
 
 

Lectura GOF 
5 Martie 2016 

 

Schimbul dimensional 
 

Copyright © 2016 David K. Miller 

Toate drepturile rezervate. 
Nici o parte din acest material nu este permis a fi reprodus in orice fel fara consimtamantul 

prealabil al lui David K. Miller, Fondator & Director al Group of Forty 

davidmiller@groupofforty.com 

P.O. Box 4074 Prescott, AZ 86302 USA 

www.groupofforty.com 
 
 

     Salutari, eu sunt Juliano.  Noi suntem arcturienii !  Astazi voi introduce o noua 
tema, un nou concept, pe care il numesc "schimbul dimensional".  Acest termen are 
cateva implicatii importante pentru ascensiunea voastra si la fel pentru mentinerea 
perpectivei voastre inalte acum pe Pamant in aceste timpuri cu schimbari si crize 
dramatice. Idea schimbului dimensional se leaga direct de abilitatea voastra de a 
intra cu constienta voastra in dimensiuni diferite. Fiecare dintre voi, in fiecare noapte 
cand mergeti la culcare, intrati intr-o alta dimensiune – starea de somn.  In aceasta 
stare treceti prin diferite stadii ale constientei. In final intrati in starea de visare, care 
este caracterizata de procesul REM (Rapid Eye Movement - mişcări rapide ale 
ochilor).  In acel moment intrati oficial intr-o alta dimensiune. 
 
     Aceasta dimensiune se numeste starea de visare, dar, cel putin o parte din timpul 
petrecut in aceasta stare, voi intrati intr-adevar in dimensiunea a 4-a. Pe scurt, 
dimensiunea a 4-a are diferite nivele sau sisteme. Unele din aceste sisteme pot fi 
clasificate ca dimensiunea a 4-a joasa, mijlocie si inalta. Ce este important de 
subliniat este ca voi intrati intr-o alta dimensiune sau schimbati dimensiunea intr-un 
mod natural. Acest lucru inseamna ca acest schimb dimensional este o abilitate 
naturala umana, de asemenea inseamna ca este un curs normal in procesul de 
experienta a constientei umane. 
 
     In aceasta discutie vrem sa ne concentram pe schimbul dimensional in 
dimensiunea a 5-a. Inainte de a intra in detaliu despre dimensiunea a 5-a, as vrea sa 
va prezint mai in detaliu acest concept sau termen al "schimbului". Idea schimbului 
dimensional este un concept cheie in ascensiunea voastra. Voi doriti sa aveti 
capacitatea de a face schimbul vibrational in constienta voastra si a o transpune in 
dimensiunea a 5-a in momentul ascensiunii.  Subliniez intr-un mod foarte clar si 
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dramatic/urgent ca puteti si trebuie sa incepeti acum procesul de schimbare 
vibrationala.  Voi exersati in fiecare noapte cum sa transpuneti constienta voastra in 
starea de visare. Acum va puteti gandi cate zile are un an si cati ani ati fost deja in 
viata si sa multiplicati aceste doua numere, si ca rezultat veti avea de cate ori ati 
trecut prin experienta sau ati exersat trecerea in aceasta stare de constienta a visarii. 
 
     Antrenorii de sport obisnuiesc sa spuna “Exercitiul aduce perfectiunea”.  Imi dau 
seama ca nu toti intra in acest stare de visare cu usurinta, dar in principiu voi toti ati 
avut aceasta experienta. Acum va intreb, de cate ori ati schimbat constienta la nivel 
pentadimensional?  De ce folosesc cuvantul “schimb”?  Exista o noua tehnologie 
spirituala pe care vi-o oferim, care se bazeaza pe invataturile spirituale ale 
arcturienilor despre ascensiune.  Aceasta noua tehnologie spirituala include exercitii 
si practici care sunt de baza pentru a performa schimbul dimensional. Printre aceste 
practici se numara shimmering, bilocatia si proiectarea mentala. Acesta practici si 
exercitii se bazeaza pe conceptul vibratiei energetice aurice. 
 
