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Salutari, eu sunt Juliano.  Noi suntem arcturienii!   
 
Astazi vom privi asupra conceptului de constienta pentadimensionala. Este un subiect 
pe care l-am discutat de nenumarate ori inainte, dar simtim ca este un concept atat de 
important, si exista multe cai diferite de a fi abordat si explicat, precum si multe cai de a 
lucra cu constienta pentadimensionala. Vreau sa incep discutia noastra subliniind ca 
este credinta noastra ca urmatorul pas in evolutia umanitatii este obtinerea sau 
atingerea constientei pentadimensionale. Putem sa privim asupra evolutiei speciei 
umane si vedem ca in timpul multor crize au fost facute adaptari si schimbari in 
structurile genetice si manifestarea corpului fizic pe Pamant. Aceste schimbari au fost 
necesare pentru supravietuirea fiintei umane pe Pamant. Umanitatea se afla acum din 
nou intr-un punct de criza de mare magnitudine pe Pamant. Schimbarile si 
transformarile care sunt necesare pentru supravietuirea umanitatii si evolutia acesteia 
intr-un stadiu mai inalt necesita o schimbare si o expansiune a constientei. Aceasta este 
o schimbare sau o expansiune specifica si directionata  a constientei. Umanitatea 
prezinta in acest moment o constienta restransa. 
 
     Constienta este foarte dificil de a fi descrisa. Este ceva care poate fi recunoscut de 
toti care isi fac constient prezenta acesteia. Voi folosi o definitie simpla si modificata a 
constientei care este constientizarea, cunostiinta de sine. Evolutia sau expansiunea 
catre constienta pentadimensionala inseamna ca fiinta umana devine constienta de 
existenta si energia dimensiunii a 5-a precum si de gandurile si vibratiile acestui regat 
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inalt. De fapt, exista o comunicare care este continua din dimensiunea a 5-a in a 3-a. 
Constienta pentadimensionala este o parte din structura voastra genetica inerenta. 
Constienta pentadimensionala se exprima in planul mental, fizic, emotional si spiritual. 
Pentru ca cineva sa ascensioneze, trebuie sa aiba constienta pentadimensionala. 
Constienta pentadimensionala este o stare de inaltare care afecteaza toate cele patru 
corpuri pe care le-am enumerat - cel mental, cel emotional, cel fizic si cel spiritual. 
 
     Voi incepe discutia cu emotiile si corpul emotional. Se spune ca pentru a intra in a 5-
a dimensiune, cineva trebuie sa isi rafineze si sa isi aduca corpul emotional intr-un plan 
mai inalt. De exemplu, sentimentele de gelozie si ura sau alte ganduri violente nu sunt 
pentadimensionale. Acei oameni care fac experienta acestor "vibratii joase" sau 
sentimente si emotii de vibratie joasa nu vor fi capabili sa intre in dimensiunea a 5-a. Nu 
puteti aduce cu voi aceste sentimente in dimensiunea a 5-a. De fapt, pentru a intra in 
dimensiunea a 5-a, trebuie sa va aflati la o vibratie mai inalta, adica o vibratie in care 
faceti experienta dragostei, unitatii si acceptantei. Aceasta inseamna ca acelora care 
actioneaza din ura si comit acte teroristice nu le va fi permis accesul in dimensiunea a 
5-a. Corpul lor emotional nu este destul de rafinat, acestora nu li se va permite accesul 
la taramurile inalte. 
 
     Voi lucrati acum sa va purificati corpurile emotionale si stiu ca multi dintre voi au o 
munca serioasa de facut pentru a-si curata corpul emotional si de a-l vindeca. 
Curatarea si vindecarea acestuia este una din misiunile si sarcinile pe viata la nivel 
personal pentru toate fiintele care vin pe aceasta planeta. Vindecarea personala si 
emotionala este o sarcina nobila, foarte recunoscuta si apreciata. Sunt convins ca 
munca voastra va fi suficienta pentru a va permite sa intrati in dimensiunea a 5-a. 
Intrarea in dimensiunea a 5-a nu necesita perfectiune.  Daca nu va puteti purifica 100% 
corpul emotional propriu, nu va faceti griji deoarece intentia voastra este importanta, 
faptul ca va dedicati si lucrati sa atingeti acel nivel de purificare. Faptul ca voi lucrati 
asupra acestor teme le face grea decizia acelor fiinte inalte care pazesc intrarea in 
dimensiunea a 5-a, cine sa intre si cine sa nu intre. 
 
