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Salutari, eu sunt Juliano.  Noi suntem Arcturienii. 
 
Voi sunteți ființe multidimensionale, iar o parte din expansiunea conștiinței voastre 
implică recunoașterea experiențelor voastre multidimensionale și a conștiinței voastre.  
În această prelegere dorim să explorăm natura dimensiunilor și, în special, modul în 
care a treia dimensiune interacționează cu a patra și a cincea dimensiune.  Vorbim 
despre ascensiune, iar în procesul de ascensiune, menționăm întotdeauna că veți ocoli 
a patra dimensiune și voi explica în detaliu de ce este necesar acest lucru.  Dar, într-un 
fel, nu o ocoliți, ci treceți prin ea către dimensiunile superioare. 
 
     A patra dimensiune este dimensiunea care deține energia de încarnare pentru 
planeta Pământ.  Majoritatea oamenilor, atunci când vor trece mai departe, vor intra în a 
patra dimensiune.  A patra dimensiune are straturi sau secțiuni.  Pur și simplu, există 
secțiunea inferioară, secțiunea de mijloc și secțiunea superioară.  Secțiunea superioară 
conține Maeștrii Ascensionați, grădini de lumină și alte experiențe fantastice și de înaltă 
energie.  Partea inferioara 4D este o poveste complet diferită.  A patra dimensiune 
inferioară conține fantome și ființe inferioare care sunt parazitare și cărora le place să 
se atașeze de oameni.  Exista şi alte entități negative în a patra dimensiune inferioară.  
Problema care a apărut este ceea ce eu numesc "sângerarea dimensiunilor"; în special, 
a patra dimensiune inferioară poate sângera în a treia dimensiune.  
 
     Există un văl între dimensiuni și există cu siguranță un văl între 3D și 4D între 3D și 
5D.  Există, de asemenea, fracturi în dimensiuni, iar aceste fracturi au creat multe 
probleme.  Vedeți acum pe Pământ multă energie întunecată.  Și spun că această 
energie întunecată și entitățile întunecate provin din problema fracturării vălului dintre 
3D și 4D.  Aceasta înseamnă că ființele inferioare și energiile inferioare pot intra prin 
această fractură și pot face fapte răutăcioase în planul 3D.  Ei se pot atașa de oameni 
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și, în unele cazuri, pot controla oamenii.  Un exemplu sunt atacurile cu arme în școli şi 
alte spații publice.  Există adesea ostilități inexplicabile în care copiii de școală devin 
criminali, chiar dacă nu au antecedente de violență.  Acesta este un exemplu de 
sângerare a dimensiunilor sau fractura a dimensiunilor, deoarece entitățile inferioare pot 
trece mai ușor și se pot atașa de copiii vulnerabili.  
   
   Ce contribuie la vulnerabilitatea care poate duce la aceste atașamente?  
Vulnerabilitatea poate fi cauzată de traume; poate fi cauzată de depresie și poate fi 
cauzată și de boli și, de asemenea, de medicamente.  Mă refer în special la drogurile 
stradale, precum și la alcool.  Deci avem o combinație de doi factori.  E primul factor, 
vulnerabilitatea persoanei, iar al doilea factor, sau ingredient, este fractura voalului 
dimensional sau a ecranului dimensional care permite apoi energiilor dimensionale de 
vibrații inferioare să intre.  
 
     Pământul se confruntă acum cu o fracturare dimensională la scară largă și cu 
atașamente parazitare foarte răspândite . Problema nu este doar cu copiii de școală și 
împușcăturile de care auziți.  Există atât de multe războaie acum pe planeta Pământ și 
există energii dense în multe părți ale planetei care continuă să mențină și să 
perpetueze violența globală.  Aceste numeroase războaie sunt, de asemenea, exemple 
ale efectelor fracturilor dimensionale și sângerării dimensiunilor. Ființele de dimensiune 
4D inferioare sunt capabile să se atașeze de oameni și să contribuie și să încurajeze 
violența globală, genocidurile și chiar distrugerea mediului. 
 
     Ce cauzează fractura dimensională și de ce este o problemă atât de mare acum pe 
Pământ și cum vă puteți proteja voi, ca semințe stelare?  Și, în cele din urmă, cum 
puteți, ca vindecători planetari, să lucrați pentru a repara fracturile dimensionale, astfel 
încât să puteți opri sângerarea dimensională?  Acestea sunt întrebări importante care 
vor fi explicate mai târziu în această prelegere.  
  