     Cand vorbim despre schimbul dimensional, ne referim la o schimbare de baza in 
propria perceptie. In cazul bilocarii sau a proiectarii mentale, va ajutam sa va mutati 
corpul astral in dimensiunea a 5-a. In acest exercitiu numit "schimbul dimensional" , 
voi ramaneti in aceasta realitate. Percepeti interactiunea dimensiunii a 5-a cu 
dimensiunea a 3-a. Motivul pentru care acest lucru este posibil este legat de 
conceptul intersectiei dimensiunilor. Noi vedem fiecare dimensiune ca o sfera 
completa si separata. Poate putem sa folosim si aici analogia cu o minge. Aceasta 
inseamna ca dimensiunea a 3-a si a 5-a sunt sfere separate. Acestea incep sa 
interactioneze. 
 
     As putea compara aceasta interactiune folosind conceptul campurilor 
gravitationale din astronomie si sa subliniez ca toate planetele sunt afectate de 
corpuri celeste mai mari, cum ar fi stelele, din cauza gravitatiei. Chiar daca planetele 
se pot afla la distante mari intre ele, campurile lor gravitationale le influenteaza una 
pe cealalta. Acest lucru este valabil si cand descriem interactiunea dimensiunilor. 
Fiecare dimensiune este afectata intr-un fel foarte mult asemanator ca in principiile 
electromagnetice ale atractiei gravitationale. Ne apropiem de punctul pe care eu il 
numesc “intersectia dimensiunilor”. Acest punct induce faptul ca atractia dintre cele 
doua sfere se ridica pentru ca cele doua dimensiuni se apropie una de cealalta. De 
fapt, va exista un punct in viitorul apropiat cand intersectia acestor dimensiuni va 
avea loc, si aceasta va cauza o infuzie dramatica de energie spirituala, de constienta 
spirituala si in final ascensiunea in sine. 
  
     Energia dimensiunii a 5-a este diferita si opereaza pe baza unor principii si norme 
diferite. Puteti sa reduceti legile fizicii in dimensiunea a 3-a la 4 tipuri de forte: forta 
gravitationala, forta electromagnetica, forta nucleara slaba si forta nucleara tare. 
Aceste forte insa nu sunt aplicabile in cazul energiei pentadimensionale. De 
asemenea, intregul concept spatiu-timp din dimensiunea a 5-a este foarte diferit de 
cel corespunzator dimensiunii a 3-a. Experienta prin care treceti acum poate 
corespunde apropierii celor doua dimensiuni. Aceasta apropiere va ajuta sa va 
extindeti abilitatile. 
 
     Este adevarat ca cele doua dimensuni nu s-au intersectat inca, dar este la fel de 
adevarat ca exista fiinte de lumina pe Pamant. Aceste fiinte de lumina au trecut in 
dimensiunea a 5-a si s-au intors in dimensiunea a 3-a.  Aceste fiinte le numim 



Maestrii Ascensionati. Este la fel de adevarat ca multi dintre voi doriti si studiati sa 
deveniti Maestrii Ascensionati, si va concentrati pe invatatorii vostrii din dimensiunea 
a 5-a, si multi dintre voi, as adauga, o faceti cu mult succes. Sunt foarte mandru de 
voi. Va urmati propria intuitie. Uneori sunteti singuri facand acesti lucru pentru ca nu 
exista o deschidere catre Maestrii Ascensionati si invataturile acestora in randul 
oamenilor mai conservativi si ortodocsi pe aceasta planeta.Datorita faptului ca 
dimensiunile 3D si 5D sunt mai apropiate, exista mai multe oportunitati in acest 
moment de a primi energie inalta pentadimensionala si interactiona cu aceasta, cu 
lumina inalta. 
 
     Schimbul dimensional inseamna ca va schimbati focusarea perceptiei sau 
constientei voastre in dimensiunea a 5-a in timp ce va aflati inca in dimensiunea a 3-
a.  Va schimbati campul perceptional din 3D in 5D, chiar daca sunteti inca in 3D. 
Acest lucru prezinta multe avantaje. Unele din aceste avantaje pot fi categorizate 
dupa cum acest schimb dimensional influenteaza corpul vostru fizic, cel mental, cel 
spiritual si cel emotional. 
 
