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Salutări, sunt Juliano. Noi suntem arcturienii! 

 

Astăzi vom vorbi despre dimensiunile înalte și cele joase. Am să vă vorbesc și despre intersectarea 

dimensiunilor, și voi compara intersectarea dimensiunilor cu eclipsa de soare care se apropie (Nota 

autorului: Eclipsa Totală de Soare de pe 21 august 2017). Voi denumiți dimensiunile într-o ordine 

numerică crescătoare, adică există dimensiunea a treia, apoi treceți la dimensiunea a cincea. Astfel 

apare ideea că dimensiunea a cincea este mai bună și mai înaltă decât dimensiunea a treia. Dar 

interesant este că există semințe stelare care trăiesc în dimensiunea a cincea, care dintr-o varietate de 

motive au ales să coboare în dimensiunea a treia. 

 

Pot spune că dimensiunea a treia interacționează cu dimensiunea a cincea, și prin urmare dimensiunea a 

cincea interacționează cu dimensiunea a treia. Asta înseamnă că acțiunile ghizilor și învățătorilor din 5D 

influențează și afectează 3D, și mai înseamnă că și ceea ce faceți voi în 3D interacționează cu 5D și o 

afectează. Nu este ca o stradă cu sens unic, este o energie care interacționează. Este important să 

înțelegeți această interacțiune pentru că lumea nu este statică, și relația dintre dimensiuni nu este nici ea 

statică, pentru că există un câmp de forță energetic care se upgradează continuu de ambele părți.  

 

Am am avut curiozitatea de a vedea cum vorbește Kabala despre dimensiunea a cincea. În loc să aplice 

denumirea numerică pe care o utilizați voi, Kabala numește dimensiunea a cincea „Lumea care va veni”. 

Denumirea ebraică este „Olam Habah”, lumea care va veni. Lumea care va veni, lumea de mai sus, 

poate fi descrisă ca un loc al frumuseții, păcii și mulțumirii. Desigur, așa priviți și voi dimensiunea a 

cincea, și viziunea voastră reprezintă o descriere corectă. 
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De ce ar dori cineva din dimensiunea a cincea să coboare și să meargă în dimensiunea a treia? Ca să 

răspund la această întrebare, mă voi referi la povestea lui Adam din Biblie. Este clar că Grădina Raiului 

este o grădină 5D, și este clar că Adam și Eva au locuit într-o grădină pentadimensională. Ceea ce 

probabil nu reiese la fel de clar este faptul că a devenit necesar ca ei să părăsească dimensiunea a 

cincea și să trăiască într-o lume tri-dimensională. Îmi place să folosesc metafora peștelui dintr-un bol de 

sticlă. Peștele trăiește într-un vas de sticlă și crede că acesta este tot universul. Peștele nu are idee că 

mai există ceva înafara vasului de sticlă. Ceea ce se petrece în vas îi satisface nevoile, cum ar fi 

alimentarea cu hrană și schimbarea apei. Dar dacă peștele ar părăsi vasul, el ar afla și ar înțelege multe 

lucruri noi dinafara mediului cu care era obișnuit. În realitate singurul mod de a înțelege și aprecia cât de 

perfect este vasul, este să ieși din vas. Când ieși din vas, accesezi un întreg nivel nou de conștiință; 

accesezi un nivel nou de a fi și o perspectivă nouă asupra realității. Cu ajutorul acestei metafore veți 

înțelege că motivul pentru care Adam și Eva au părăsit vasul din dimensiunea a cincea în care trăiau, are 

legătură cu dorința de a învăța. În mod firesc, atunci când locuiești într-un loc atât de frumos, nu vei dori 

să mai pleci. Nu vei mai dori să explorezi alte lumi, pentru că vei fi pe deplin satisfăcut. 

 

Totuși, ca parte din experiența de învățare a Sufletului, Creatorul a considerat necesar ca Adam și Eva să 

părăsească grădina. Pentru ca ei să poată părăsi grădina a fost necesar să fie înșelați, pentru că era 

evident că altfel ei nu ar fi dorit să renunțe la frumusețea și pacea de care beneficiau. În același timp, le-a 

fost trezită foarte tare curiozitatea privitor la cum ar fi să trăiești în afara vasului sau a grădinii. 