     În primul rând, voi trece printr-o listă cu mai mulți factori care au contribuit la 
fracturile dimensionale.  Un factor principal care contribuie la fracționarea dimensiunilor, 
sau în special la fractura celei de-a treia dimensiuni, este reprezentat de exploziile 
nucleare.  Eliberarea energetică de bază găsită în uraniu creează unde de șoc în 
întreaga aură a planetei, iar planeta nu se poate recupera foarte repede din undele de 
șoc.  Am văzut diverse estimări cu privire la numărul de explozii nucleare deasupra 
solului și sub pământ care s-au acumulat de-a lungul anilor.  Îmi dau seama că, din câte 
știm, nimeni nu face acum teste nucleare, dar daunele făcute în primii ani ai anilor '40 și 
'50 și începutul anilor '60 au provocat daune semnificative aurei Pământului.  Aura 
Pământului este multidimensională, la fel cum voi sunteți multidimensionali.  Aura 
voastră este multidimensională.  S-ar putea să nu vă experimentați conștient ca fiind 
multidimensionali, totuși, amintiți-vă, că 80 până la 90% din funcționarea corpului vostru 
continuă inconștient.  Nu este surprinzător pentru noi că nu ați fi conștienți de această 
funcție spirituală superioară în cadrul aurei voastre.  
 
     Sunteți, probabil, conștienți de circa 10 la sută din ceea ce se întâmplă în corpul 
vostru fizic.  Dacă mă uit la aură și la câmpul vostru energetic, aș spune că procentul la 
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care cunoștințele și conștientizarea câmpului vostru energetic se află este sub 10 
procente.  Asta înseamnă că s-ar putea să nu experimentați sau să vedeți daunele care 
au fost făcute aurei Pământului din aceste experimente nucleare. Testele nucleare in 
atmosfera și la sol, în special, au cauzat daune majore câmpului energetic al 
Pământului.  Dar, de asemenea, testarea subterană a fost dăunătoare pentru aura 
Pământului.  Alți factori care au afectat aura Pământului includ experimentele militare 
care au fost făcute în secret, în special în Statele Unite, dar și în Rusia.  Aceste 
experimente au fost descrise într-un film și în mai multe articole.  Filmul la care mă refer 
este "Experimentul Philadelphia".  Acesta a fost un experiment în care, prin radiații 
radioactive de înaltă frecvență, oamenii de știință au încercat să proiecteze oamenii în 
viitor.  Folosind această abordare, au avut un oarecare succes și au reușit să proiecteze 
mai multe persoane în viitor.  
 
     Este posibil să călătoriți în viitor și este posibil să călătoriți în trecut. Singurul mod în 
care puteți face acest lucru este prin ceea ce eu numesc un "coridor interdimensional".  
Există metode de accelerare care vă permit să faceți acest lucru.  Există reguli specifice 
care trebuie respectate în timpul călătoriei în timp.  Care ar fi avantajul și care este 
avantajul militar al călătoriei în timp și cum ar afecta acest experiment militar 
sângerarea dimensională sau fracturile dimensionale?  Călătorind în viitor, experții 
militari au putut vedea ce plănuia dușmanul lor.  
  
     Oamenii de știință moderni de pe Pământ nu aveau nici o idee despre pericolele 
multiple ale energiei nucleare, iar acest lucru este demonstrat de faptul că, în primele 
experimente cu bombe nucleare, soldații au fost trimiși direct după bombă pentru a 
examina rezultatele bombei.  Oamenii de știință habar nu aveau că îi pun pe soldați în 
pericol.  Acesta este doar un exemplu care vă spune că au existat pericole necunoscute 
la acel moment, dar există pericole necunoscute și mai profunde pe termen lung din 
cauza exploziilor nucleare care afectează dimensiunile.  
 
