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Salutări! Sunt Juliano.  Noi suntem arcturienii! 
 
Fiecare dimensiune are o anumită focalizare și o anumită temă. Dimensiunea a treia este focusată pe 
dualitate și pe conceptul folosirii liberului arbitru. Sufletele care se încarnează aici au nevoie de acest 
mediu ca să progreseze în dezvoltarea sufletului. Alte dimensiuni au alte teme și alte focalizări. 
Dimensiunea a cincea este focusată mai mult pe unitate, armonie divină și pace. 

De asemenea, conceptele de spațiu și timp sunt diferite în 5D. Dimensiunea a cincea are un continuum 
spațiu-timp care din perspectiva voastră se poate descrie ca circular. Timpul din 5D este circular, spre 
deosebire de 3D, unde timpul este liniar. În timpul liniar există trecutul, prezentul și viitorul. Odată ce 
evenimentele s-au petrecut, ele nu mai pot fi schimbate, și oamenii au mari emoții referitor la ce se va 
întâmpla în viitor.  

În practicile de meditație conștientă din dimensiunea a treia, cineva se concentrează pe prezent, și se 
exclude trecutul și viitorul. Acest lucru este adeseori numit „conștiința aici și acum”. Unul din psihologii 
noștri care lucrează cu Pământul a făcut o glumă referitor la meditația asupra trecutului – a numit-o 
„meditația acolo și atunci”. Știm că mulți din voi vă blocați în „acolo și atunci” și aveți nevoie să veniți mai 
mult în „aici și acum”. 

În dimensiunea a cincea dinamica timpului este circulară. Aceasta înseamnă că prezentul, viitorul și 
trecutul încă mai interacționează. Are să vi se pară ciudat, dar în 5D poți să modifici trecutul, pe când în 
3D încerci să influențezi viitorul. În 3D nu ai control asupra trecutului și nu îl poți modif ica, trebuie să îl 
accepți. 

Este evident că în 3D spațiul și timpul au atribute diferite. Există distanțe mari, ceea ce se numește 
spațiu, și în aceste distanțe mari pare să existe un gol. De exemplu dacă vrei să mergi dintr-un oraș în 
altul, trebuie să traversezi un spațiu vast. Traversarea acestui spațiu ia timp. În dimensiunea a cincea 
avem un concept nou în care spațiul se pliază, și când se pliază spațiul se pliază și timpul. Dacă vrei să fii 
undeva în 5D pliezi spațiul și atunci nu mai există un spațiu fizic care să necesite perioade lungi de timp 
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în care călătorești. În 5D există mai multă armonie și unificare și poți fi imediat acolo unde vrei, fără să te 
mai preocupi de călătoria în spațiu și timp. Asta este valabil pentru a fi cu cine vrei și a fi unde vrei. 

În dimensiunile superioare cum ar fi 8D, 9D și 10D se lucrează cu alte teme și cu concepte diferite de 
cele pe care le-am descris. Diferența principală în 8D, 9D și 10D este că acolo nu mai ai corp. În aceste 
dimensiuni nu te mai încarnezi, adică nu îți mai asumi o formă corporală. 

Observați că atunci când vorbim despre 5D facem referință la corpul vostru pentadimensional și în unele 
exerciții vă cer să vizualizați corpul vostru pentadimensional. Unul din lucrurile care vă vor plăcea în 5D 
este abilitatea de a da orice formă doriți corpului vostru pentadimensional. Știu că mulți din voi încercați în 
3D multe moduri de a vă modifica corpul fizic așa cum doriți. Unele din aceste încercări au succes, altele 
nu. În cele din urmă vă confruntați cu procesul de îmbătrânire când structura voastră fizică își pierde 
tinerețea, frumusețea și puterea. Sigur că „frumusețea e în ochii celui care privește” și bătrânii înțelepți 
sunt frumoși. Dar în dimensiunea a cincea ai posibilitatea de a-ți modifica forma trupului așa cum îți 
place. De multe ori oamenii aleg o imagine a lor care le place în mod deosebit, de exemplu de când erau 
mai tineri și aveau un păr mai bogat, când nu aveau riduri și erau în deplinătatea forței fizice și a 
abilităților. Când ți se oferă ocazia de a te întrupa în 5D vei alege probabil o astfel de înfățișare 
tinerească, bazată pe amintirile tale despre cum arătai la vârsta de douăzeci sau treizeci de ani, de 
exemplu.  