     Dar inainte de a intra in detaliu despre cum afecteaza schimbul dimensional cele 
4 corpuri, perceptiile si constienta voastre, vreau sa explic acest cuvant " schimb". 
Pentru a va ajuta sa intelegeti acest concept o sa vorbesc despre mecanica,  simpla 
mecanica auto. Voi vorbi despre cutia de viteze a unui automobil si voi folosi aceasta 
ca o analogie sau metafora referitor la schimbul dimensional. 
 
     Un automobil normal are o cutie de viteze si un motor, avem de asemenea si 
conceptul de “RPM”, adica rotatii pe minut.  Automobilele timpurii, mai primitive 
aveau trei viteze, astfel cutia de viteze schimba din prima, in a 2-a si apoi in a 3-a 
viteza. Acum cele mai multe din aceste cutii de viteza in noile masini au cinci viteze! 
Prima viteza, a 2-a, a 3-a, a 4-a si a 5-a. Sper ca vedeti deja analogia. In cazul 
schimbului dimensional, vorbim despre abilitatea de a "schimba" si trece la o 
functionare si o miscare mai inalta. Vad inca motorul pe benzina ca fiind unul primitiv, 
dar totusi vorbim despre o tehnologie mai imbunatita, deoarece acum motoarele pe 
benzina functioneaza cu cinci viteze. Aceasta inseamna ca pot functiona la o rata 
mai inalta de performanta. De asemenea, motorul nu se va uza asa usor datorita 
diferitelor viteze.  
 
     Daca vreti sa urcati un deal, adica intampinati rezistenta,  atunci trebuie sa 
schimbati intr-o viteza mai mica, iar la aceasta viteza motorul si cutia de viteza 
trebuie sa lucreze mai mult, numarul rotatilor pe minut ale motorului se ridica pentru 
ca trebuie sa lucreze mai greu. Aceasta analogie este valabila si in dimensiunea a 3-
a.  Cand aveti blocaje si intampinati multa rezistenta, atunci trebuie sa lucrati mai 
mult pentru a trece de acestea. Atunci cand intampinati multa energie joasa, 
negativa, atunci ati putea avea o experienta analoaga urcarii unui deal, iar motorul 
vostru lucreaza mai mult.   
 
     Am preluat conceptul de rotatii pe minut, si am schimbat in discutia noastra acest 
concept cu freceventa pe minut, astfel in loc de RPM vorbesc despre FPM (frecventa 
pe minut). Dar de fapt, vreau sa schimb frecventa pe minut mai departe in frecventa 
pe secunda, FPS. Atunci cand vorbim despre voi ca fiind cei care tin lumina ca un 
vas in acest camp energetic numit dimensiunea a 3-a, aceasta va cere sa fiti in 
capacitatea de a functiona la o anumita vibratie masurata in frecventa pe secunda. 
Dimensiunea a 3-a functioneaza la o frecventa vibrationala mai joasa decat 



dimensiunea a 5-a. Daca doriti sa intelegeti isi sa faceti experienta frecventelor inalte, 
atunci aveti nevoie intr-adevar sa fiti in stare sa schimbati vitezele. Aveti nevoie sa 
schimbati vitezele. Trebuie sa exersati schimbul vibrational al constientei voastre si 
schimbarea perspectivei dimensionale si sa fiti in stare sa duceti la capat schimbul 
dimensional. Daca aveti numai 3 viteze in cutia voastra de viteze, atunci sunteti 
capabili sa functionati numai pana la un anumit nivel  si s-ar putea sa aveti probleme 
sa va mentineti motorul. O masina mai moderna, ca de exemplu Honda Accord, care 
are o cutie cu 6 viteze, va fi in capacitatea de a urca munti chiar si in viteza a 4-a si 
poate chiar in in viteza a 5-a. Asta deoarece cutia de viteze si motorul sunt mai 
sofisticate. Sper ca puteti sa vedeti paralelele si aplicarea acestora pentru ca vreau 
sa va ajut sa intelegeti cum sa va schimbati vitezele "dimensionale" si perceptiile 
voastre. 
 