     Corpul emotional are multe aspecte. Are un aspect personal si unul planetar. Cand 
privesc aspectul sau planetar, as spune: cum reactioneaza corpul vostru emotional la 
drama cosmica care are loc acum pe Pamant?  Aceasta drama cosmica contine multe 
aspecte tragice, si chiar daca numai le sintetizez pe scurt aici, sunt sigur ca acestea vor 
trezi reactii emotionale cum ar fi tristete si chiar confuzie de partea voastra. Aceasta 
planeta are oceane care mor, aer poluat si contaminari in toate aspectele biosferei. 
Aceasta planeta este acum in mijlocul unei extinctii in masa, la fel cum au mai existat de 
sase ori inainte pe Pamant. Astfel de extinctii in masa au avut loc si in alte sisteme 
planetare in intreaga galaxie. Numesc situatia o drama cosmica pentru ca temele care 
apar si se desfasoara sunt comune in aceasta intreaga sectiune a galaxiei. De fapt, 
unele din aceste teme se manifesta voit acum in acest moment in speranta purificarii si 
rezolvarii acestei drame. Sunt sigur ca toata lumea are o reactie emotionala la ceea ce 
se intampla acum pe planeta. 
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     Cand vorbesc despre ascensiune, le spun des semintelor stelare ca trebuie sa 
raspunda cu dezvoltarea detasarii fata de ceea ce se intampla. In acelasi timp, exista 
un paradox deoarece a fi detasat nu inseamna ca sunteti indiferenti sau ca va opriti pur 
si simplu sa mai ajutati Pamantul si societatea. Acesta este unul dintre conceptele cele 
mai dificile de explicat referitor la evolutia emotionala pentadimensionala. Cum poate sa 
fie cineva detasat dar si adanc implicat? Acesta nu este un moment pe Pamant sa traiti 
intr-o pestera si sa incercati sa ignorati ceea ce se intampla. 
 
     Unul din stadiile inalte ale corpului emotional este descris ca "seninatate". Acesta 
este un stadiu inalt al constientei, iar atunci cand descriem emotiile, il putem clasifica 
chiar ca un sentiment pentadimensional. In realitate puteti sa simtiti gelozie, furie, frica, 
dragoste si alte emotii puternice. Este un lucru natural in dimensiunea a 3-a. 
Seninatatea este definita ca fiind temperat, echilibrat si neafectat de ceea ce are loc.  
Implica chiar ca daca cineva va insulta, va pastrati totusi calmul, valoarea de sine si 
starea personala de bine raman neafectate. Sunteti capabili sa mentineti aceasta stare 
pe care o descriu ca un echilibru emotional si o numesc seninatate. Acei putini oameni 
care au atins seninatatea sunt insa inca in pozitia de a oferi un serviciu valoros acestei 
planete, lor insine si altor oameni. Aceasta stare de seninatate este o forma inalta de 
detasare. Cand vorbesc despre dimensiunea a 5-a si constienta pentadimensionala, 
atunci vreau sa subliniez valoarea si importanta seninatatii. 
 
     In lecturi anterioare am vorbit despre detasare si v-am cerut sa folositi detasarea in 
momentul ascensiunii. Detasarea inseamna astfel ca nu sunteti legati sau dependenti 
de rezultatul intamplarilor pe Pamant si ca puteti sa lasati totul in urma. Unele seminte 
stelare s-au plans de aceasta descriere. Au raspuns spunand ca ei vor sa se intoarca 
pe Pamant dupa ascensiune. Multi spun ca deja au luat decizia de a se intoarce pe 
Pamant. Acesta este un semn pentru mine ca acestia sunt inca conectati si nu sunt 
detasati in totalitate de rezultatul dramei pe Pamant. Pot sa inteleg acest lucru, si as 
vrea sa subliniez ca identitatea voastra, valoarea de sine, in cea mai mare parte, este 
legata de sinele vostru pamantean. Incercam sa lucram cu voi pentru a va largi 
identitatea si a include in aceasta sinele vostru pentadimensional, dar sincer vorbind, 
sinele vostru tridimensional are mai multa putere si va atrage atentia mai des decat 
sinele vostru pentadimensional.  
 