Noi am văzut imagini desenate de clarvăzători, care înfățișează maeștri din dimensiunea a cincea. În 
aceste desene maeștrii sunt tineri și frumoși. Ei sunt înfățișați cu un păr bogat care le curge pe umeri, și 
au corpuri armonioase. În 5D ți se oferă abilitatea de a-ți creea un corp în forma în care vrei. În 5D îți poți 
creea un corp după cea mai perfectă imagine pe care ți-o amintești și pe care o poți gândi. De asemenea 
corpul 5D nu degenerează ca corpul 3D. Nu se ajunge la un stadiu final al morții în care suferi de boli 
cauzatoare de moarte și uneori ai o boală prelungită care îți aduce discomfort ție și familiei tale. În 5D nu 
mai există o astfel de experiență. 

Atunci când treci din 5D în alt tărâm, tranziția nu seamănă deloc cu ceea ce se întâmplă în 3D. Pur și 
simplu poți să îți părăsești corpul atunci când vrei, și poți face tranziția fără să mai experimentezi o 
„moarte”. În 3D există iluzia morții a separării pentru că totul pare să aibă un caracter finit. În 3D există 
credința că la sfârșitul vieții nu există o continuare. Ceea ce se întâmplă după ce mori este controversat. 

De asemenea, Dumnezeu-Creatorul este experimentat diferit în 3D față de 5D. Fiecare dimensiune are 
un anumit nivel de lumină divină a Creatorului pe care o poate experimenta și cu care poate lucra. În 
orice dimensiune te-ai afla – 3D, 5D, 6D, 7D, 8D, peste tot există posibilitatea unificării cu divinul, 
posibilitatea de a atinge iluminarea. Din perspectiva noastră există „dimensiuni mai înalte”, dar fiecare 
dimensiune are o focalizare și o temă diferită, și îți oferă o experiență diferită. Una nu este mai bună ca 
cealaltă, spun doar că există diferite nivele de experiență posibilă.  

Când urcăm la nivelele mai înalte din 8D, 9D și 10D nu mai avem corp. Acest lucru e greu de înțeles din 
perspectiva voastră 3D. La acest nivel exiști ca ființă mentală sau formă gând. Știu că acest lucru este 
dificil de vizualizat. Pe măsură ce urci în dimensiunile superioare, există experiențe mai expansionate ale 
divinului pe care vi le puteți asuma. Descrierile mistice ale lui Dumezeu și ale divinului în religiile de pe 
Pământ spun că Dumnezeu nu are corp și nu există posibilitatea de a descrie divinul cu adevărat. Nu 
putem atribui divinului caracteristici fizice. 

Această idee este abordată în religii mistice cum ar fi Taoismul (numit și Daoism). Taoiștii sunt în contact 
strâns cu maeștrii și învățătorii galactici și au primit instrucțiuni de energie înaltă. Felul cum descriu ei Tao 
este simplu: Orice se poate spune despre Tao nu este Tao! 

Vreau să focalizez mai mult discuția pe 4D și 5D, și pe calitățile unice ale interacțiunii 5D cu 3D. De 
asemenea vreau să discut conceptul de Orașe Planetare de Lumină și modul în care acestea reprezintă 
un model unic al Orașului de Lumină pentadimensional cunoscut ca „Shangri-La”, numit uneori și 
Shamballa. Cel mai bun mod de a descrie Shangri-La este să explici că acesta este un Oraș de Lumină 
pentadimensional frumos și perfecționat, care din anumite motive cunoscute de maeștrii ascensionați, a 
fost plasat în câmpul de energie al aurei Pământului. Orașul Planetar de Lumină Shangri-La are o formă 
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care poate supraviețui și se poate intersecta cu 3D. Shangri-La are trăsături unice. Orașele Planetare de 
Lumină sunt formate după modelul Shangri-La. Orașele Planetare de Lumină lucrează ca să evolueze și 
să se transforme în Shangri-La. 