     Ma intorc acum asupra unora din aceste exercitii si practici, si anume cea de 
shimmering si a proiectarii mentale. Shimmering este o practica spirituala care ridica 
FPS (frecventa pe secunda) in aura voastra. Imaginati-va ca urcati un deal sau un 
munte si aveti de nevoie de multe RPM (rotatii pe minut). Motorul poate sa se 
adapteze si sa va ofere puterea de care aveti nevoie. Cand practicati shimmering, va 
veti da seama ca acest exercitiu va da mai multa putere spirituala. Noi va ajutam sa 
va ridicati rata vibrationala masurata in frecventa pe secunda prin aceasta practica 
de shimmering cu aura voastra.  
 
     Acum voi folosi un alt exemplu din domeniul automobilelor. Automobilele sunt 
vehicole primitive din perspectiva noastra, dar acestea ofera metafore si analogii 
fantastice pentru a discuta despre spiritualitate si campul energetic. Daca urcati un 
deal,  si este foarte cald afara, si nu ati schimbat lichidul de racire din radiatorul 
vostru de multa vreme, atunci s-ar putea sa existe ceva blocaje in sistemul de racire. 
Pe masura ce urcati dealul si este cald afara, motorul se poate supraincalzi. Aceasta 
supraincalzire poate avea loc si daca ati schimbat vitezele cum trebuie si aveti 
aceasta abilitate de a le schimba. Pentru a finaliza comparatia, vrem sa spunem ca 
trebuie sa lucrati sa va mentineti sistemul de racire in propriul sistem curat si in 
functiune. Trebuie sa practicati exercitiile de accelerare vibrationala a frecventei pe 
secunda, si trebuie sa va purificati sinele pentru a va asigura cu nu exista blocaje. 
Aceasta este o comparatie directa cu aceasta schimbare/curatire in radiator si 
inlaturarea impuritatilor sau blocajelor. Acest concept al scurgerii si schimbarii 
lichidului de racire pentru a indeparta particule reziduale sau alte blocaje in sistemul 
de racire asigura ca se raceste destul motorul chiar daca exista multa rezistenta, 
ceea ce vedeti ca apare atunci vreti sa urcati un deal. 
 
     As putea sa duc aceasta analogie si mai departe si sa spun ca ne aflam intr-un 
punct pe aceasta planeta unde exista multa rezistenta, si unde simtiti direct 
necesitatea de a urca dealuri. Poate trebuie sa schimbati intr-o viteza mai mica 
pentru a putea urca acel deal. Poate trebuie sa va adaptati la o frecventa pe secunda 
mai mica pentru a putea continua sa mergeti inainte din punct de vedere spiritual in 
dimensiunea a 3-a. Dar sistemele voastre sunt sofisticate. Ati studiat energia 
pentadimensionala si ati studiat cu arcturienii. Ati avut multiple incarnari si ati avut 
incarnari in alte sisteme planetare. Sunteti suflete mai in varsta, mai experimentate si 
aveti cutii de viteza sofisticate astfel incat puteti sa va adaptati RPM(rotatia motorului 
pe minut) si FPS(frecventa voastra pe secunda). Puteti sa va extindeti campul 
perceptual conform circumstantelor. Aduceti-va aminte, puteti sa faceti acest salt sau 
schimb dimensional in dimensiunea a 5-a, voi nu pierdeti aceasta abilitate. Dupa cum 



am spus, unele din noile vehicole care sunt construite in anul 2016 au cutii de viteze 
atat de sofisticate, incat chiar in fata unor dealuri si munti inalti si mari, totusi pot urca 
acestea chiar in viteza a 5-a. Exista si cutii de viteze cu 6 viteze. Dar trebuie sa 
practicati si sa lucrati sa va perfectionati schimbul dimensional. 
 