     Haideti sa privim din nou asupra conceptului de seninatate ca o forma inalta de 
detasare. Aceasta inseamna ca desigur voi, cei care lucrati pentru a ascensiona, aveti 
un angajament catre Pamant, si puteti sa alegeti, intr-un mod dedicat, sa continuati 
munca voastra pe Pamant dupa ce ascensionati in dimensiunea a 5-a. Onorez acest 
angajament. Lucrati sa atingeti aceasta seninatate ca parte integranta a pregatirii pentru 
ascensiune. Este vorba despre o detasare mai evoluata care va va permite sa parasiti 
Pamantul cu un nivel de spiritualitate mai inalt. Ideea unui atasament este des 
prezentata ca o tinere de Pamant, o inclestare de dimensiunea a 3-a. Aveti familie; aveti 
copii; aveti animale de casa; ati putea chiar avea interese financiare foarte atragatoare 
pentru voi. A fi detasat inseamna a lasa toate acestea in urma, a da drumul acestora.  
 
 



   Group of Forty Lecture, February 2016 
 

4 
 

     Stiu ca, de exemplu ati putea fi dedicati familiei voastre de pe Pamant, si ideea 
parasirii acesteia si a lasarii acesteia in urma in timpul ascensiunii este un lucru foarte 
dificil de facut. Exista multe cazuri cand alti membrii ai familiei nu impartasesc evolutia 
voastra pentadimensionala si dorinta voastra de a lucra catre o constienta 
pentadimensionala.  De aceea extind aceasta discutie acum despre atingerea sau 
obtinerea seninatatii. Aceasta are loc deopotriva atunci cand priviti asupra planetei si 
dramei planetare dar si atunci cand va priviti viata personala, familia voastra 
pamanteana si cum acesti oameni se poarta cu voi. Atunci cand lucrati sa atingeti o 
constienta pentadimensionala acest lucru poate provoca furie, critica si alte comentarii 
negative din partea oamenilor la adresa voastra. Majoritatea populatiei inca simte ca in 
general a vorbi despre ascensiune si despre evolutia spirituala si constienta 
pentadimensionala este interzis. Multi oameni din societatea gandesc ca practicile 
spirituale pentadimensionale sunt facute de oameni care sunt nebuni. Apoi, facand 
situatia si mai dificila, observam ca exista oameni care vor sa exploateze si sa 
controleze semintele stelare care muncesc din greu sa evolueze. 
 
     Aceasta ma conduce la urmatorul aspect al evolutiei emotionale catre dimensiunea a 
5-a – acela al ego-ului.  Ego-ul este un subiect care a stat la baza multor dezbateri in 
istoria psihologiei, filozofiei si religiei. Ego-ul este o stare de constienta la fel ca cea 
pentadimensionala este o stare separata de constienta care se defineste prin a fi 
constient de dimensiunea a 5-a si cum energia si gandirea se manifesta in acea 
dimensiune. Ego-ul este in sine mai mult concentrat pe instinctele animale aflate in om.  
Ego-ul este concentrat mai mult pe satisfactia proprie, controlul de sine, lacomie si 
dominare, toate lucruri a caror manifestare sunteti martori acum pe planeta Pamant si 
care apar atat de puternic in atentia fiecaruia. Este un semn ajutator ca lacomia 
oamenilor, ego-ul si dorinta de a domina intra in constienta globala. Este mai dificil 
pentru oameni sa ascunda aceasta parte a propriului sine acum, mai ales in lumea 
politica. Acei oameni care sunt egocentrici si doresc sa domine pentru a-si implini 
propriile dorinte ale ego-ului intra acum in atentia tuturor. Ego-ul este mai mult conectat 
cu sinele animal, si aceste aspecte ale sinelui animal au fost necesare pentru 
supravietuire. Dar ceea ce a fost necesar pentru supravietuire ieri in jungla, cateodata 
se poate dovedi o piedica in fata a ceea ce este necesar pentru a supravietui astazi in 
lumea moderna. Ego-ul este in general un individualist, concentrat pe castig pentru sine 
si nu necesar pentru intreaga umanitate. 
 