     În călătoria în timp din cadrul Experimentului Philadelphia, ideea a fost de a accelera 
un anumit punct și de a bombarda acel punct cu radiații de înaltă frecvență, iar aura și 
corpul fizic al persoanei împreună vor fi proiectate printr-un coridor dimensional într-un 
timp viitor.  Din punct de vedere militar, acest lucru ar avea multe beneficii, deoarece s-
ar vedea ceea ce inamicul a planificat; s-ar vedea unde sunt trupele lor și s-ar avea 
informații care ar fi disponibile doar din viitor.  Dar, repet, oamenii de știință nu știau cu 
adevărat cu ce lucrează și nu știau ce fac și nu și-au dat seama că nu respectă 
protocolul adecvat.  De exemplu, au deteriorat un portal dimensional și au creat o 
scurgere care și astăzi cauzează probleme.  Acele experimente care au fost promovate 
din Experimentul Philadelphia continuă și astăzi, doar că sunt top secret.  Există unele 
cunoștințe despre ce experimente au făcut Statele Unite, dar nu se știe prea multe 
despre ceea ce au făcut rușii cu călătoria în timp și schimbarea/călătoria dimensională.  
 
     Noi, arcturienii, încurajăm trecerea dimensională sau călătoria spre alte dimensiuni, 
pentru că adevărata voastră natură este multidimensională.  Adevărata voastră natură 
este că aveți conștiință în 3D, aveți conștiință în 4D, și la fel în 5D.  Conștientizarea pe 
care o aveți în 4D este cu adevărat critică.  Cei mai mulți oameni nu au nici o 
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conștientizare a unei sângerări dimensionale din 4D, până când este deja prea târziu.  
Cu prea târziu, vreau să spun până când au interacțiuni cu spiritele inferioare care au 
trecut prin aceste fracturi dimensionale. Dar există putere în conștientizare și 
cunoaștere; există putere în înțelegerea faptului că există niveluri de straturi 
multidimensionale în 4D.  Se pot trimite înapoi sau elimina aceste energii de frecvență 
joasă. Energiile acestea pot fi trimise înapoi de unde au venit, iar portalul sau fractura 
din care au venit pot fi sigilate astfel încât să nu se mai poată întoarce.  
 
     Suntem într-o situație acum pe această planetă unde există fracturi multiple și 
sângerări multiple dimensionale.  Ne aflăm acum într-o situație pe planeta Pământ, 
unde aceste ființe inferioare se decid cu voința liberă de a călători în jurul planetei.  
Oamenii întreabă: "De ce este atât de mult rău?  De ce există atât de multe perturbări?  
De ce există atât de mult haos?  De ce mediul este distrus atât de repede și de ce nu 
există o conștientizare mai mare și de ce nu putem intra în Conștiința Unitară?" 
 
     Răspunsul în parte este din cauza fracturarea dimensională inferioară și a spectrului 
larg de energii inferioare care coboară pe Pământ.  Aceste energii inferioare se 
acumulează de-a lungul multor milenii.  Uitați-vă la istoria planetei Pământ.  Uitați-vă la 
istoria acestui ciclu din ultimii 4.000 de ani.  A existat un război continuu și o violență 
continuă.  A existat o incidență ridicată a entităților inferioare și a energiilor dense care 
vin și influențează oamenii și influențează liderii să facă acte de violență negative și 
răutăcioase.  Acest lucru este total scăpat de sub control.  Spun acest lucru pentru că, 
de exemplu, gândiți-vă acum la numărul de războaie care au loc în acest moment.  
Vorbim de 50, 60, 70 de războaie, iar aceasta este doar o estimare aproximativă; s-ar 
putea să fie mai multe.  Gândiți-vă la toată violența care are loc pe această planetă și 
gândiți-vă la toată polarizarea.  Entitățile inferioare care pătrund prin sângerarea 
dimensională încurajează polarizarea, deoarece știu că polarizarea este un prim pas 
spre violența și haosul global.  
 
     Dar există speranță.  Nu vă ofer aceste informații pentru a vă face să vă simțiți fără 
speranță.  Schimbarea vine prin conștientizare și prin cunoaștere.  Schimbarea vine prin 
descoperirea cunoașterii secrete.  Acesta a fost mesajul de bază al gnosticilor, care a 
fost o sectă creștină timpurie în secolul I.d.Hr. care a avut contact cu arcturienii și a avut 
contacte cu alte ființe celeste superioare.  Gnosticilor li s-au oferit informații secrete 
despre funcționarea universului.  De asemenea, li s-a spus că există probleme cu 
interacțiunile de dimensiuni inferioare și că aceste interacțiuni ar putea fi dăunătoare 
pentru lume.  Aceste energii inferioare ar putea fi neutralizate.  Vă puteți proteja de 
aceste interacțiuni.  Energiile inferioare nu trebuie să intervină în ascensiunea voastră 
sau în înălțarea voastră spirituală. 
  
