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Salutări! Sunt Juliano. Noi suntem arcturienii!  Vom discuta conceptul de energie universală Yin 

și Yang reprezentat în filozofia chineză cunoscută sub numele de Taoism. Taoismul spune că 

singurul lucru care este constant în univers este schimbarea. Singura energie pe care poți conta 

este energia schimbării. Voi folosi această observație strălucită pentru a arunca o privire la situația 

mondială și la situația voastră personală, la ascensiunea voastră. 

 

Unul din paradoxurile îmbătrânirii este că adeseori doriți să mențineți același statut. Este un 

paradox pentru că atunci când erai tânăr, în adolescență sau când erai un copil la 11 sau 12 ani, 

abia așteptai să crești mare. La vârsta aceea abia așteptai schimbarea. Schimbarea te făcea să 

te simți fericit, și de fapt în copilărie te-ai fi plictisit dacă nu exista schimbarea. Dar acum când 

sunteți adulți și deveniți mai înțelepți odată cu trecerea anilor, constatați că faceți tot ce puteți ca 

să rămâneți cum erați. Schimbările vi se par copleșitoare. Probabil căutați modalități de a rămâne 

la fel. 

 

Dacă ne uităm la situația planetară, continuă să se producă transformări rapide. Văd că 

transformarea este atât de rapidă încât nu o mai puteți integra complet. Modelele de prezicere a 

transformării, de multe ori nu mai funcționează. Sunt sigur că ați auzit preziceri despre creșterea 

nivelului mării și creșterea temperaturilor planetare. Ați auzit prezicerile oamenilor de știință, care 

spun că dacă lucrurile continuă ca în prezent, în anii 2050 nivelul mării se va ridica atât de mult 

încât multe orașe vor fi sub apă. Dar după doi ani este posibil să constatați că această prezicere 

a fost devansată în anii 2030. Auziți că nivelul mării se ridică din ce în ce mai mult. Asta 

mailto:davidmiller@groupofforty.com
http://www.groupofforty.com/


 

2 
 

demonstrează că oricât de corecte ar fi instrumentele științifice, ele nu pot veni cu date care să 

facă preziceri corecte. 

 

Pe planetă se petrece o transformare rapidă comparabilă cu transformarea care a avut loc în 

peninsula Yucatan din Mexic acum 50-55 de milioane de ani în urmă. Mă refer la un asteroid care 

a lovit peninsula Yucatan, ceea ce a provocat a cincea extincție în masă, care a dus la moartea 

tuturor dinozaurilor și la dispariția a multe plante și animale. Se estimează că 85-90% din formele 

de viață au pierit în acest eveniment planetar. Acum experimentăm a șasea extincție în masă, și 

transformările care se produc sunt la fel de rapide ca atunci când asteroidul a lovit Pământul, cu 

milioane de ani în urmă. 

 

Dispariția dinozaurilor cauzată de impactul asteroidului este posibil să fi durat câțiva ani. Nu s-a 

întâmplat pe loc. Poate vă gândiți că această dispariție în masă se întâmplă mai încet decât 

incidentul care a cauzat-o. Vârsta totală a Pământului este de aproximativ 4,7 miliarde de ani. 

Prin urmare 50 sau chiar 100 de ani este un procentaj foarte mic din durata de viață a planetei. A 

fost o transformare rapidă, din perspectiva vârstei Pământului. Noi, ca vindecători planetari, vrem 

să încetinim sau să oprim această deteriorare rapidă, această transformare rapidă. Un lucru este 

sigur, s-a făcut o intervenție pentru a se stopa continuarea degradării. 