     Constienta egocentrica este des polul opus al constientei unitare. Constienta unitara 
este un aspect mai inalt, pentadimensional si o stare emotionala mai evoluata decat 
constienta egocentrica. Este dificil de a atinge constienta unitara atunci cand traiti pe o 
planeta care este dominata de implinirea egocentrica, lacomie si de puteri care vor sa 
domine. Exista anumite vulnerabilitati pentru toti cei care se afla pe drumul evolutiv 
pentadimensional. Trebuie sa fiti constienti de propria vulnerabilitate, si trebuie sa 
atingeti anumite nivele de protectie proprie. 
 
     Acum dati-mi voie sa compar acest concept din nou cu evolutia. Daca priviti pasii 
evolutivi si realizarile evolutive facute de omenire, veti vedea ca acestea nu au fost 
imediat incoronate de succes. As vrea sa subliniez ca omul de Cro-Magnon a fost 
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probabil mai slab din punct de vedere fizic decat omul de Neanderthal, insa omul de 
Cro-Magnon a avut o funtionare mai inalta a intelectului. Nu vrem sa spunem ca omul 
de Neanderthal a fost prost. Acesta avea o inteligenta relativ buna. Omul de Cro-
Magnon a fost capabil insa sa treaca peste propriile vulnerabilitati si a fost in stare sa isi 
foloseasca puterile sale intelectuale pentru protectie si intr-un final, a fost in capacitatea 
de a domina, controla si chiar sa contribuie la extinctia omului de Neanderthal. Exista 
multi oameni care acum cred ca structura genetica a omului de Neanderthal inca exista 
in umanitate de vreme ce a existat o fertilizare reciproca a speciilor. Cum a fost in stare 
omul de Cro-Magnon sa se protejeze, sa isi acopere vulnerabilitatile? O parte din 
succesul acestuia a fost folosirea inteligentei, folosind focul, anumite unelte si prin faptul 
ca a creat granite si bariere pentru a-si proteja vulnerabilitatea. Omul de Cro-Magnon se 
afla pe un tract evolutionar mai inalt, deopotriva emotional si intelectual.  
 
     Acum semintele stelare, voi cei care sunteti pentadimensionali si lucrati pentru a 
atinge o constienta pentadimensionala, aveti de asemenea vulnerabilitati, de asemenea 
aveti si sensibilitati. As vrea sa va vorbesc despre aceste sensibilitati azi deoarece, in 
fond, voi, semintele stelare sunteti o minoritate pe planeta. Exista oameni care rad de 
voi, exista oameni care nu va dau atentie si exista oameni care doresc sa va domine si 
sa va controleze. Aceasta ne conduce la discutia noastra despre vulnerabilitati, 
protectie si granite. Dupa cum am spus, omul Cro-Magnon a fost nevoit sa dezvolte 
granite.  Acest lucru a fost una din cheile succesului acestuia, facand acest lucru insa 
inteligent, intr-un fel unic si foarte efectiv. Eu pot de asemenea sa va dau cateva 
sugestii cum sa va ocupati de vulnerabilitatile inerente, ca seminte stelare. 
 