Curiozitatea pe care o aveau a făcut posibil ca ei să fie înșelați și să trebuiască apoi să părăsească vasul 

cunoscut ca Grădina Raiului sau „Grădina Gan”, cum i se spune în ebraică. 

 

Mulți din voi, semințele stelare, ați fost deja în dimensiunea a cincea. Este posibil ca această informație 

să vă ia prin surprindere. A fost necesar să căpătați perspectiva despre cum e să trăiești înafara vasului. 

Există un motiv important pentru care dimensiunea a treia este atât de importantă. În prezent în 

dimensiunea a treia există interes pentru munca pentadimensională și pentru ființele din 5D. În același 

timp există și ființe pentadimensionale care sunt interesate să exploreze 3D și coboară aici. Acest interes 

ne conduce la un nivel mai adânc de spiritualitate galactică și de spiritualitate arcturiană. De asemenea 

sunt de părere că are legătură și cu o mare parte din spiritualitatea Pământului. 

 

Adevărul e că Creatorul este ascuns. Asta înseamnă că nu există o cale directă de a-l experimenta pe 

Creator. Nu există nici o modalitate de a-l cunoaște direct pe Creator. De asemenea, nu există nici un 

mod de a-l descrie pe Creator cu mintea voastră logică. Una din cele mai puternice metode de a învăța 

despre Creator este prin intermediul Creației și prin lucrările creației. Asta explică parțial interesul 

oamenilor de știință și al astronomilor pentru Big Bang, și pentru studierea începutului universului. Studiul 

începutului Creației este în realitate un studiu al modului în care funcționează mintea Creatorului. 

 

Dimensiunea a treia este partea din Creație care a fost creată cel mai recent. Această dimensiune a treia 

este „cea mai nouă parte a universului sau a multiversului”. Aceasta este ultima parte a creării 

dimensiunilor, care a fost formulată și dezvoltată cel mai recent. E ca și cum ai spune: „Iată, Creatorul a 

mai făcut o dimensiune nouă.” Noi dorim să învățăm despre această dimensiune nouă, deși ne aflăm într-

o dimensiune superioară. Pentru ființele pentadimensionale învățarea prezintă un mare interes, și din 

această cauză mulți dintre noi dorim să coborâm în dimensiunea a treia să o experimentăm. 

 

Există cel puțin două motive importante pentru care ființele din 5D ar dori să vină în 3D. Primul motiv este 

că aceasta reprezintă „cea mai nouă și mai recentă dezvoltare dimensională din dinamica creatoare a 

multiversului.” Dimensiunea a treia oferă ocazii unice de studiere și de învățare a modului în care ai putea 

înțelege mintea Creatorului, o ocazie de a fi mai aproape de Creator. În al doilea rând, există portale 

speciale, coridoare speciale și ocazii unice în 3D, de studiere și înțelegere a multiversului. Termenul 
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multivers, dacă tot vorbim despre asta, este un termen științific care descrie mai mult decât un univers. 

Universul este unul, un uni-vers sau o lume, care conține toate galaxiile și miliarde de stele, luni și 

planete. Multiversul este un termen care descrie existența a mai multe universuri, și prin urmare se 

folosește termenul de multivers în loc de termenul de univers. 

 

Dar acesta nu este singurul univers. Acesta este doar  unul din universuri, care conține dimensiunea a 

treia. Dimensiunea a treia oferă fiecărui suflet ceva unic, pentru că la fel ca peștele care iese din vas, cei 

care vă aflați în 5D ați ieșițit din această grădină specială foarte frumoasă, din acest vas frumos 

pentadimensional, în lumea 3D. Desigur, datorită experienței voastre ca ființe pentadimensionale, aveți 

un avantaj net față de cei care există numai în realitatea tridimensională. 

 

Vreau să explic că nu toată lumea înțelege dimensiunea a cincea, și doar puțini oameni au mai fost 

înainte în 5D. Există multe ființe încarnate acum pe Pământ, care nu au mai fost niciodată în dimensiunea 

a cincea. Pe Pământ există multe suflete tinere care nu au mai fost pe alte planete sau în alte dimensiuni. 