 

Revin la subiectul bine-cunoscut pe care l-am discutat adesea cu voi, anume transformarea 

evolutivă a omenirii. În timpul transformărilor rapide se produce o criză la nivel personal și 

planetar, o criză cu care se confruntă toate speciile. Acestea vor trebui să se adapteze sau să 

piară. Unii din voi v-ați confruntat cu evenimente care vă amenință viața, în care ați fost forțați să 

vă transformați. Poate ați descoperit vă vechile tipare de a gândi și vechile sisteme de credințe 

nu vă lăsau să vă adaptați. De exemplu dacă v-ați îmbolnăvit, v-ați dat seama că vechea dietă nu 

mai este potrivită, și v-ați hotărât să adoptați o nouă dietă. Poate v-ați dat seama că trebuie să vă 

schimbați mediul înconjurător, pentru că locuiați într-un loc toxic. Interesant este că probabil v-ați 

dat seama că în tinerețe puteați să tolerați mai bine anumite feluri de poluare și anumite 

transformări ale mediului înconjurător. Dar acum când ați îmbătrânit, nu mai puteți tolera același 

nivel de toxicitate. Abilitatea de a te transforma este unul din ingredientele cheie ale supraviețuirii. 

 

Sunteți acum provocați să faceți schimbări masive în sistemul vostru de credințe, în dieta voastră 

și în alte mecanisme de adaptare. Sunteți provocați să vă schimbați în mod deosebit sistemul de 

credințe și percepțiile despre Pământ și dimensiunea a treia. V-am sugerat în mod repetat că în 

fața unei crize, o specie trebuie să se adapteze sau să piară, iar schimbarea necesară pentru 

supraviețuirea omenirii și pentru protejarea planetei, este trecerea la conștiința 

pentadimensională. Vreau să explic mai bine ce înseamnă asta și cum poate o specie înzestrată 

cu conștiință pentadimensională să contribuie la transformarea sistemului planetar. 

 

Voi începe cu o referire la Biblie și la Vechiul Testament, numit și Biblia Ebrarică. Agentul de 

schimbare pentru dimensiunea a treia se află în conceptul de Mesia. În contextul Vechiului 

Testament, Mesia poate fi descris ca „Regele Războinic”. Subliniez importanța ambelor aspecte, 

de rege și de războinic. Probabil că această interpretare vă va surprinde. Mesia este în general 

considerat a fi un rege pașnic, și vă veți mira când vă spun că în antichitate Mesia era considerat 



 

3 
 

un războinic. În limba din Biblia Ebraică, Mesia (Maschiach în ebraică) înseamnă „Cel Uns”. 

Ungerea se referă la uleiul care se punea pe fruntea sau capul regelui la încoronare. Ungerea cu 

ulei a capului regelui semnifica începutul domniei ca rege. 

 

Ideea este că Mesia, Cel Uns, avea puterea de a schimba o civilizație din punct de vedere politic, 

social, cultural și de mediu, pentru ca totul să fie în concordanță cu legile spirituale înalte ale 

Creatorului. În Taoism se vorbește de a trăi conform ordinii Tao la nivel global. În Cartea 

Schimbărilor din taoism, există instrucțiuni specifice care arată cum perioade diferite de timp au 

energii diferite. Când cineva vrea să se adapteze la o perioadă, trebuie să afle ce energii 

guvernează acea perioadă, și să se lase purtat de acele energii. Această adaptare include și 

instrucțiuni pentru conducătorii lumii! 

 

Vreau să spun că în anul 2019, energia lui Mesia poate fi transmisă mai departe la grupuri de 

oameni. În vremurile din Biblie se credea că o persoană poate avea energia care produce 

schimbarea, și se credea că Mesia va avea puterea de a schimba realitățile fizice de pe Pământ. 

Fiecare din voi se confruntă astăzi cu întrebarea: „Cum poate cineva cu conștiință spirituală înaltă 

să folosească această energie ca să transforme realitatea?” Suntem cu toții de acord că această 

realitate trebuie schimbată, dar cum poate o persoană dotată cu conștiință pentadimensională, o 

persoană care este purtător de lumină înaltă, să manifeste schimbarea? În vremurile din Biblie, 

se credea că persoana dotată cu conștiință înaltă avea puterea unui războinic. 

 

Mulți din voi ați fost războinici în viețile trecute. Eu nu vă spun să adoptați un mod de viață 

războinic și să mergeți la luptă. Există o altă cale, numită „cala războinicului spiritual”. Este 

important să înțelegeți că ființele cu conștiință înaltă au o putere personală echivalentă cu cea a 

unui războinic. Dar puterea personală a unui războinic spiritual se va manifesta într-un mod 

superior. Dacă mă uit la învățăturile lui Isus/Sananda, voi spune: „Aceasta este una din marile 

învățături, anume că există o cale a conștiinței înalte care poate fi folosită pentru a schimba lumea. 