Dimensiunea a cincea se intersectează deja cu dimensiunea a treia. V-am vorbit deja despre ascensiune 
și despre modul în care se intersectează 5D și 3D. În istorie există o serie de portale din 5D care sunt 
conectate la 3D. În Biblia voastră se povestește despre un portal numit Grădina Raiului, care a fost un 
Oraș Planetar de Lumină în care oamenii trăiau într-o stare perfecționată de conștiință din energie înaltă 
și lumină înaltă. 

Adam și Eva nu au putut să susțină energiile acestei lumini înalte și au căzut din acest loc înalt, și toată 
Grădina Raiului a fost adusă în3D. Grădina Raiului cu o energie pentadimensională a fost plasată în 
câmpul de energie al Pământului. Ea a făcut parte din câmpul energetic de gânduri al Pământului dar nu 
a putut fi susținută pentru că ființele din grădină nu au putut să mențină vibrația înaltă. Vreau să clarific că 
în Grădina Raiului au existat mai mult de două ființe, deși povestea biblică se focusează numai pe Adam 
și Eva. Au mai existat și alte ființe care se aflau sub conducerea lor. Era un oraș de lumină divin și 
perfecționat, la fel ca Shangri-La. 

Ce altceva mai putem spune despre Shangri-La?  Putem spune că există povestiri care spun că acest 
oraș de lumină ar fi plasat în munții Himalaya, probabil unde sunt călugări tibetani care au interacționat cu 
orașul. Ei au găsit un drum care ducea în oraș dar nu au mai știut cum să reintre în oraș după ce au 
plecat de acolo. Cu alte cuvinte ei au găsit calea, au intrat în oraș și l-au experimentat, dar când au plecat 
nu au mai putut să găsească intrarea. Acest incident arată că există o protecție energetică în jurul lui 
Shangri-La. Cum poate cineva din 3D să penetreze acest câmp energetic? Orașul are un câmp energetic 
de protecție care face ca numai oamenii cu o anumită vibrație de lumină înaltă să găsească ușa și să 
poată intra. 

Gândiți-vă acum la orașele voastre de lumină planetară. Unul din motivele pentru care sunt construite și 
susținute energetic orașele planetare de lumină este faptul că ele creează un câmp de energie special în 
care oamenii de vibrație joasă nu pot intra. În 3D este dificil să izolezi total un Oraș de Lumină astfel încât 
numai anumiți oameni să poată intra. Sunt alături de voi în eforturile voastre de a construi aceste orașe 
de lumină. Știu că în multe locuri de pe Pământ există violență, corupție, contaminare și conflict. În aceste 
condiții este foarte dificil să stabilești o graniță energetică de lumină în jurul unui oraș. Dacă ați lucra 
numai cu ființe de evoluție înaltă ca la Shangri-La ar fi mai ușor să susțineți cortina de lumină albă din 
jurul unui oraș. Ființele înalte din Shangri-La pot să ascundă intrarea și calea spre orașul lor de lumină. În 
relatările despre Shangri-La, oamenii au găsit „din întâmplare” portalul de intrare. Însă acest „din 
întâmplare” înseamnă că ei aveau deja o frecvență vibratorie compatibilă cu intrarea în Shangri-La. 

Vă încurajez ca în eforturile voastre de a construi orașe de lumină să fixați scuturi de protecție în jurul 
orașului și să vă puneți intenția ca numai ființele de vibrație înaltă să fie atrase de orașul vostru și să vrea 
să intre în el. Faceți asta cât de bine puteți. Dar vă aflați în3D și orașul de lumină este în 3D. Nu veți reuși 
să ascundeți intrarea în orașul vostru. Ar fi minunat dacă ați putea face asta; atunci ați putea controla 
accesul și numai ființele evoluate ar putea intra. Conceptul nostru arată că dacă vă concentrați pe lumina 
înaltă și pe energia înaltă în Orașul de Lumină, creați un câmp energetic de vibrație care va atrage alte 
ființe de lumină și vibrație înaltă. Cei de vibrație joasă nu vor fi atrași chiar dacă ar ști unde este intrarea. 
Nu îi va interesa să intre în oraș. 

Din perspectiva mea, Shangri-La a fost un experiment și o încercare a maeștrilor pentadimensionali de a 
vedea dacă dimensiunea a treia poate să susțină un oraș de lumină pentadimensional. Experimentul a 
avut succes parțial; cel mai mare experiment de acest fel înregistrat în istoria antică – Grădina Raiului, nu 
a avut succes total și din motive diverse omenirea nu a reușit să susțină frecvența de lumină care să o 
mențină în Grădina Raiului. (Notă: Grădina Raiului a fost un aspect al Shangri-La.) 