Este o stare unică și avansată, să fi coborât din dimensiunea a cincea în dimensiunea a treia. 

 

În decursul a multe milenii în care ființe pentadimensionale din Pleiade, Arcturus, Andromeda, Sirius sau 

Antares au trimis pe Pământ elevi care să experimenteze dimensiunea a treia, s-au format „capcane”. 

Acești studenți aflați în 3D s-au implicat karmic cu oamenii de pe Pământ. În unele cazuri s-au îndrăgostit 

de pământeni, în alte cazuri au făcut greșeli și s-au implicat prea mult în diverse probleme, încercând să 

repare planeta. Când au făcut asta au încălcat anumite reguli karmice și s-au prins în capcana ciclului 

karmic tri-dimensional, adică au început să se reîncarneze pe Pământ. 

 

Eu personal am pregătit și învățat mulți studenți pentadimensionali cum să participe la viața de pe 

Pământ, i-am învățat care sunt pericolele 3D și cum să evite capcanele. Am explicat întotdeauna că în 3D 

vor exista câmpuri de energie foarte atrăgătoare, care îi vor copleși. Cunoaștem cu toții frumusețea 

dimensiunii a treia. Cunoaștem entuziasmul și energia înaltă care sunt posibile în dimensiunea a treia. 

Unul din elementele importante ale părăsirii 5D și intrării în 3D este experimentarea separării de Unitatea 

Conștiinței. În 3D pierzi sentimentul eternității sufletului. De asemenea mai pierzi și sentimentul unității cu 

„Tot Ce Este”, pentru că dimensiunea a treia este în mod fundamental o dimensiune a dualității. 

 

Voi trece acum la cel mai relevant și mai important subiect de discuție, care este intersectarea 

dimensiunilor. În discuția noastră am stabilit deja că există o interacțiune continuă și o influență din 3D în 

5D și din 5D în 3D. Știu că unii din voi veți fi surprinși să aflați că 3D poate afecta 5D. 

 

Să vorbim acum despre această ocazie dinamică magnifică, care se apropie de planeta voastră, pe care 

am numit-o intersectarea dimensiunilor. Aceasta este o perioadă de timp în care 3D și 5D se vor 

intersecta. Gîndiți-vă la analogia și imaginea a două sfere mari care se intersectează dimensional și 

geometric în colțul de sus al fiecărei sfere. Aceasta înseamnă că o parte din sfera pentadimensională 

începe să existe în sfera tridimensională, și în același timp sfera 3D se intersectează cu 5D, astfel încât 

energiile coabitează. O parte a 3D se află în 5D, și o parte din 5D se află în 3D. 

 

Aceasta înseamnă că intersectarea funcționează așa cum funcționează orice intersectare, mai ales cele 

de pe Pământ. Aceasta înseamnă că puteți merge înainte și să călătoriți prin intersectare. Voi folosi din 

nou metafora unei intersecții, și vă rog să vizualizați una din autostrăzile voastre grozave (Autobahn sau 

Autopista). Când ajungeți la intersecție, vedeți mașini care merg la stânga și la dreapta. Pot fi și semne 

rutiere și stopuri. Dar cea mai importantă parte a intersectării este cea prin care poți traversa. Ce ocazie 

minunată, să poți trece dintr-o zonă în alta, prin intersecție. Când ajungeți la intersecție, veți vedea semne 

rutiere care avertizează „Încetinește viteza”, sau „Fii atent! ” 
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Când te apropii de o intersecție este bine să fii atent și să îți amintești că în intersecție se circulă în două 

sensuri. Există oameni care vin din 5D în 3D. Dar pe noi ne interesează să călătoriți prin intersecție ca să 

ascensionați și să ajungeți în dimensiunea a cincea. Știați că, la această intersectare, ființele evoluate din 

5D vor avea permisiunea să coboare în 3D cu puterile și energiile lor speciale? Aceasta înseamnă că va 

exista o ocazie sporită pentru ca energia pentadimensională înaltă să se descarce în dimensiunea a treia. 