     Una din problemele, pe care le vad ca apar cand lucrez cu multi dintre voi, este ca 
va blocati intr-una dintre viteze in dimensiunea a 3-a, cum ar fi viteza a 3-a. Este usor 
sa va pierdeti perspectiva inalta. Se poate sa ajungeti chiar in situatia de a va pierde 
abilitatea si incredere de sine sa schimbati intr-o viteza mai mare. Atunci cand 
schimbati intr-o viteza mai mare, atunci incepeti sa vedeti semnificatia tuturor 
evenimentelor dintr-o perspectiva mai inalta. Puteti sa cautati aceasta perspectiva in 
ceea ce priveste corpul mental, corpul fizic, cel spiritual si cel emotional. Shimmering 
este o practica in care se lucreaza cu aura si cu campul energetic. Shimmering 
foloseste acest concept a frecventei pe secunda intr-un mod direct. Acest exercitiu va 
ajuta sa va ridicati imediat frecventa, ridicand viteza vibrationala a propriei aure. 
Facand aceasta, se implinesc doua lucruri. In primul rand shimmering va ajuta sa va 
pregatiti pentru proiectare mentala si bilocatie - tehnici care sunt necesare si 
folositoare pentru ascensiune. In al doilea rand va pregatiti pentru a intra in energia 
vibrationala a dimensiunii a 5-a. 
 
     Pentru a intra in dimensiunea a 5-a, necesita sa va aflati la o anumita viibratie 
pentru a intra in taramurile inalte. Nu puteti intra in taramurile inalte cu ura, violenta si 
gelozie. Cei care comit acte teroriste nu vor fi in posibilitatea de a intra in 
dimensiunea a 5-a pentru ca aceste acte reprezinta o vibratia chiar opusa celei 
necesare. Teroristii raman in vibratii joase. Acestia isi blocheaza de fapt singuri 
intrarea in taramurile inalte. Este foarte tragic, dar ei intra si in karma jos vibrationala 
care va necesita probabil multe incarnari pentru a reveni in punctul unde sunt 
capabili sa intre in dimensiunea a 5-a.  
 
     Dar in cazul oamenilor "normali", cum sunteti voi, putem spune ca ati avea 
anumite aspecte ale propriei personalitati si dezvoltare personala care necesita sa fie 
imbunatatite. Fiecare dintre voi trece prin anumite purificari acum pe Pamant. Trebuie 
sa curatati sistemul de racire in automobilul vostru, analog trebuie sa va purificati 
sistemele de credinta, cele emotionale, mentale si chiar si corpul fizic. Multi dintre voi 
lucreaza din greu sa isi purifice toate cele 4 corpuri. Stiu ca lucrati sa va purificati si 
corpul fizic. Pe masura ce inaintati cu propria purificare personala si frecventa 
voastra se ridica, atunci este posibil ca acele blocaje sa fie greu de inlaturat si sa 
necesite o anumita interventie sau o unealta anume la care nu v-ati gandit inainte. 
Exista multe noi modalitati de vindecare care vin din dimensiunea a 5-a, care includ 
una din modalitatile de vindecare favorita a noastra, pe care o numim medicina 
vibrationala. 
 
     Deveniti acum constienti de aura voastra. Vizualizati o linie albastra in jurul aurei 
voastre. Aceasta este linia care va separa propria energie de univers. Puteti sa 
trageti aceasta linie cu mintea voastra, si aceasta creaza o realitate puternica pentru 
ca inconjurati propriul sistem energetic cu aceasta linie. Apoi afirmam ca sistemul 
vostru energetic, inconjurat de aceasta linie, ia forma unui ou, si numim aceasta 
forma Oul Cosmic. Este o forma arhietipica de lumina si energie. Atunci cand va 
aduceti campul energetic in aceasta forma arhietipica, va este mai usor si sunteti mai 
efectivi in exercitiile voastre spirituale. Puteti sa creati campuri energetice protectoare 
si sa va imbunatatiti functionarea corpurilor mental, spiritual si emotional. 