     Mai intai de toate, haideti sa raspundem la intrebarea de ce ati avea vulnerabilitati in 
primul rand. Primul punct este ca sunteti foarte sensibili. Unii numesc semintele stelare 
"empatici".  Empaticii sunt persoane care simt emotiile altor oameni, primesc undele 
mentale si energiile acestora si sunt afectati direct de ceea ce alti oameni gandesc sau 
simt. Exista cateva avantaje in a avea aceasta capacitate. Aceasta abilitate este de 
obicei primul pas catre a-si insusi daruri paranormale cum ar fi telepatia. Una din 
problemele care apar, fiind atat de sensibil, este ca primiti informatii si energie pe care 
nu le doriti si pe care nu puteti sa le prelucrati. Pe Arcturus si pe alte planete 5D totul 
este telepatic, nu exista o ascundere a gandurilor si sentimentelor. In evolutia 
sentimentelor pentadimensionale, nu exista necesitatea sau dorinta de a ascunde 
ganduri. A fi complet deschis cu gandurile si emotiile voastre nu ar functiona in 
dimensiunea a 3-a, dupa cum stiti. Unele seminte stelare chiar se plang si spun "As dori 
sa nu fiu asa de sensibil. As dori sa nu percep toate aceste sentimente. Captez mult 
prea multa energie. Nu vreau sa stiu ce simt ceilalti." 
 
     De asemenea, la nivel planetar, oamenii sunt atat de sensibili incat pot percepe o 
parte din energia negativa care provine dintr-o varietate de surse. O parte din energia 
negativa poate proveni din surse galactice. O alta parte poate proveni din surse 
extraterestre care invadeaza planeta. O alta parte poate proveni chiar din surse din 
dimensiunea a 4-a. Cortina intre 4D si 3D este slabita pe Pamant. Exista o varietate de 
motive pentru aceasta. O parte din ele au de a face cu experimentele militare care au 
dus la distrugerea a parti ale cortinei. Ma refer la aceste parti distruse cand vorbesc 
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despre gaurile din aura Pamantului. Aceste experimente au avut in parte ca rezultat si 
gauri in aurele oamenilor. Prin aceste gauri se pot atasa spirite negative. Aceasta este o 
observatie complicata dar de asemenea usor de remarcat si documentat. Spun ca este 
mult documentata pentru ca iata ca exista multe acte de violenta complet ilogice care 
au loc acum pe planeta. Aceste acte nu au niciun sens, si am folosit exemplul 
atentatelor din scoli, care sunt un mic exemplu, dar care arata rezultatele negative a 
situatiei in care o fiinta joasa este capabila sa intre si sa cohabiteze in campul energetic 
al unei persoane vulnerabile. 
 
     Al doilea punct despre vulnerabilitate are legatura cu cultura in care ati fost crescuti. 
Sunteti seminte stelare, multi dintre voi va treziti la constienta voastra 
pentadimensionala, va deschideti pentru munca si constienta voastra care urmeaza in 
aceasta viata. Cand ati fost mai tineri, ati fost expusi traumelor normale pamantene si 
ati fost crescuti in familia voastra pamanteana in contextul limitarilor psihologice 
normale din acesta, unde in general, sensibilitatea voastra spirituala nu a fost 
incurajata. Asta inseamna de obicei ca a trebuit sa cresteti ascunzandu-va pe voi insiva 
si adevarata voastra natura. In timpul copilariei voastre, au existat in continuu drame si 
catastrofe globale cum ar fi al 2-lea Razboi Mondial, Holocaust-ul si multe alte 
evenimente teribile care acum continua inca sa aiba loc pe Pamant. Aceste 
evenimente, cum ar fi razboaiele, prolifereaza si cauzeaza numeroase traume. Este 
dificil sa va ocupati de senzitivitatea si constienta voastra spirituala precum si de 
energia pentadimensionala cand sunteti traumatizati. 
 