Exemplele Shangri-La sunt în Munții Himalaya. Alte aspecte Shangri-La sunt situate în Munții Anzi din 
America de Sud, unde au fost fondate orașe de lumină bazate pe acest concept. În aceste exemple 
orașele de lumină au fost ascunse și numai anumiți oameni au reușit cu mare efort să găsească orașele 
și să intre în ele. Dar după ce au plecat din aceste orașe, de multe ori nu le-au mai putut găsi. În aceste 
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orașe de lumină cunoscute ca Shangri-La oamenii erau în dimensiunea a cincea, dar erau și pe Pământ. 
Ei știau că sunt pe Pământ și că există limitări. Știau că există finitudine, dar au reușit să își extindă 
conștiința și să vadă dincolo de dualitate. 

Shangri-La exista pe Pământ, în câmpul de energie al Pământului. Oamenii din Shangri-La au 
experimentat dualitatea dar au experimentat și energia 5D în același timp. Ei au văzut că dualitatea era o 
iluzie și văzând această iluzie au putut să experimenteze bucuria, sănătatea și conștiința extinsă, care 
este scopul urmărit de toată lumea. În povestea lor, Adam și Eva se lasă înșelați de dualitate și acceptă 
dualitatea ca fiind adevăr, și acest lucru face ca ei să fie aruncați afară din Grădina Raiului, afară din 
Shangri-La.  Consider că înființarea Orașelor Planetare de Lumină aduce o contribuție importantă la 
ascensiunea Pământului și este o parte importantă din munca voastră planetară, pentru că orașele 
voastre planetare de lumină sunt create după modelul Shangri-La. Voi încercați să creați parametrii care 
vor susține lumina pentadimensională în oraș. Aceasta înseamnă că orașul va începe să opereze după 
aceste principii înalte. 

Primul principiu în Shangri-La este transcenderea dualității, transcenderea binelui și a răului, care 
înseamnă și transcenderea egoului. Mai există și alte principii după care funcționează Shangri-La, printre 
care conceptul de „societate justă” în care există o distribuire egală a averii, a hranei și a îngrijirii. La 
prima vedere asta seamănă cu Karl Marx și socialismul, care au conotații extrem de negative în gândirea 
din Apus. Ar fi greu de descris modelul social al traiului într-un mediu Shangri-La fără să intri într-un 
dialog politic despre conflicte filozofice și politice. 

Știți că și în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea s-a discutat mult despre Utopii în scrierile filozofilor din acea 
perioadă. Aceștia aveau anumite principii, de exemplu cum ar fi să faci binele cel mai mare pentru cel mai 
mare număr de oameni. Cuvântul „utopie” a devenit popular în acele vremuri. Aceste idei despre utopie 
nu sunt complet noi în mintea oamenilor din Apus. Mulți oameni sunt șocați când le spun că pe Arcturus 
și pe alte planete evoluate nu avem bani și alte posesiuni, la fel ca voi. Este greu să te gândești la o 
„societate justă” și să te gândești în același timp la capitalism și la achiziționarea averii, a banilor, a 
bunurilor și a altor obiecte materiale. Nu spun asta în mod critic. 

Sistemul vostru social s-a dezvoltat fără multe din conceptele „societății juste”. La Shangri-La nu existau 
posesiuni, nu exista gelozie. Oamenilor nu le lipsea nimic pentru că aveau totul la dispoziție și nu profitau 
de cei din jur. Dar gândiți-vă, trebuie să te afli la un nivel înalt de vibrație și maturitate pentru a trăi într-o 
soietate bazată pe o astfel de justiție divină. 

Arborele Vieții conține o schiță pentru „societatea justă” și pentru Orașele Planetare de Lumină. Conține 
și o schiță pentru Shangri-La.  O societate pentadimensională pe Pământ ar avea probleme. Unul din 
țelurile voastre, al semințelor stelare și al ființelor iluminate este să ridice vibrația dimensiunii a treia. 
Dimensiunea a treia a fost creată cu un scop anume; așa cum am spus, în 3D există o anumită temă – 
există dualitatea, separarea și liberul arbitru. Aceste trei lucruri trebuie să existe în 3D ca să creeze un 
mediu propice pentru creșterea sufletului. 