     Pa masura ce va vizualizati campul energetic cu aceasta linie in jurul acestuia, 
deveniti constienti cat masoara distanta,in centimetrii dintre corpul fizic si aceasta 
linie. Nu incercati sa schimbati aceasta distanta. Ar putea fi de 7 inch/ ca. 18 cm, sau 
8 inch/ca. 20 sau chiar de ca. 12 inch/30 de cm. Cel mai important lucru este sa fie o 
distanta cu care va simtiti confortabil si bine. Este o distanta in spatiul in care stiti ca 
aveti o influenta directa si un control direct al energiilor. Una din greselile pe care le 
fac unii in exercitiul Oului Cosmic este de a-si proiecta aura prea departe. Acestia au 
frumoasa idee ca sunt avansati spiritual, si de aceea, ar trebui sa aiba instantaneu 
abilitatea de a-si proiecta aura la o distanta de 12 inch/ 30 cm, sau chiar 14 inch/ca. 
35 cm distanta fata de corp. Recomandarea mea pentru acest exercitiu este de a 
incepe cu o distanta de 7 inch/ 18 cm de aceasta linie albastra si apoi sa intrati in 
forma Oului Cosmic, si pe masura ce faceti acest lucru, sper ca veti avea un simt al 
organizarii si alinierii mai ridicat in cele 4 corpuri personale. 
 
     Este usor ca cineva sa fie confuz din punct de vedere emotional. Exista atat de 
multe influente diferite care va pun probleme campului vostru energetic, incluzand 
efecte ale radiatiei si alte energii electromagnetice. Efectul acestor energii poate fi 
descris ca fiind creatoare de dezorganizare in campul vostru energetic. Aceasta 
dezorganizare poate sa fie cauuzata si de folosirea drogurilor. Vorbesc in mod 
particular de cele ilegale. Nu toate drogurile le putem categoriza ca fiind rele. Este 
mai bine de a sublinia ca abuzul sever de droguri poate crea dezorganizare in 
campul energetic. Atunci cand va aliniati aura in forma Oului Cosmic, puteti sa faceti 
experienta de a atinge un simt al organizarii si controlului asupra campului vostru 
energetic personal. 
 
     Mai este un lucru important: una dintre cele mai mari probleme pe planeta acum 
este invadarea energiilor vibrationale joase in aurele multor oameni. Acest lucru are 
loc in ceea ce am numit cohabitarea cu spirite negative, sau cum voi le numiti: 
fantome. Oul Cosmic serveste de asemenea si in a crea un camp protector, astfel 
incat aceste energii joase sa nu poata penetra si sa preia controlul asupra campului 
vostru energetic. Acest lucru este important, sa simtiti ca aveti controlul campului 
vostru energetic personal. 
 
     Pe masura ce vizualizati acest Ou Cosmic inconjurat de linia albastra, acesta se 
umple acum cu lumina arcturiana spirituala albastra.  Vizualizati lumina albastra 
arcturiana deasupra chakrei coroanei voastre in forma unui tub. Acum coboram o 
energie speciala in acest tub minunat de lumina spirituala arcturiana albastra, si 
aceasta va umple Oul Cosmic ca un balon. Va dati seama ca interiorul aurei voastre 
este mai puternic, mai vibrant, si aveti acum abilitatea sa pulsati. Vom intra in liniste 
pentru un minut pentru ca voi sa va concentrati pe aceasta vizualizare. 
 
     (Tonuri OOOOOOMMMM.)  Aceste tonuri pe care le folosesc acum curata 
"sistemul vostru de racire" spiritual de orice blocaje. Sistemul de racire in motorul 
vostru spiritual poate opera la cea mai inalta performanta proprie posibila  (Tonuri 
OOOOOOMMMM, OOOOOOMMMMM). Cateva din variatile in aceste sunete sunt 
pentru acele blocaje mai aparte care sunt mai dificil de inlaturat, in comparatie cu 
sunetele normale constante. Veti auzi un exemplu de un sunet  cu o variatie distincta 
care are capacitatea de a inlatura blocaje mai sofisticate si rezistente in urmatorul 
bloc de sunete. (Blocuri de sunete) 
 