     Senzitivitatea spirituala poate sa fie dezvoltata si in timpul unor experiente 
traumatizante, dar necesita asistenta si persistenta si de obicei consilierea din partea 
unor fiinte inalte care va ajuta sa treceti de aceste evenimente si traume. Trauma 
inseamna ca ajungeti in situatia de a va contracta, de a va limita pe sine, asta include 
de asemenea si limitarea propriei constiente. In general, daca voi ati fi complet deschisi 
si "valvele constientei personale" ar fi complet deschise, atunci ati percepe realitatea ca 
o vibratie energetica. Ar putea fi chiar distractiv sa vedeti lumea in acest fel. Unii dintre 
voi ati avut chiar experiente cu droguri sau mijloace de largire a constientei, de 
exemplu, experiente in care ati vazut valuri energetice, aure si chiar tipare mentale care 
erau vizibile. Dar este inutil de spus ca ati fost cel mai probabil coplesiti si ca ar fi dificil 
pentru voi sa functionati la acest nivel in viata de zi cu zi. Pentru ca o persoana sa 
poata functiona la acel nivel si sa fie in capacitatea de a percepe toate aceste energii si 
vibratii (care includ citirea gandurilor si pastrarea continua a unui nivel inalt de empatie 
emotionala), aceasta ar trebui sa treaca printr-un training special si sa integreze tehnici 
speciale de protectie si de creat granite perceptionale sanatoase. 
 
     Dar acum ca adult puteti continua sa va dezvoltati aceasta sensibilitate. Aveti nevoie 
de aceasta pentru ca aceasta senzitivate proprie va permite sa mergeti in dimensiunea 
a 5-a si sa simtiti si sa primiti impresii pentadimensionale si sa percepeti frecvente 
luminoase inalte.  De asemenea trebuie sa fiti constienti insa si de pericolele aferente, 
necesitatea granitelor sanatoase, a protectiei si dezvoltarea tehnicilor de aparare. 
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     Voi compara situatia necesitatii granitelor sanatoase proprii cu crearea universului. 
In gandirea mistica antica se spune ca energia spirituala inalta a fost adusa in univers, 
dar vasele care ar fi trebuit sa tina aceasta lumina s-au spart si au fost imprastiate in 
multe cioburi. Aceasta este o metafora interesanta pentru voi, deoarece doresc sa va 
ganditi la voi ca la un vas care tine lumina. Va aflati intr-un stadiu evolutiv.  Va aflati in 
varful procesului de evolutie a umanitatii. S-ar putea sa nu puteti sa tineti toata aceasta 
energie si astfel poate sunteti nevoiti sa o moderati si sa va protejati de ceea ce ar 
putea fi prea mult. Poate trebuie sa inchideti valvele perceptiei din cand in cand, astfel 
incat sa nu simtiti atat de mult. Unele din fiintele joase care intra pe Pamant pot sa 
incerce sa va domine si sa va controleze. Spun asta foarte sincer deoarece una din 
marile lectii de pe Pamant este cum sa traiti in fratie spirituala cu toti cei din jurul vostru. 
 
     Pamantul are o istorie intreaga a controlului si dominarii atunci cand ne referim la 
munca religioasa si spirituala. Daca sunteti pasionati de istorie, poate siti despre toate 
razboaiele religioase care au avut loc pe aceasta planeta. Chiar si acum pe Pamant, 
sunteti martori la conflicte a culturilor si religiilor care au condus la consecvente teribile 
si tragice. Este dificil a pastra seninatate in fata acestor tipuri de interactiuni socante, 
distructive si intr-adevar tragice. Razboaiele polarizante sunt exact opusul Constientei 
Unitare, care este necesara pentru a va conduce in dimensiunea a 5-a. Dar sunteti in 
stare si in posibilitatea de a va proteja personal. Sunteti capabili de a creea bariere 
protective si granite. Acesta este un lucru frumos legat de constienta 
pentadimensionala, aceasta include protectia corpurilor emotional, mental, fizic si 
spiritual. 
 
     Vreau sa explor acum cu voi celelalte 3 corpuri si cum se leaga acestea de evolutia 
ca fiinta pentadimensionala, de asemenea vreau sa adaug o observatie interesanta. 
Compar dimensiunea a 5-a cu descoperirea Lumii Noi in 1492. Columbus a fost cel 
care a ridicat panzele primul catre Lumea Noua. Este de mirare ca oamenii din Spania 
si Europa in acel moment nu stiau de existenta Americilor si ca au descoperit Noua 
Lume cu o noua energie si noi idei. Este interesant ca au incercat imediat sa domine si 
sa controleze aceasta lume, si au declansat o reactie in lant care a condus la 
dominarea Americilor. Largi parti din popoarele native au fost nimicite, a existat lacomie 
si contractare spirituala. Privesc dimensiunea a 5-a ca Lumea Noua. Dimensiunea a 5-a 
se aproprie de dimensiunea a 3-a. Acesta este un timp in care exista mari conectari cu 
dimensiunea a 5-a prin coridoare de lumina. Interactiunea celor doua dimensiuni poate 
sa fie folosita pentru a rezolva problemele Pamantului. 
 