Aceasta înseamnă că maeștrii din dimensiunea înaltă vor avea un acces special ca să coboare în zonele 

3D care au nevoie să fie reparate, să fie ridicate energetic, ca să interacționeze cu semințele stelare sau 

cu alte ființe spirituale de vibrație înaltă. Ce vremuri emoționante! Ce ocazie extraordinară! Și chiar acum 

ne aflăm în pragul intersecției! 

 

Vreau să arăt că mulți din frații galactici din galaxie simt un mare interes pentru Pământ în aceste 

vremuri, din cauza intersectării dimensiunilor, care este un eveniment similar eclipsei solare. Eclipsa 

solară care se apropie (de pe 21 august 2017) reprezintă parțial o resetare care va permite o mai mare 

participare și deschidere față de intersectarea dimensiunilor. Este clar, din punct de vedere istoric, că 

oamenii vor călători pe planetă la diferite destinații ca să vadă eclipsa solară. La o eclipsă se pot obține 

multe dovezi științifice noi. Observarea științifică a unei eclipse solare după Primul Război Mondial a 

demonstrat teoriile lui Einstein. În timpul acelei eclipse solare oamenii de știință au putut demonstra 

ipotezele de bază ale lui Einstein privitoare la curbarea spațiului și timpului, cu ajutorul unor măsurători 

speciale care puteau fi făcute numai în timpul unei eclipse solare. Tot așa există anumite descoperiri și 

măsurători care se pot face la nivel galactic numai atunci când există o intersectare a dimensiunilor. 

 

O mare ocazie care apare la intersectarea dimensiunilor este posibilitatea Ascensiunii. Pentru a 

ascensiona, este nevoie de o energie spirituală și o lumină deosebită. De ce sunt necesare acestea? Din 

punct de vedere fiziologic, Ascensiunea necesită transformarea structurii fizice a celulelor, a sistemului 

vostru nervos, a sistemului hormonal, a sistemului vostru mental, a sistemului vostru emoțional, în forma 

unui corp de lumină. Aceasta înseamnă că se va folosi o vibrație dramatică intensă și înaltă. În prezent o 

astfel de vibrație se află dincolo de abilitățile voastre personale. În acest moment voi nu aveți abilitatea de 

a genera frecvența spirituală înaltă necesară ca să vă transmutați singuri corpul fizic într-un corp de 

lumină. Aveți nevoie de o descărcare de energie care să vă susțină, de o energie suplimentară, și 

intersectarea dimensiunilor va permite unei descărcări speciale de frecvență de lumină să intre în 

dimensiunea a treia. Fără această descărcare, fără această frecvență suplimentară de lumină, voi nu veți 

reuși să generați singuri energia necesară pentru ascensiune. 

 

Putem compara lumina 5D cu lumina soarelui. Soarele se află la o depărtare de 93 de milioane de mile 

de Pământ, dar cu toate astea lumina soarelui încă mai este destul de puternică și strălucitoare încât să 

asigure energia necesară pentru fotosinteză și pentru toate formele de viață din biosferă. În prezent se 

dezvoltă o nouă tehnologie care va folosi lumina soarelui ca să creeze electricitate. Această tehnologie 

nouă va folosi panouri solare, care vor absorbi și converti lumina soarelui în electricitate care va avea 

suficient voltaj ca să opereze multe din mașinile și calculatoarele voastre... Dar este necesar să aveți 

această tehnologie specială a panourilor solare, ca să folosiți lumina soarelui. Vreau să adaug că prea 

multă lumină solară vă poate face rău, dacă nu sunteți protejați. De exemplu există anumite zone pe 

planetă, cum ar fi zonele de deșert, unde lumina soarelui vă poate face mult rău. Este necesar să vă 

acoperiți sau să vă adăpostiți, ca să preveniți efectul negativ al soarelui asupra corpului. 

