 

puteau opri. Bărbatul ei era un adevărat dar pentru tribul său, pentru că viața indienilor nu era ușoară și 

întâmpinau tot felul de greutăți. Și după cum știți, râsul are o energie puternică de vindecare. Cu timpul 

fata a devenit o femeie șaman foarte puternică, dar a rămas foarte smerită.  
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A avut trei copii. Unul din copii a fost o fetiță numită Cea care visează la lună. Fetița iubea luna și intra 

într-o stare de visare când era lună plină. Cei din jur considerau că e minunată și atrăgătoare. Când fetița 

a crescut, a devenit și ea o șamaniță foarte puternică. Pietricica era acum bătrână și se pregătea să își 

părăsească corpul. A rugat-o pe Cea care visează la lună, care acum se numea doar Cea care visează, să 

ia pietrica din săculețul ei medicinal și să o ducă acasă, sus pe stânca de unde o luase. I-a mulțumit 

pietrei pentru toată înțelepciunea. Cea care visează a promis că va îndeplini dorința, și mama ei și-a dat 

ultima suflare, lăsând în urmă o moștenire frumoasă pentru tribul său.  

Vă mulțumesc că ați ascultat povestea și v-ați deschis ca să primiți înțelepciunea indigenilor din vechime. 

Sunt Spirit de Foc.  

Corey: Îți mulțumim, Gudrun. În continuare vreau să vă aduc un mesaj de la Consiliul Nativilor Indigeni, 

din Roata Medicinei. Suntem recunoscători pentru vindecările care vor face acum. Ne exprimăm iubirea 

și devotamentul nostru pentru Mama Pământ. Vedem în jur multe situații care necesită schimbare. Dar 

Consiliul vă încurajează să vă concentrați pe situațiile pozitive și să le ajutați să creeze și mai multă 

lumină. Cântați și dansați în jurul Roții Medicinei, mulțumiți și opriți-vă la fiecare poartă. Poarta Estului 

unde răsare soarele este locul trezirii, al răsăritului și al primăverii. Estul este locul care reprezintă 

nașterea și începutul omenirii. Ho! 

Mergeți apoi la poarta Sudului. Sudul reprezintă vara, creșterea și rodnicia. Permiteți-vă să simțiți 

această expansiune. Ho! 

Apoi mergeți la poarta Vestului, unde locuiesc Ființele Tunetului și Vântul de Vest, tatăl tuturor 

vânturilor. Vestul reprezintă toamna când strângem recoltele, când am găsit înțelepciunea necesară ca 

să ne centrăm. Ho! 

Mergeți acum la poarta Nordului. Aici au locuit primii oameni. Nordul reprezintă iarna, vremea odihnei 

pentru noi și pentru Mama Pământ. Este vremea când avem părul alb și zăpadă în plete. Este vremea 

când ne pregătim să ne schimbăm lumea în care existăm, și forma. Ho! 

Acesta este cercul sacru al nativilor indigeni. În imaginația voastră, vizualizați-vă în interiorul acestei Roți 

a Medicinei. În cercul din centru vedeți craniul bunicii bizon.  

Cântă: Oh, Wakan Tanka, heyooooo! Oh, Wakan Tanka, heyooooo! Oh, Wakan Tanka, heyooooo! 

Shekya ooo! Shekya ooo! Ayohooo! Priviți în jur și vedeți cum din cele patru direcții vin forme care arată 

ca niște animale. Onorați Regatul Animalelor. Dansați în cerc după mersul soarelui și mulțumiți 

plantelor, mineralelor, aerului, apei și întregii vieți. Dansați ca să vă deschideți inimile către iubirea de 

necuprins pe care ne-o trimit frații și surorile din stele. Dansați cu curaj și țineți minte că atunci când 

dansați, Spiritul Pământului vă aude, vede durerile din inima noastră dar și bucuria de a trăi, a dansa și a 

cânta. Oamenii construiesc Roți ale Medicinei peste tot pe planetă, și cântă cântece de vindecare pentru 

Pământ.  

Roata Medicinei este un instrument de putere care vă permite să vă conectați la energiile universului. 

Este locul în care se vor aduna mari învățători ca să facă schimb de cunoaștere. Roata Medicinei este 
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locul unde putem vindeca bolnavii, unde putem produce alimente ca să hrănim pe cei flămânzi, un loc 

unde poți găsi plenitudinea, un loc unde poți învăța oamenii să zidească pace și armonie pe Pământ. 

Atunci când spiritele ne ajută, se petrec evenimente care au mare putere. În Anglia apar cercuri 

misterioase în lanurile de grâu. Sunt cercuri create de Spirit, de forțe aflate dincolo de înțelegerea 

noastră, ca să ne spună că a venit vremea să revenim la Roata Medicinei. Puterea intențiilor trimise din 

centrul Roții Medicinei a fost luată cu forța. În această lume tehnologizată în care trăim, nimeni nu se 

mai așteaptă să fie din nou folosită metoda simplă a bucuriei și a iubirii, și a comunicării cu tot ce este 

viață. Această energie care readuce echilibrul și vindecarea este un secret al iubirii. Ascultați răspunsul 

spiritului din inima iubirii și a celebrării. Fiți ca niște vase deschise și conectați-vă la lumina de vindecare 

pe care v-o trimitem acum.  Intențiile voastre de pace și vindecare atrag atenția divină și galactică. Fiți 

plini de recunoștință și bucurie. Ho!  