     Acum energia interioara Oului Cosmic propriu este umpluta de aceasta lumina 
albastra, si are o vibratie inalta, iar acum sunteti pregatiti sa practicati shimmering.  
Vizualizati pulsul aurei voastre, linia albastra vibreaza la o rata constanta. Este bine 
sa pastrati pulsul la o viteza sau frecventa constanta, astfel incat cand ridicati 
frecventa si viteza de puls, se pastreaza acelasi echilibru armonios. Va voi da un 
model de sunet pe care il puteti urma pentru exercitiul de pulsare cu aura voastra: 
(tonuri)  ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Stiu ca toata lumea doreste sa vibreze mai rapid in 
aura proprie, dar vreau sa explic ca este la fel de important sa fiti in stare sa va 
pastrati un echilibru constant in frecventa si pulsul auric. Atunci cand privim 
radioscop pentru a analiza un semnal radio, de exemplu, putem vedea forma 
frecventei. Un semnal armonios apare fin si rotunjit in forma, si nu are nicio 
distorsiune (tonuri ta ta ta ta cu o frecventa/rata mai inalta). Sunteti pregatiti acum 
pentru schimbul dimensional. Schimbati-va acum perspectiva in dimensiunea a 5-a! 
Aura voastra, Oul vostru Cosmic va sprijina in acest schimb. Este frumos de a avea 
posibilitatea de a fi intr-o constienta pentadimensionala si de a avea abilitati 
perceptive pentadimensionale in timp ce va aflati in dimensiunea a 3-a. Vom intra in 
meditatie si liniste acum pentru cateva minute.  
 
     Intoarceti-va acum in stare voastra constienta verbala. Inca va aflati intr-o 
constienta pentadimensionala. Ati trecut cu succes in constienta pentadimensionala. 
Atunci cand va vorbesc despre schimbul dimensional, pot sa va spun ca aceasta cale 
este una ideala pentru a va schimba constienta. La fel, practicati exercitiul Oului 
Cosmic folosind instructiunile pe care tocmai vi le-am oferit pentru a va dezvolta 
abilitatile de schimb dimensional.  
 
     O sa existe momente cand nu veti fi in posibilitatea de a face acest exercitiu sau 
practica complet cu toate detaliile. Vreau sa introduc de aceea o a 2-a parte a 
acestui exercitiu care va conecta, sau ancora, abilitatea voastra de a schimba 
dimensiunile. Incepeti aceasta a 2-a parte a acestui exercitiu punand mana dreapta 
pe Chakra celui de-al 3-lea Ochi, apoi ascultati urmatoarea afirmatie si afirmati 
pentru voi insiva: "Fa acum schimbul dimensional!". Apoi indepartati mana dreapta 
incet de pe al 3-lea Ochi si simtiti extinderea acestei chakre. Vom repeta aceasta 
procedura inca o data. Ancoram aceasta procedura ca o legatura, un declansator, 
pentru a va face voua mai usor sa intrati in aceasta experienta a schimbului 
dimensional. Aceasta inseamna ca daca va aflati intr-o situatie in dimensiunea a 3-a 
in care aveti nevoie sa intrati in aceasta constienta si perceptie mai inalta, atunci 
puteti pune mana dreapta pe al 3-lea Ochi. Faceti acum acest lucru. Daca va este 
posibil, amplasati palma mainii voastra (punctul energetic central al palmei numit 
"Lao Gung" in medicina chineza), acest punct central energetic al palmei direct pe al 
3-lea Ochi si afirmati aceste cuvinte clar si tare: "Schimba dimensiunea acum!", apoi 
indepartati repede mana de pe al 3-lea Ochi. Aceasta inseamna ca partea de 
ancorare pe care tocmai v-am invatat poate fi folosita in situatii de urgenta, sau in 
orice moment cand nu aveti luxul spatiului sau timpului pentru a efectua intreg 
exercitiul de schimb dimensional.  
 
     Haideti sa privim schimbul dimensional din perspective corpului mental. Atunci 
cand faceti schimbul dimensional, puteti avea un corp mental extins, precum si 
sisteme si tipare de credinta extinse. Puteti privi idea infinitului si a timpului ca fiind 
circulare. Puteti deveni constienti de incarnari din trecut si din viitor. Puteti sa lucrati 
cu idei mai sofisticate si complicate despre evolutia sufletului. Puteti lucra cu idei 
sofisticate legate de campuri energetice de protectie in aura si in ceea ce priveste 



dimensiunile. Prin efectuarea schimbului dimensional, veti fi constienti de o marire a 
abilitatii de a avea sisteme de credinta mai extinse. Veti descoperi abilitatea de a 
utiliza afirmatii mai pozitive. Sistemele si tiparele de credinta din dimensiunea a 5-a 
sunt puternice. Multe sisteme de credinta va vor fi introduse pe parcurs, astfel va veni 
timpul in care vom putea lucra mai direct cu sistemele voastre de credinta. 
 