 

Acum vom face comparație cu energia spirituală. Foarte curând va veni pe Pământ un aflux uriaș de 

energie spirituală înaltă, și acest lucru se va produce la intersectarea dimensiunilor. Dar ca să folosești 

această energie spirituală este nevoie de o tehnologie spirituală care să o proceseze, așa cum aveți 

nevoie de panouri solare care să proceseze lumina soarelui, ca să poată fi folosită. Aveți nevoie de 
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resurse spirituale și de o tehnologie spirituală ca să procesați și să folosiți această Lumină de Ascensiune 

de frecvență înaltă.  

 

Lecturile și pregătirea pe care vi le aducem se concentrează mai ales să vă ajute să fiți vase care să 

primească lumina și să se transforme într-o clipă în corp de lumină. Când ești în corp de lumină, poți ieși 

din acest corp și din această dimensiune, în 5D.  

 

Care sunt tehnologiile spirituale pentru Ascensiune? Există tehnologia bilocației, care este abilitatea de a-

ți secționa părți din esența spirituală și din corpul astral/eteric, ca să îl proiectezi în altă locație. Aceasta 

este probabil una din cele mai profunde și mai importante tehnologii necesare pentru a folosi energia de 

ascensiune când se produce intersectarea dimensiunilor. Când se face bilocație energetică, este necesar 

să îți vizualizezi corpul eteric înafara corpului fizic. Unii oameni numesc corpul eteric corp astral. 

Bilocația se poate compara cu proiecția astrală. Se știe că corpul astral este atașat la corpul fizic printr-o 

coardă astrală. Când faci bilocație, trebuie să pui cât mai mult posibil din esența ta în corpul eteric/astral. 

 

În scopul educării voastre am stabilit diferite procentaje ale conștiinței voastre care pot fi proiectate în 

corpul vostru astral. Să spunem de exemplu că 2% din conștiința voastră se poate proiecta în corpul 

vostru astral, și 98% din conștiință se află în corpul vostru fizic. Eu am mai prezentat lecturi și am făcut 

descrieri ale lui Isus/Sananda pe cruce, și am explicat că atunci când era pe cruce el exista în corpul fizic 

într-un procent foarte mic, pentru că făcuse deja proiecție mentală sau bilocație în corpul lui de lumină, 

într-o locație sigură. El își trimisese prin bilocație o mare parte din esența sa, 90% sau mai mult, într-un al 

doilea corp. Această practică a proiecției astrale, sau bilocație, este importantă ca să vă pregătească să 

folosiți energia spirituală care vine spre voi. Este necesar să vă dezvoltați abilitatea de a pune cât mai 

mult posibil, cel mai mare procentaj posibil din esența voastră, într-o proiecție astrală. 

 

Noi arcturienii v-am adus instrumentul Templului de Cristal și Lacul cu Cristal, ca să le folosiți și să vă 

antrenați cu ele, să faceți bilocație. Lacul cu Cristal este  un instrument pentadimensional adus de 

arcturieni pentru semințele stelare de pe Pământ, cum sunteți voi. Acest lac are suficient spațiu în jurul lui 

ca să susțină 1600 de corpuri de lumină. Noi v-am permis și v-am încurajat să creați spații pentru corpul 

vostru astral și să îl proiectați într-o locație din dimensiunea a cincea. O parte din corpul vostru 

pentadimensional și din Sinele pentadimensional poate rămâne permanent pe malul acestui lac. Vă puteți 

chiar vizualiza în proiecție astrală cum stați pe malul acestui lac cu cristal pentadimensional din Templul 

de Cristal, și cum locuiți aici. Noi v-am oferit acest loc permanent ca să puteți practica trimiterea corpului 

vostru de lumină către corpul vostru de lumină pentadimensional. Acesta este un tip de bilocație. Mai 

există și alte tipuri de bilocație prin care poți face bilocație în diferite locuri de pe planetă. De exemplu, vă 

puteți afla la birou sau acasă, și vă puteți proiecta în alt oraș. Vreau să practicați exerciții prin care să 

faceți bilocație într-un loc din dimensiunea a cincea. 