Această cale a conștiinței înalte este aliniată la pace și la armonia spirituală”. 

 

Conceptul pe care vreau să îl prezint astăzi spune că energia lui Mesia se poate combina cu 

energia spiritului războinic. Această combinație este energia Regelui Războinic. Energia Regelui 

Războinic poate fi susținută de o energie de grup. Există o energie de grup care poate susține 

energia schimbării atât la nivel personal, cât și pentru întregul grup. În calitate de semințe stelare, 

voi puteți participa la această energie mesianică de grup. Ea vă va deschide pentru transformarea 

personală și vă va da forța de a lucra pentru transformarea planetară. 

 

Ne vom referi acum la ființele pentadimensionale numite „extratereștri” sau „ființe din alte 

dimensiuni”. Când vă gândiți la arcturieni sau la alte ființe înalte care vin pe Pământ, sunt sigur 

că îi idealizați și vă gândiți că sunt dotați cu puteri foarte mari. Cum ar putea o navă arcturiană să 

vină în această realitate și să nu fie protejată? Dar dacă ne-ați vedea pe noi arcturienii sau pe 

alte ființe înalte, ați constata că nu avem înfățișarea și puterea fizică a unor războinici, așa cum 

v-ați aștepta de la un Rege Războinic / Mesia. 
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În mitologia greacă lucrurile stăteau exact invers, fiindcă Zeus și Ahile și alți mari zei erau zei 

războinici și arătau ca niște războinici musculoși uriași, cu corpuri mari și puternice, care puteau 

îndeplini sarcini supraomenești. Ei puteau muta din loc energia munților și a oceanelor și puteau 

învinge orice rivali umani. Puteau lupta mai bine, ca să domine. Dar dacă vedem un arcturian, de 

exemplu, vom constata că nu seamănă cu Zeus sau Ahile, ci are o figură asemănătoare unei 

balerine, aproape fără mușchi. Cu siguranță, noi nu arătăm ca un Rege-Războinic din mitologia 

greacă. 

 

Există o mare diferență, pentru că puterile noastre mentale sunt atât de diferite de ale voastre. 

Știți că telepatia mentală, teleportarea și alte puteri înalte vin odată cu conștiința 

pentadimensională. Aceste puteri sunt mult superioare oricărui tip de forță musculară. Cu mințile 

noastre și cu puterile noastre mentale, noi putem controla și cele mai avansate tehnici radar și 

cele mai avansate raze laser care vin către noi. Ne-am putea apăra cu ușurință de orice fel de 

atac militar din dimensiunea a treia. 

 

Tehnologiile noastre arcturiene includ ceea ce voi numiți tehnologia militară avansată. Noi nu ne-

am apropia de o planetă ca Pământul, dacă tehnologia noastră nu ar fi mult superioară față de 

tehnologia voastră. Tehnologia noastră este capabilă să ne protejeze și să ne apere în toate 

felurile de energiile voastre militare. Dar nu arătăm deloc înspăimântători. Nu arătăm ca niște 

mari războinici. 

 

Vreau să vă asigur că în calitate de ființe pentadimensionale, noi nu ne-am impus niciodată în 

fața oamenilor de pe Pământ. S-a pus întrebarea dacă vrem să controlăm oamenii. Există relatări 

care spun că arcturienii au implantat un chip în creierul cuiva. O persoană l-a abordat pe David 

ca să îl întrebe cum ar trebui să abordeze implantul și să extragă chipul din creier. Dar noi 

arcturienii, nu ne-am impune niciodată în fața prietenilor noștri de pe Pământ. Raportul despre 

implanturi se referă la alte ființe extraterestre care folosesc această modalitate de control. În 

calitate de ființe pentadimensionale, noi nu am implanta niciodată cu forța un chip nimănui și nu 

am răpi pe nimeni. Ființele care fac așa ceva se află la un nivel dimensional mai jos. Noi nu avem 

nevoia sau dorința de a răpi pe nimeni. Răpirea sau implantarea cu forța a unui chip reprezintă 

violări ale liberului arbitru și sunt considerate intervenții karmice într-un sistem planetar. 