Arborele Vieții constă din polarități și diferite sfere care interacționează una cu alta. Sferele creează un 
model care arată cum să ai compasiune divină și justiție divină. Aceste lucruri sunt deosebit de necesare 
pentru construirea unui Oraș Planetar de Lumină sau a unei zone gen Shangri-La pe Pământ. Există 
multe ființe de vibrație joasă și oricât ai încerca să construiești o vibrație energetică perfectă a orașului, 
va apărea cineva care va strica ordinea. Va apărea cineva care se va „strecura pe ușă”, și va trebui să te 
confrunți cu el. Va apărea cineva care va vrea să fure sau care nu crede în împărțirea bunurilor cu cei din 
jur, și va începe să adune bunuri comportându-se egoist. Asta înseamnă că voi, ca păstrători ai regulilor 
„societății juste”, va trebui să găsiți modalități de abordare a acestui comportment cu justiție divină și 
compasiune divină. Vor exista momente în care va fi necesar să se impună restricții și pedepse. 

Una din problemele cu care s-a confruntat Shangri-La original a fost că orașul era complet închis și nu 
interacționa cu lumea 3D. Ghizii și învățătorii aveau dovezi care arătau cum câmpul de energie al 
Pământului putea să susțină Shangri-La, dar au trebuit să plaseze aceste orașe de lumină Shangri-La în 
zone greu accesibile, în locuri ascunse de pe planetă. Doar puțini oameni, înzestrați cu însușiri deosebite, 
au primit permisiunea de a intra în oraș. 
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Acum misiunea maeștrilor ascensionați s-a schimbat și, cu munca lor și cooperarea voastră, vrem să 
începem să construim Orașe Planetare de Lumină după modelul Shangri-La. Ne dăm seama că vor fi 
multe probleme și va fi multă rezistență față de Orașele de Lumină. Pentru a ajuta fiecare oraș de lumină, 
sugerăm ca fiecare oraș de lumină să aleagă un maestru ascensionat care să îi fie gardian, 
supraveghetor și ghid. De exemplu să zicem că un oraș de lumină îl alege pe Kuthumi ca gardian și 
supraveghetor al orașului de lumină. Acel oraș va putea cere ca energia lui Kuthumi să fie descărcată în 
zonă. Această energie va începe să permeeze conștiința multor oameni din oraș, și în final sperăm că 
oamenii vor învăța și numele gardianului orașului. 

Vreau să discut acum cu voi ideea că un oraș are o întrupare 5D așa cum și voi aveți o întrupare 5D. 
Dacă vă spun: „Haideți să călătorim la corpul vostru pentadimensional”, vom călători prin coridoarele de 
lumină. Putem face shimmering ca să vă accelerați câmpul de energie, iar apoi vom merge la Lacul de 
Cristal. Vă veți găsi lângă lac corpul vostru pentadimensional. Apoi, cu ajutorul unor alinieri adecvate și 
cu o intenție clară, veți putea experimenta corpul vostru pentadimensional perfecționat. 

Aflați că există o manifestare pentadimensională a orașului vostru planetar de lumină. Orașul vostru de 
lumină există într-o formă pentadimensională chiar acum. Acest concept apare în unele scrieri și 
învățături mistice, anume ideea că aceste orașe pentadimensionale există ca manifestare a orașelor 
tridimensionale. Fiecare oraș are o manifestare pentadimensională. Orașul tridimensional poate să existe 
deja într-o formă pentadimensională. Puteți alege un ghid pentadimensional și puteți lucra ca să aduceți o 
formă gând superioară în orașul vostru de lumină, în 3D. Una din sarcinile pe care voi ca vindecători 
planetari sunteți destinați să le îndepliniți, este să interacționați cu manifestarea pentadimenională a 
orașului vostru. 