 

Unul din lucrurile interesante referitoare la o intersectare este că în locul unde se produce intersectarea 

pot exista și ființe și energii de frecvență joasă. Semințele stelare nu sunt singurele care au aflat că are 

loc intersectarea. Este posibil ca unele ființe de frecvență joasă să încerce să se atașeze de oamenii care 

trec prin intersecție. S-ar putea să existe și blocaje rutiere. O intersecție dimensională seamănă cu 

intersecțiile de pe autostrăzile voastre. Pot avea loc și accidente la o intersecție. Pot exista și alte ființe 

care conduc vehicule acolo, și este posibil ca aceste ființe să nu se afle la cel mai înalt nivel. Împreună cu 

Sananda, noi ajutăm la supravegherea intersectării dimensiunilor. Recunoaștem că intersectarea poate 

permite unor forme mai joase de lumină din 3D să intre în dimensiunea a cincea. Aici în dimensiunea a 

cincea, noi suntem pregătiți să absorbim și să procesăm această energie joasă potențială. Vreau să fie 

clar că atunci când ne confruntăm cu energie joasă la intersectare, noi o procesăm și apoi o trimitem 

înapoi pe Pământ, într-o formă purificată. 
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Ce se poate întâmpla pe Pământ în momentul acestui transfer de energie înaltă la intersectarea 

dimensiunilor? Una din preziceri este sosirea Armageddonului, când energia de intersectare este atât de 

intensă încât nu toată lumea o poate procesa. Această energie înaltă poate crea un dezechilibru și 

oamenii se pot comporta irațional. Să revenim la comparația cu lumina soarelui. Dacă lumina soarelui 

este prea tare, ea vă poate face rău dacă nu luați măsuri de protecție adecvate. Tot așa, o descărcare de 

lumină spirituală înaltă poate genera probleme, confuzie și haos în rândul oamenilor care nu sunt capabili 

să asimileze o astfel de energie. Când spunem că este posibil să se producă Armageddonul, ne referim 

la faptul că oamenii se pot dezechilibra și conducătorii lor pot lua decizii lipsite de înțelepciune, care pot 

duce la un război mondial. Dacă ai prea multă energie, chiar dacă este o energie de lumină 

pentadimensională, te poți dezechilibra. Energia spirituală trebuie să fie raționată, trebuie să fie filtrată și 

asimilată într-un mod căruia să îi puteți face față. 

 

Pe Pământ există mulți oameni care nu au o orientare spirituală. Acești oameni vor fi expuși atunci când 

se va produce intersectarea dimensiunilor. Șuvoaiele de energie spirituală care vor veni la intersectarea 

dimensiunilor pot produce haos și dezechilibru în rândul oamenilor cu o vibrație joasă. Un efect posibil al 

intersectării dimensiunilor este producerea de haos pentru anumiți oameni. Dar un alt rezultat posibil este 

o minunată Ascensiune. Pentru ființele ca voi, care sunteți pregătiți să interacționați cu dimensiunea a 

cincea și să călătoriți și să faceți bilocație în dimensiunea a cincea, se poate produce o descărcare 

masivă de energie de iluminare. Vreau să subliniez din nou că mulți maeștri și învățători vor putea să 

călătorească din 5D în 3D în timpul intersectării. 

 

Cât va dura intersectarea și când se va produce? Durata exactă a intersectării se estimează că va fi între 

20 și 30 de minute. Poate părea o perioadă scurtă de timp, dar Maeștrii Ascensionați trebuie să ia în 

considerare câtă energie poate Pământul să asimileze. Dacă intersectarea ar dura prea mult, s-ar putea 

distruge părți din planetă și din sistemele planetare.  

 

Văd că există câteva puncte de transformare și ocazii în care poate avea loc această intersectare. Un 

punct posibil ar putea fi în luna octombrie a acestui an (2017). Un alt punct de posibilă intersectare este 

în anul 2019 și altul este în anul 2021. 

 

Dar ce se întâmplă în cazul în care experimentați intersectarea și vă hotărâți să reveniți pe Pământ? 