 

Noi nu avem nevoie să facem nici o modificare genetică sau să facem investigații genetice ale 

corpului uman. Dacă cineva spune: „O, m-a vizitat un arcturian în vis și mi-a implantat un chip”, 

nu e vorba de noi, ci de un alt grup. Așa ceva nu este arcturian. Noi suntem mult desupra acestui 

gen de comporatament, iar abilitățile noastre de a intra și a studia planeta voastră sunt atât de 

avansate încât nu mai avem nevoie să răpim pe nimeni. Ar fi o violare a liberului arbitru și o 

intervenție karmică. 

 

Mă voi referi acum la un personaj din cărțile cu benzi desenate – Superman. Este un extraterestru 

care vine pe planeta Pământ. Datorită naturii lor evoluate, astfel de ființe au puteri superioare 

oamenilor obișnuiți. Acesta este motivul pentru care i se spune Superman. Este un model potrivit 

pentru a înțelege ființele din dimensiunile înalte, pentru că ființele din dimensiunile înalte și din 

dimensiunea a cincea care vin pe Pământ, au „superputeri”, ca să zicem așa. Aceste puteri din 
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dimensiunea a cincea pot fi folosite pentru a face ordine și a aduce un sistem mai bun de 

organizare pe această planetă. 

 

În antichitate era cunoscută existența ființelor înalte. Era cunoscută de israelienii antici și de 

studenții antici ai taoismului. Aceștia știau că ființele înalte din alte dimensiuni se puteau manifesta 

pe această planetă, fiind înzestrați cu puteri „ca Superman”. Asta nu înseamnă că ființele de 

evoluție înaltă vor zbura prin aer cu o mantie în vânt. Înseamnă mai degrabă că vor fi capabili să 

transforme aspecte ale realității 3D. 

 

A avea o astfel de putere, puterea Regelui Războinic, necesită o mare responsabilitate și etică, 

de aceea numai ființele pentadimensionale au puterea de a transforma această realitate. Energia 

acestei transformări este conținută în energia Regelui Războinic. Această energie este numită 

Energia Mesia și se poate manifesta printr-un grup de „semințe stelare”. Lucrăm cu voi ca să 

stabilim fundația și receptivitatea pentru Lumina Mesianică, care trebuie descărcată pentru ca să 

se producă transformarea acestei planete. 

 

Pot vorbi despre această transformare în timp ce trec în revistă procesul de evoluție prin care 

trece acum omenirea. Amintiți-vă că sunteți Homo Sapiens, faceți parte dintr-o ramură a speciei 

Homo Sapiens. Homo Sapiens are o istorie lungă și voi nu sunteți ultima manifestare în linia de 

prototipuri din această specie. Dacă ne uităm în trecut la rudele noastre mai vechi, ajungem la 

Omul de Neanderthal, ajungem la Omul de Cro-Magnon, la Omul Peking sau și mai devreme, la 

Australopithecus. Toți acești hominizi fac parte dintr-un lanț de specii care evoluează, iar Homo 

Sapiens nu este ultima manifestare din acest lanț. 

 

E bine să înțelegeți că faceți parte dintr-un lanț. Și voi vă transformați. Manifestarea voastră de 

acum de pe această planetă nu reprezintă capătul lanțului evolutiv. Sunteți angajați într-un proces 

evolutiv. Voi aveți stări mai vechi ale sinelui, care erau mai primitive. Aveți stări ale sinelui mai 

avansate, către care vă străduiți să ajungeți. Și bineînțeles, există sinele ascensionat, din viitor. 