     Exista oameni care si-ar dori sa scoata un avantaj si sa exploateze dimensiunea a 5-
a si sa o foloseasca pentru propriul castig, sa-si acopere lacomia si scopuri egocentrice. 
Acesta este exact motivul pentru care exista o anumita fecventa vibrationala care este 
necesara pentru intrarea in dimensiunea a 5-a, astfel incat numai cei care se afla la 
acest nivel pot face acest lucru. In acest moment pe Pamant este necesar sa aducem 
mai multa energie pentadimensionala deoarece sistemele de credinta tridimensionale si 
gandirea tridimensionala se bazeaza pe logica si tipare energetice limitate. Multi oameni 
folosesc dimensiunea a 3-a pentru exprimarea lacomiei si pentru a-i controla si domina 
pe ceilalti. Exista gandire pentadimensionala si tipare de credinta inalte care pot 
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schimba aceste atitudini si este necesar ca unele din aceste sisteme de credinta mai 
inalte sa fie integrate in constienta tridimensionala. Cateva din aceste sisteme de 
credinta pot fi integrate si infuzate in noosfera si in intregul subconstient planetar. 
Cateva dintre aceste principii inalte trebuie chiar invatate. Ideile legate de Constienta 
Unitara, de vindecarea cuantica si lumina cuantica trebuie de asemenea invatate, 
precum si idea ca Pamantul este un spirit viu si o planeta vie si care are tehnici si 
metode de autoregulare. Alte idei pentadimensionale includ observatia ca se poate 
comunica cu Pamantul si interveni spiritual prin Biorelativitate. 
 
     Exita multe paradoxuri care opereaza acum pe Pamant. Unul din aceste paradoxuri 
este ca acei oameni care controleaza planeta au mai multa putere decat cei care sunt 
seminte stelare si fiinte pentadimensionale. Aceasta ma conduce la exprimarea unui 
principiu principal care este ca "Manifestarea urmeaza constienta". Si voi repeta 
"manifestarea urmeaza constienta". Cand va aflati in dimensiunea a 5-a si vreti sa 
manifestati un templu sau un cristal, sau chiar o nava spatiala,  lucrati asupra acestui 
lucru mai intai prin constienta voastra. De vreme ce veti avea mai multe puteri in 
dimensiunea a 5-a decat in 3D, in dimensiunile mai inalte veti putea manifesta direct 
ceea ce ganditi. Dar ceea ce doriti trebuie sa fie mai intai prezent in constienta voastra, 
abia apoi veti fi in capacitatea de a manifesta aceste lucruri. 
 
     Voi toti incercati probabil sa manifestati energia inalta in dimensiunea a 3-a. Doriti sa 
manifestati energiile voastre pentadimensionale in 3D, dar va dati seama ca exista 
blocade, limitari temporale legate de manifestare. Ceea ce ganditi, chiar daca este 
pentadimensional si de o vibratie inalta, nu pare a se manifesta imediat si in unele 
cazuri, poate sa dureze ani de zile pentru a se manifesta complet. Am auzit unele din 
aceste plangeri. De ce nu se manifesta ceea ce facem si gandim imediat? Raspunsul 
este complex si paradoxal: Pamantul este incetinit. Asta inseamna ca Pamantul este un 
mediu mai dens si incet pentru a gandi si a manifesta. Pamantul este o scoala, si cand 
va aflati intr-o scoala, exista lectii care au nevoie de anumite limitari pentru a se putea 
face posibil sa puteti face greseli. Cine a mers intr-o scoala unde nu a existat spatiul 
pentru a face greseli? E nevoie sa fie dat voie studentilor sa faca greseli, dar cu 
bunatate si compasiune. 
 