Există posibilitatea să experimentați o stare de înălțare minunată a spiritului, un sentiment minunat de 

iluminare în timpul intersectării. Când experimentezi înălțarea este posibil să simți dorința de a servi 

Pământul de la un nivel superior. Unii din voi sunteți ființe pentadimensionale care ați venit în 

dimensiunea a treia. Ați venit din mai multe motive: unul din ele a fost „procesul de observare științifică”, 

al doilea a fost dorința de a servi Pământul. Trebuie să existe oameni care să poată recepta energia 

spirituală, trebuie să existe oameni pe Pământ care să știe să o folosească și să o direcționeze. Unul din 

elementele cheie ale intersectării dimensiunilor este concentrarea și descărcarea luminii spirituale și a 

energiei în locuri potrivite. Există locuri în care puteți experimenta mai ușor intersectarea dimensiunilor, 

de exemplu Scările de Ascensiune, locuri sacre din jurul planetei și zonele aflate sub influența cristalelor 

eterice arcturiene. Este nevoie de un nucleu de oameni care să direcționeze și să descarce energia înaltă 

pentadimensională care vine pe Pământ. De asta spun că Maeștrii Ascensionați vor participa personal la 

această intersectare. 

 

Această participare face parte din „Primul Contact”. Primul contact despre care vorbim aici este contactul 

cu ființele de evoluție înaltă pentadimensionale. Maeștrii Ascensonați pot ajuta în mod direct și pot explica 

utilizarea energiei spirituale și a forțelor spirituale. Pământul nu are o conducere spirituală suficient de 

puternică ca să poată direcționa și folosi energia de intersectare pentru binele cel mai înalt. Vorbim 
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despre coborârea Maeștrilor Ascensionați și despre Primul Contact când ne referim la ființele 

pentadimensionale care fac parte din această intersectare spirituală. Ei reprezintă o parte necesară din 

această intervenție spirituală. Ei reprezintă acea parte a intersectării dimensiunilor în care își aduc aportul 

ca să asigure scara, să asigure calea prin care ființele din dimensiunile înalte să poată să coboare pe 

Pământ. 

 

Vă rog acum să vizualizați cum cele două sfere dimensionale s-au intersectat, 5D intersectată cu 3D. Se 

deschide o scară înaltă de lumină. Pe măsură ce se deschide scara, maeștrii pentadimensionali pot să 

coboare. Printre aceștia se află și maeștrii din Pleiade și arcturienii. Aceștia își fac apariția pe Pământ 

aducând cu ei coridoare de accelerare care să vă ajute să asimilați noua lumină. Aceasta este Lumina 

Ascensiunii, este o lumină care vine să repare Pământul. Aceasta este lumina intersectării dimensiunilor. 

Această lumină pregătește calea pentru o comunicare mai directă și mai deschisă între 3D și 5D. (Tonuri 

OOOOOOHHHHHH, OOOOOOHHHHH, și alte tonuri.)  Se deschide ușa și lucrul cel mai important este 

că începe interacțiunea între cele două forțe de energie din 5D și 3D. Să intrăm acum în meditație și să 

vizualizăm acest lucru. 

 

Vizualizați cum vă aflați în punctul de intersectare. Vă aflați în intersecție. Vă proiectați mental în acest 

punct. Veți avea puterea să vă accelerați corpul 3D ca să intre în forma 5D, ceea ce vă permite să faceți 

bilocație, să vă proiectați mental. Amintiți-vă exercițiul important pe care vi l-am adus, exercițiul de 

shimmering în aura voastră. Vă ridicați vibrația pulsației aurei, care este un element cheie capabil să vă 

transfere în dimensiunea a cincea. Acum faceți shimmering prin coridorul de intersectare dimensional. 

(Intonează tatatatatatatatata.) Puteți experimenta cea mai înaltă pulsație a aurei, ca să vă pregătiți să vă 

transmutați prin intersectare. În acest punct al intersectării, aura voastră va începe să vibreze la o viteză 

foarte înaltă. Frecvența voastră se ridică;  frecvența voastră reacționează la energia înaltă care sosește. 

Pe măsură ce are loc transformarea frecvenței, toate aceste puteri, cum ar fi bilocația și proiectarea 

mentală, vor crește la cel mai înalt potențial și dincolo de el! Eu Juliano, și restul echipei arcturiene vom fi 

acolo la intersectare ca să vă ajutăm și să vă încurajăm. 

 

Sunt Juliano. Vă urez o zi bună! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