Participați și la nivel individual la acest proces de evluție. Așa cum sunteți acum, voi nu 

reprezentați stadiul final al evoluței. Voi experimentați doar o manifestare a sinelui vostru. Probabil 

că vă agățați de această imagine a sinelui vostru. Dar trebuie să înțelegeți că vă aflați într-un 

proces de transformare, la fel ca întreaga omenire. Transformările din conștiința voastră vor 

afecta transformărie din conștiința omenirii și vor ajuta omenirea să ajungă la următorul nivel. 

 

Am numit următorul nivel de evoluție a omenirii, Bărbatul Omega / Femeia Omega. Bărbatul 

Omega / Femeia Omega are o mare putere personală și o conștiință înaltă. Bărbatul Omega / 

Femeia Omega are conștiință pentadimensională, și este în stare să folosească legile alchimiei 

pentru a transforma această planetă. Folosesc cuvântul „alchimie”, pentru că alchimia este un 

sistem sau o filozofie dezvoltată în Evul Mediu, care încerca să demonstreze că metalele puteau 

fi prelucrate și amestecate, pentru a fi transformate în aur. După cum știm, aurul este cel mai 

prețios metal de pe această planetă și are mare valoare monetară, ceea ce înseamnă, simbolic 

vorbind, că cei care puteau transforma metalele obișnuite în aur puteau deveni foarte bogați. 

Experții în alchimie aveau o mare putere personală, pe care o accesau prin acumularea bogăției. 

Bogația se definește ca abilitatea de a acumula aur. Acest proces se numește alchimie, pentru 
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că demonstrează abilitatea de a transforma energia joasă în energie înaltă. Astăzi veți dori să 

faceți exerciții de alchimie pentru activarea transformării personale și planetare. 

 

Acum vă voi conduce într-o meditație pentru evoluția omenirii și pentru acumularea energiei 

Regelui Războinic. Dorim să adunăm această energie într-o focalizare de grup, pentru 

transformarea planetară. Acest lucru este necesar pentru că schimbările care vor veni vor fi atât 

de rapide încât vor necesita o mare concentrare și focalizare, pentru menținerea energiei pentru 

evoluția înaltă. Să ne limpezim mintea mai întâi, cu acest ton. (Tonuri). Rostiți această afirmație: 

„Mă deschid către Energia Mesianică a regelui Războinic”. Vreau să înțelegeți că energia 

războinicului ca energie a puterii personale vă va ajuta să afectați și să schimbați realitatea 

manifestată. 

 

Următoarea afirmație este: „Mă deschid către Energia Mesianică a Regelui Războinic.” Respirați 

de trei ori și simțiți cum vi se deschide Chakra Coroană. Vă ridicați din corpul fizic, în corpul 

spiritual. Zburați în tavan și părăsiți camera. Vă ridicați de pe Pământ, în Inelul de Ascensiune. 

Indiferent unde v-ați afla, în Australia, la San Diego, în Statele Unite, în Germania, în America de 

Sud, în Mexic, Europa, oriune ați fi, intrați în Inelul de Ascensiune. 

 

Acum când vă aflați în Inelul de Ascensiune, intrați printr-o ușă specială pe care am deschis-o, 

care vă permite să vedeți viitorul acestei planete. Vreau să vă așezați într-o poziție de meditație 

lângă această intrare specială în Inelul de Ascensiune. Inelul de Ascensiune este un inel eteric 

pentadimensional, care are cea mai mare energie pentru energia planetară înaltă. Vom rămâne 

un moment în stare de meditație în Inelul de Ascensiune. Vom păstra acum tăcerea. (Liniște). 

 

Din această poziție din Inelul de Ascensiune, vreau să vă uitați la voi cei de pe Pământ, care 

sunteți așezați în camere. Vreau să vă vedeți experiențele trecute din această viață. Este ca o 

trecere în revistă a vieții. Vedeți cum ați intrat prima dată în trup. Vedeți toate evenimentele din 

copilărie apoi din adolescență, apoi ca adult. Vedeți cum ați evoluat. Ați ajuns la o stare mai înaltă, 

mai evoluată. 