De asemenea țara voastră poate avea o manifestare pentadimensională, ceea ce înseamnă că și planeta 
Pământ are o întrupare pentadimensională. Voi vă gândiți cum să contribuiți la acensiunea planetei 
Pământ și lucrați pentru asta. Mulți din voi aveți deja în minte conceptul că există o manifestare 
pentadimensională a Pământului, și că ea reprezintă cea mai înaltă formă pe care o poate atinge 
Pământul. Probabil aveți în minte ideea că Pământul va ascensiona deodată în întruparea 5D. Este o 
imagine potrivită și un exercițiu bun cu care să lucrați în meditațiile voastre. 

De asemenea trebuie să ne pregătim să lucrăm pentru ca această manifestare a orașului 
pentadimensional, a țării și a planetei 5D să aibă pregătit terenul în câmpul de energie al Pământului. Nu 
vrem ca Shangri-La să existe numai în Munții Himalaya unde nimeni nu o poate accesa. Vrem să vedem 
cum se deschid pe Pământ portale din orașele 5D. Aceste orașe pentadimensionale se pot deschide și 
descărca numai în locurile unde există deja o fundație de ancorare a energiei pentadimensionale. 
(Intonează OOOOOOHHHHHH.) 

Fiecare oraș fondat pe Pământ are o hartă astrologică. De exemplu dacă vreți să aflați destinul orașului 
Sao Paolo din Brazilia vă uitați la data de naștere a orașului – data când a fost fondat orașul. Acest oraș 
avea deja un gardian – e Sfântul Paul. Dacă vreți să aflați care este destinul unui oraș, calculați harta 
astrologică de naștere a orașului. Puteți face asta pentru orice oraș din lume, puteți face asta pentru orice 
țară. De exemplu Statele Unite ale Americii au un anumit destin, și acest destin poate fi aflat din harta 
astrologică de naștere a acestei țări, unde e înscrisă data 4 iulie 1776. În orașele voastre de lumină, voi 
creați un punct de acces către un portal care va descărca o energie mai mare aunci când 5D se va 
intersecta cu 3D. 

Să vorbim acum despre conceptele de Shangri-La și de Orașe Planetare de Lumină și despre cum se 
relaționează acestea la Inconștientul Colectiv și la Noosfera planetei. În jurul planetei există un câmp de 
energie sau o aură. În jurul fiecărui oraș de lumină există un câmp de energie special. Există câmpuri de 
energie în jurul a diferite planete. Unul din motivele pentru care vrem să vă conectați Orașele Planetare 
de Lumină la Orașele Stelare de Lumină este că vrem să vă ajutăm să interacționați cu frecvența înaltă 
de lumină conținută de un oraș stelar. 

Definiția pe care o dăm noi noosferei și inconștientului colectiv conține toate formele gând care au existat 
în trecut și există în prezent, precum și formele gând din viitor. Poate nu mă credeți, dar în viitor există 
multe aspecte ale planetei Pământ. Chiar acum când vorbim există oameni care au adoptat „Strategia 
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Supraviețuitorului” și se pregătesc pentru catastrofele de Sfârșit al Timpului și pentru distrugerea vieții 
moderne așa cum o cunoaștem. Acești oameni cred că se va produce o catastrofă nedefinită care va 
face rău Pământului, și ei sunt gata ca în caz de nevoie să meargă în bunkere și să se izoleze pentru a 
se proteja. Chiar și unii mari conducători spirituali cum ar fi Elizabeth Clare Prophet au crezut în 
catastrofa planetară și au luat măsuri ca să se izoleze în orașele sau satele lor. Acest mod de gândire și 
aceste pregătiri proiectează forme gând în viitorul Pământului și în noosferă. Aura și energia Pământului 
din viitor vor fi afectate de aceste gânduri, și orice există în aura din viitor a planetei, poate veni la un 
moment dat în manifestare. Dacă există milioane de oameni care se gândesc la „Sfârșitul Timpului”, care 
se gândesc la o catastrofă nucleară și la posibilitatea supraviețuirii în circumstanțe speciale, aceste 
gânduri vor influența viitorul Pământului. Noosfera constă din câmpuri de energie trecute, prezente și 
viitoare și contribuie la ceea ce se manifestă pe Pământ. 

Din fericire maeștrii ascensionați, ghizii și învățătorii au descărcat tipare de vindecare speciale pentru un 
viitor mai bun al Pământului și pentru o manifestare mai bună. Munca noastră cu Orașele Planetare de 
Lumină și discuția despre Shangri-La contribuie la descărcarea de informații pozitive în noosferă. Dorim 
ca ideea de Shangri-La să fie integrată în Orașele Planetare de Lumină, pentru ca această lumină înaltă 
să se poată deschide și manifesta pe Pământ. 