David: Mulțumim foarte mult! A fost un webinar foarte puternic și este greu să mai vorbească cineva la 

fel de bine după voi. Ha ha! Dar voi face tot ce pot.  

Heyahoo! Heyahoo! Salutări, frați și surori! Sunt Căpetenia Vultur Alb. Ne-am adunat astăzi aici ca să 

experimentăm unitatea planetei Pământ. Ne-am adunat astăzi în Roată sacră a Medicinei ca să simțim 

conexiunea noastră cosmică și conectarea la galaxie, la centrul galactic. Roata reprezintă galaxia noastră. 

Roata reprezintă și calea reîncarnărilor noastre. În această viață, ea reprezintă copilăria, adolescența, 

vârsta adultă și apoi vârsta înțelepciunii senectuții. Roata Medicinei arată că Sufletul se află în centrul 

tuturor reîncarnărilor voastre, și fiecare încarnare reprezintă doar un aspect al Sinelui, care a avut ocazia 

să vină în manifestare sub înfățișări variate. Este un mare dar să ai puterea de a te încarna, să alegi 

încarnarea și misiunea pe Pământ.  

Ne-am adunat aici în grup și pentru a vorbi cu Mama Pământ pentru că Gaia, spiritul Mamei Pământ, 

este conectat acum la această roată de leac. Când pășiți în Roata Medicinei și experimentați energia și 

lumina ei, simțiți cum se ridică vălul egoului. Când intrați în roată sunteți în puritatea spiritului, fără 

dorința de control și dorința de a judeca. Intrați în roată cu dorința de a experimenta sinele vostru și 

sinele celorlalți, uniți în marea lumină a spiritului, în acest cerc al Roții Medicinei.  Heya hoooo! Heya 

hoooo! Heya hoooo!  

Acesta este un cerc de leac, un cerc de vindecare. Ce este vindecarea? Este ea o iarbă sau un amestec de 

plante, sau o energie șamanică care acționează dincolo de logica minții raționale? Roata Medicinei are 

puteri sacre de vindecare dincolo de ce poate înțelege mintea rațională. Intrați în roată, și se face o 

vindecare. Dar trebuie să cereți această vindecare. Trebuie să spuneți: Mare Spirit, te rog adu-mi lumina, 

adu-mi energia ca să mă vindec astăzi!  

Să medităm acum împreună. S-a creat un cerc de vindecare extrem de puternic! Intrăm în meditație. 

Fiecare din voi poate primi o vindecare personală în Roata Medicinei. Tată/Mamă Creatorule a toate, fie 

ca fiecare participant care a pășit în această Roată a Medicinei să primească astăzi aici vindecarea pe 

care o dorește, pentru că este un spirit curat, cu inima deschisă către lumina ta, Doamne. Fiecare din noi 

înțelege și acceptă sacralitatea acestei roți care se conectează la tine, Mare Spirit Tată/Mamă.  
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Invocăm acum pe Femeia Bizon Alb cu puterile ei vindecătoare, să vină acum. Și orice vindecare cereți se 

va face, pentru că vorbele mele sunt sacre. Ho! Sunt Căpetenia Vultur Alb. Îi dau acum cuvântul 

Căpeteniei Inimă de Bizon. 

Heyaho yaho! Heyaho yaho! Heyaho yaho! Heyahoooo! Heyahoooo! Vă salut! Sunt Căpetenia Inimă de 

Bizon. Simțim iubirea din inimile voastre deschise. Când vă dezbrăcați de „egou”, esența luminii 

sufletului radiază din inimile voastre. Fiecare din voi are inima pură. Indiferent ce durere, ce boală, ce 

vârstă, ce densitate ați avea, fiecare din voi are energia inimii care vă conectează acum la sufletul vostru. 

Și atunci când vă conectați prin inimă la suflet, aveți tot ce vă trebuie în viața vostră. Tot ce vă trebuie. 

Nu are de a face cu materialismul, nici chiar cu a avea pământ, are de a face doar cu sufletul. 

Heyahoooo! Specialitatea mea este energia inimii. Folosiți ocazia de astăzi ca să vă deschideți inima și să 

permiteți, să încurajați și să susțineți conectarea la suflet și la această realitate, prin inima voastră. 

Oricare ar fi misiunea voastră – de a vindeca Pământul, de a aduce pace pe planetă, de a ajuta la 

echilibrarea meridianelor, de a aduce iubire și învățătură, fie ca lumina voastră să strălucească precum 

un soare, pentru că inima voastră este specială. Suntem cu toții frați și surori, mai ales când ne adunăm 

în Roata Medicinei. Sunt Căpetenia Inimă de Bizon. Ho! 

Corey: Îți mulțumim David pentru discursul minunat și pentru că ne-ai invitat în Roata Medicinei a ta. 

Dacă aveți întrebări privitoare la cum se construiește o Roată a Medicinei în spațiul vostru propriu, vă 

rog să îmi scrieți.  

David: Dacă aveți întrebări puteți să ne vizitați pe site-ul Grupului de Patruzeci pe internet, și ne puteți 

scrie. Vă mulțumesc. (La final toți cei care au vorbit își dau adresele de e-mail). 