 

Priviți înainte în viitor și vedeți câți ani mai aveți de trăit în acest corp fizic. Când priviți în viitor, 

vreau să adăugați energia Regelui Războinic, la anii din viitor trăiți pe Pământ. Adăugați energia 

pentadimensională a Luminii Mesianice a Regelui Războinic, la timpul din viitor pe care îl veți trăi 

pe Pământ. Rostiți afirmația: „Proiectez Lumina Mesianică a Regelui Războinic în sinele meu 

viitor de pe Pământ”. 

 

Vom păstra din nou tăcerea și vom lucra cu afirmația: ”Proiectez Lumina Mesianică a Regelui 

Războinic în sinele meu viitor de pe Pământ”. (Tonuri)  Veți primi mari puteri de vindecare. 

Această afirmație vă va ajuta să vă rezolvați problemele personale biologice, genetice, fizice și 

vă va oferi abilitatea de a manifesta o transformare planetară pozitivă. 

 

Acum vizualizați viitorul vostru pe Pământ, cu această abilitate de manifestare spirituală. Uniți-vă 

cu toate semințele stelare din Inelul de Ascensiune și simțiți o puternică conectare de grup. Toate 

semințele stelare arcturiene se unesc în Inelul de Ascensiune. Rostiți afirmația: „Noi, ca grup, 
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manifestăm acum Lumina Mesianică a Regelui Războinic în viitor, pe planeta Pământ. Vom 

manifesta, ca energie de grup, Lumina Mesianică a Regelui Războinic pe această planetă”. 

(Tonuri). Vreau să simțiți conectarea energiei de grup la această energie. Păstrați conectarea 

profundă de grup. În continuare îi voi da cuvântul lui Vywamus, care va vorbi despre rezistență. 

Sunt Juliano. Vă urez o zi bună. 

 

Salutări! Sunt Vywamus. Sunt un psiholog al sufletului. Juliano m-a rugat să vorbesc cu voi despre 

rezistența la schimbare. Când vă conectați la câmpurile de energie înaltă din Inelul de 

Ascensiune, vă aflați într-o stare superioară de înțelegere. Este ușor să vorbiți despre 

transformare, dar adevărul este că pentru a instaura schimbarea, trebuie să ai abilitatea de a te 

ocupa de rezistența la schimbare. Mulți oameni se uită la ceilalți și văd ce nu e bine la ei, dar e 

mai greu să te uiți la tine însuți și să vezi de ce ai nevoie ca să faci tu schimbarea. Mulți oameni 

dotați cu o inteligență de bun simț se pot uita la alți oameni și pot vedea de ce au nevoie aceștia 

și ce e în neregulă cu ei. Dar adevărata artă este să te înțelegi și să te ajuți pe tine apoi pe ceilalți, 

în ceea ce privește rezistența la schimbare. 

 

Adevărul este că fiecare persoană rezistă la schimbare. Ca student al Ascensiunii, de ce ai rezista 

la schimbarea pe care trebuie să o faci pentru a accesa conștiința înaltă? Sunt multe răspunsuri, 

de exemplu din cauza fricii de necunoscut, din cauza fricii de a renunța la ideile vechi și la sinele 

vechi pe care le-ați adus cu voi din alte vieți și din copilărie. Ideile vechi au devenit identitatea 

voastră. Calea spre schimbare se află în identificarea cu sinele vostru pentadimensional, nu cu 

sinele vechi. Sinele vostru uman are mai multe părți, de exemplu Copilul Interior și alte părți care 

sunt rămășițe din sinele din alte încarnări. Este necesar să vă identificați mai mult cu Sinele Înalt, 

pentru o vindecare adevărată. 

 

Asta este ușor de spus, dar este mai greu de implementat. Din fericire există psihologi ai sufletului 

și alte feluri de psihologi. Oamenii au nevoie de ajutor, ca să învețe cum să renunțe la atașamentul 

la vechile credințe despre ei înșiși. Iată o afirmație care vă poate ajuta să faceți asta: „Renunț 

acum la vechile credințe ale sinelui, care nu se aliniază la Sinele meu Înalt. Și chiar așa și este”. 