Putem descărca aceste gânduri înalte în noosferă. Vrem să se realizeze o comunitate mai mare a 
Orașelor de Lumină Planetare, care să ridice vibrația într-un mod care să pregătească Pământul pentru 
ascensiune. O parte din această pregătire este să vizualizați cum arată orașul vostru de lumină în 5D, și 
deasemenea să vizualizați cum arată Pământul în 5D. Probabil aveți deja o imagine a Grădinii Raiului. 
Grădina Raiului nu avea internet, mijloace de transport, nave spațiale. Pământul pentadimensional din 
viziunea voastră poate avea o parte din aceste trăsături cum ar fi călătoria spațială și coridoarele 
interdimensionale. Pământul 5D va fi o planetă aflată în Etapa a Doua de dezvoltare. Etapa a Doua de 
dezvoltare înseamnă că ați depășit tendința de auto-distrugere. Pământul din Etapa a Doua are 
capacitatea de a controla forțele naturii, ceea ce înseamnă că nu vor mai exista erupții vulcanice, 
cutremure și furtuni, și distrugerea biosferei de către om va fi stopată. 

Orașele Planetare de Lumină conțin tipare de gândire fundamentale care intră în Inconștientul Colectiv și 
în Noosferă. În cele din urmă Orașele Planetare de Lumină vor genera energia necesară pentru 
conectarea cu Pământul pentadimensional ascensionat. Maeștrii ascensionați văd două opțiuni: 

Opțiunea numărul unu este să se construiască Pământul 5D peste Pământul 3D. Aceasta se va 
întâmpla prin descărcarea de energie necesară pentru a se construi mai multe orașe ca Shangri-
La și ca Orașele Planetare de Lumină. 

Opțiunea numărul doi este ca Pământul să ascensioneze în mod magic și tot ce are vibrație joasă 
să fie lăsat în urmă. În această opțiune mergi direct în Pământul 5D, în același mod în care îți 
lepezi corpul fizic, și mergi la corpul pentadimensional. În această opțiune corpul tău se 
transformă, se transmută și intri în corpul tău pentadimensional. În acest concept se transmută 
totul și urcă în Pământul pentadimensional. 

Dar există o problemă cu opțiunea numărul doi: în prezent există pe Pământ miliarde de oameni și nu toți 
sunt pregătiți, ei nu vibrează la o frecvență suficient de înaltă ca să intre în Pământul 5D. Amintiți-vă că 
intrarea în 5D necesită o anumită vibrație. Nu poți intra în 5D dacă ai o vibrație joasă plină de ură, de 
lipsă de unitate și armonie, de violență. Această idee că totul se va transmuta în mod magic și va intra în 
dimensiunea a cincea nu va funcționa pentru că există mulți oameni pe Pământ care nu sunt gata, care 
nu sunt pregătiți să meargă în 5D. 

Pământul pentadimensional există. O parte din Pământul pentadimensional poate să interacționeze cu 
dimensiunea a treia și se poate manifesta în ea, și o parte din Pământul 3D care are o vibrație înaltă este 
deja plin de lumină pentadimensională și poate ascensiona la manifestarea pentadimensională a 
Pământului. Știu că asta sună ca o fracționare și include o serie de paradoxuri. Răspunsul meu este că 
trebuie să fii pregătit pentru a intra în 5D și de asemenea pentru ca un Oraș de Lumină să poată intra 
acolo, trebuie să aibă o anumită vibrație înaltă. Vizualizați conceptele de Shangri-La în Orașele voastre 
Planetare de Lumină, și conectați-vă la manifestarea lor pentadimensională. Vizualizați-vă pe voi înșivă în 
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întrupare pentadimensională și păstrați viziunea orașului vostru de lumină în manifestarea sa 
pentadimensională. În final păstrați o viziune a Pământului în întruparea sa pentadimensională. Totul se 
va petrece în acord cu lumina divină și cu legile divine de evoluție înaltă spirituală. 

Sunt Juliano. Bună ziua. 

 

 

 

 