     Compasiunea este un alt aspect important al sentimentelor inalte, 
pentadimensionale. Noi acceptam si strictete, judecata si limitari atunci cand acestea 
sunt exprimate cu compasiune. In acest moment pe planeta, compasiunea, pe cont 
propriu, nu va functiona pentru multi oameni, pentru ca vor exista cei care vor continua 
sa abuzeze si sa fie lacomi si sa incerce sa domine Pamantul. Este nevoie de dreptate 
si exercitarea de putere cu compasiune. Pamantul este o scoala, si incetineste acest 
proces de manifestare, iar voi trebuie sa fiti mai rabdatori. Trebuie sa fiti mai 
consecventi si de asemenea trebuie sa invatati unele din trucurile manifestarii. Unul din 
acestea este munca comuna in grupuri largi de oameni. Munca comuna in grupuri poate 
depasi rezistenta la schimbare, rezistenta la manifestare in dimensiunea a 3-a. Nu va 
lasati descurajati de acest proces. Traiti intr-un mediu energetic incetinit, adica 
dimensiunea a 3-a. Exista un anumit nivel de purificare pe care trebuie sa il atingeti in 
gandirea voastra si in munca voastra de "creator" pe Pamant. Trebuie sa invatati cum 
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sa ganditi si cum sa manifestati cum trebuie pe Pamant. Aceasta este pregatirea pentru 
munca voastra pentadimensioanala. Daca hotarati sa va continuati munca pe Pamant 
dupa ascensiune, atunci va puteti intoarce ca Maestru Ascensionat si puteti oferi mari 
invataturi si sa faceti demonstratii deosebite. 
 
     Exista o manifestare a energiei pentadimensionale in corpul fizic. O parte din 
aceasta manifestare o puteti implini printr-o dieta corespunzatoare, prin medicina 
vibratiala cum ar fi Reiki, sau prin multe alte metode de vindecare a corpului fizic care 
apar. Exista tipare energetice noi care apar pe Pamant si care au abilitatea de a 
produce vindecari dramatice. O suta de ani in viitor, oamenii vor privi inapoi si vor fi 
socati cat de primitive si periculoase sunt unele din tehnicile medicale prezente.  Dar 
exista o cale de a va aduce corpul fizic in vindecare vibrationala si la fel si corpul mental 
catre sisteme de credinta mai inalte care sunt aliniate cu dimensiunea a 5-a. Cel mai 
bun sfat pentru voi este ca aveti nevoie sa invatati sa va conectati cu Sinele Inalt, sa va 
extindenti identitatea pentru a include Sinele Inalt si corpul vostru pentadimensional. Ati 
fost antrenati cat timp ati fost crescuti sa va ganditi la voi numai ca fiind o fiinta 
tridimensionala. Este timpul sa va extindeti constienta. 
 
     Va onorez munca voastra minunata  (Incantari “OOOOOOOOOOOO.”)  Cautati 
seninatatea si cultivati-o in fiinta voastra.  Creati protectia necesara in jurul campului 
vostru energetic vibrational care permite numai luminii inalte, vibratiilor inalte si altor 
energii inalte sa intre, energii care nu permit energiilor joase sa penetreze acest camp. 
Permiteti-va corpului vostru emotional sa evolueze la nivele pentadimensionale.  Corpul 
vostru mental se poate dezvolta la nivele pentadimensionale la fel ca si cel fizic. Lasati-
va corpul inalt spiritual sa intre complet in corpul vostru fizic pamantesc. Voi, ca vase, 
puteti tine lumina inalta pe Pamant. Vizualizati acum corpul vostru pentadimensional, 
conectati-va cu acest corp si lasati-l sa va aduca puterea de a va proteja toate 
vulnerabilitatile si sensibilitatile proprii. Lucrati pentru a intra in capacitatea de a trai in 
seninatate, putere si unitate spirituala, si va rog sa stiti ca va aflati in primele linii al 
acestui pas evolutiv uman - constienta pentadimensionala. 
 
Eu sunt Juliano. O zi buna! 