 

Suntem vindecători planetari și vedem ce lucruri nu sunt în regulă cu planeta și ce trebuie să facă 

planeta ca să evolueze. Un adevărat vindecător planetar trebuie să învețe cum să se ocupe de 

rezistența la transformarea planetară. Care este natura acestei rezistențe? Vă confruntați cu 

această rezistență în fiecare zi. Negarea este una din cele mai puternice rezistențe. Unii din 

studenții mei de pe Pământ au spus: „Negarea este un mecanism de apărare. O folosesc în 

fiecare zi, cu succes”. Ca mecanism de apărare negarea este minunată, pentru că nu mai trebuie 

să experimentezi durerea. Oamenii neagă că are loc o transformare a climei, sau că există 

încălzirea globală. De ce nu văd asta? Sunt oameni inteligenți. Ce se întâmplă cu ei? Răspunsul 

are de a face cu negarea. Negarea diminuează durerea pe care o experimentezi dacă accepți 

transformarea climei. 

 

Cine vrea să renunțe la putere? Cine vrea să renunțe la control? Cine vrea să renunțe la abilitatea 

de a domina planeta? Doar cei care au ceva de pierdut se vor crampona de vechiul sistem, iar 

dorința de putere și control contribuie la negare. Aceasta este o altă parte a rezistenței. Pe 
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această planetă există un vechi mod de a face lucrurile, care a avut succes. Această planetă a 

făcut progrese tehnologice rapide în ultimii 50 de ani. Este incredibil. De exemplu progresul din 

domeniul computerelor, din domeniul laserului, tehnologiei digitale și călătoriei în cosmos. 

Această planetă se află în pragul călătoriei în timp, această planetă este în pragul călătoriilor 

interdimensionale. Probabil că deja există nave capabile de a călători interdimensional. Există 

tehnologia pentru a controla întreaga planetă. Un grup restrâns de oameni foarte puternici 

exercită acest control, iar rezistența la schimbare constă în faptul că nu vor să renunțe la puterea 

pe care o dețin. Nu vor să renunțe la control. 

 

Vindecătorii trebuie să găsească o cale de a depăși rezistența. Fiecare persoană are rezistența 

sa unică la schimbare. Nu pot să vă prezint o formulă și să spun: „Ca psiholog al sufletului, vă 

prezint această rețetă prin care vă puteți depăși rezistența.” Pot doar să vă spun că fiecare 

persoană se teme de schimbare și de pierderea identității de sine. Natura se cramponează de 

ceea ce are. Juliano vorbea depre calea taoistă. Filozofia Tao spune că totul se transformă. 

Aceasta este noua paradigmă. Asta înseamnă că nu este bine să fii rigid și înțepenit, și ar fi bine 

să îmbrățișați valoarea schimbării. Transformarea voastră trebuie să meargă în direcția vindecării. 

 

Folosiți afirmații de vindecare și conectați-că la grupurile spirituale care se focusează pe 

transformarea planetară și de evoluție, și lucrează cu ele. Ca o continuare la meditația lui Juliano, 

când vă aflați în Inelul de Ascensiune, spuneți: „Mă aflu aici pentru a contribui la transformările 

de evoluție către Bărbatul Omega / Femeia Omega”. Este o mare misiune personală să poți 

contribui la evoluția înaltă a omenirii, reprezentată de Bărbatul Omega / Femeia Omega și de 

Lumina și Energia Mesianică a Regelui Războinic. Concentrați-vă pe această afirmație, în 

meditațiile voastre. (Tonuri) 

 

Chemați-mă pe mine, Vywamus, să lucrez cu voi și să vă ajut să vă depășiți rezistența la 

schimbare, pentru că fiecare din voi se află aici pentru a se pregăti pentru o conștientizare mai 

mare și o descărcare mai mare din Sinele vostru Pentadimensional, pe această planetă. Sunt 

sigur de acest lucru. Reveniți acum din Inelul de Ascensiune. Reveniți în corpul fizic din cameră. 

Păstrați și descărcați această energie puternică, înapoi în corpul vostru fizic. Sunteți gata să 

acceptați schimbarea. Sunteți gata să vă schimbați și să participați la transformarea de evoluție 

necesară acum pentru planeta Pământ. Sunt Vywamus. Vă urez o zi bună. 

 

 

 