     Puteti sa folositi practica schimbului dimensional si asupra corpului fizic. De 
exemplu aveti anumit boli, reactii alergice, inflamatii, sau chiar cancer. Sa spunem de 
exemplu, corpul vostru poate avea niste blocaje. Se poate sa nu fiti in stare sa 
tolerati sau sa absorbiti anumite tratamente sau interventii. Dar in momentul in care 
effectuati schimbul dimensional si afirmati "schima dimensiunea acum!", va 
deschideti corpul fizic pentru ceea ce eu numesc vindecarea cuantica - vindecarea 
care transcende logica. Poate sa fie primita de asemenea o vindecare 
pentadimensionala. Poate un alt fel de a spune lucrurile este ca astfel corpul vostru 
fizic este pregatit pentru posibilitatea unui miracol. Am putea folosi termenul de 
lumina sau vindecare cuantica, dar poate termenul cel mai acceptabil referitor la 
sistemele voastre de credinta in acest moment ar fi "miracol". Va pot fi de folosinta 
afirmatiile pozitive  despre corpul vostru fizic, iar schimbul dimensional poate sa ajute 
sa fie mai efective. De exemplu, ati putea afirma "corpul meu este acum pregatit si 
deschis pentru energiile pentadimensionale pentru vindecare". 
 
     Schimbul Dimensional functioneaza si asupra corpului emotional. Corpul 
emotional este corpul principal despre care multi dintre voi sunteti aici sa invatati. 
Emotii si sentimente inalte pentadimensionale sunt de exemplu compasiunea, 
acceptanta, intelegerea. A avea limite si granite sanatoase in felul in care impartasiti 
energia voastra emotionala cu altii este de asemenea un concept inalt 
pentadimensional. Stabilind granite sanatoase in exprimarea compasiunii, de 
exemplu, ar fi o cale care v-ar ajuta sa intelegeti cum schimbul dimensional poate 
afecta corpul emotional. Schimbul intr-o perspectiva mai inalta in ceea ce priveste 
corpul emotional va va ajuta sa castigati o intelegere mai profunda asupra felului in 
care oamenii actioneaza. Este posibil sa fiti suparati pe altii, dar puteti sa fiti suparati 
cu compasiune si sa alegeti sa raspundeti in felul acesta, cu compasiune. 
 
     Finalizand, avem si schimbul dimensional in ceea ce priveste corpul spiritual, si 
probabil ca sunteti mai deschisi pentru aceasta. Schimbul dimensional cu corpul 
spiritual include practica proiectiei mentale si calatoriei cu corpul eteric/spiritual. Cu 
ajutorul schimbului dimensional puteti sa vibrati si sa va intariti corpul spiritual pentru 
a-l aduce in taramuri mai inalte. 
 
     Nu ma astept ca voi toti sa reusiti schimbul dimensional si sa va afectati imediat 
toate cele 4 corpuri. Incepeti mai intai cu un corp, care dintre acestea depinde de 
fiecare in parte si de situatia in care va aflati. Nu folositi viteza a 5-a pentru orice loc 
in care mergeti cu masina. Cateodata, cand calatoriti cu masina, este necesar sa 
folositi viteza a 3-a. Cateodata trebuie sa va intoarceti in dimensiunea a 3-a si sa va 
contractati putin pe masura ce intampinati rezistenta cand urcati un deal. Este ok, 
este normal. Fiti constienti ca aveti abilitatea de a va extinde si sa folositi viteze mai 
inalte. Fiti constienti ca aveti abilitatea schimbului dimensional, si aceasta abilitate va 
va ajuta pe drumul vostru pe Pamant.  
 
Binecuvantari, v-a vorbit Juliano. 