     Voi, ca semințe stelare/starseeds, puteți naviga în jurul acestei probleme, astfel încât 
energiile inferioare/dense să nu vă afecteze.  Dar apoi avem a doua problemă care se 
referă la modul în care energiile inferioare care pătrund prin sângerarea dimensională în 
3D pot afecta situația globală de vindecare planetară.  Noi, ca vindecători planetari, 
vrem să vindecăm fracturile dimensionale.  La nivel global, există exerciții; există tehnici 
de sigilare a fracturilor dimensionale.  
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     Avem, de asemenea, o interacțiune pozitivă cu dimensiunile, care include 
interacțiunea dintre 3D şi 5D.  Există aspecte negative ale interacțiunii 4D cu 3D.  De 
asemenea, putem sublinia interacțiunea 3D cu 5D.  Din acest motiv, va exista o 
ascensiune.  Din acest motiv, pot spune că în acest moment pe Pământ, în ciuda 
acestor probleme răspândite din 4D inferior, în ciuda acestor probleme negative, aceste 
timpuri sunt, de asemenea, şi unele de lumină spirituală înaltă.  Aceasta este o 
perioadă de creștere spirituală ridicată și de posibilități spirituale înalte.  Din nou, vă 
trimit la gnosticii care au subliniat că, odată ce această cunoaștere specială despre 
funcționarea universului a fost dată, atunci semințele stelare, sau ființele superioare ca 
voi înșivă, ar putea găsi calea înapoi către 5D.  
 
     Dar gnosticii nu aveau învățături și nu se concentrau asupra muncii de vindecare 
planetară la nivel global.  Ei posedau concepte despre crearea universului și credeau că 
există o rupere sau o fracturare a câmpurilor energetice ale Pământului.  Și în 
terminologia gnostică timpurie, a existat conceptul că energiile superioare au fost aduse 
pe Pământ în recipiente spirituale speciale, dar aceste containere spirituale sau vase s-
au spart.  După ce a început această spărtură/ruptură, a avut loc fracturarea 
dimensiunilor.  Din punct de vedere gnostic, dar și din punct de vedere cabalistic, 
această fracturare este sursa energiilor inferioare care sunt acum experimentate.  
  
     Dar acum a cincea dimensiune interacționează cu a treia dimensiune.  Fractura 
dimensională este un termen mai potrivit pentru interacțiunea negativă dintre 4D 
inferioară și a treia dimensiune.  Interacțiunea cu a cincea dimensiune este pozitivă și 
vă încurajez să interacționați cu a cincea dimensiune.  De fapt, se apropie un punct 
care se numește "Punctul de Înălțare", în care se vor intersecta a treia și a cincea 
dimensiune.  Această intersecție va avea loc într-un scurt moment în timp, pe care îl 
comparăm cu o eclipsă de Soare.  
 
     Eclipsa totală de Soare poate dura șapte sau opt minute, dar apropierea Lunii în fața 
Soarelui ar putea dura una sau două-trei ore.  Începutul eclipsei începe cu câteva ore 
înainte de totalitatea eclipsei.  Îmi place această analogie în înțelegerea intersecției 
dimensiunilor.  Puteți vedea intersecția dintre a cincea și a treia dimensiune ca o eclipsă 
de soare.  Apropierea intersecției creează o situație în care o lumină și o energie mai 
înaltă intră în Pământ și în conștiința semințelor stelare.  Intersecția celei de-a cincea 
dimensiuni poate fi comparată cu experiența scurtă de eclipsă totală de opt minute.  
 
     Gândiți-vă, de asemenea, la energia spirituală care apare acum pe Pământ ca la o 
abordare, iar apoi totalitatea ar fi momentul ascensiunii.  S-ar putea să știți că eclipsa 
nu este experimentată de toată lumea; chiar dacă se întâmplă, unii oameni o ignoră.  
Unii oameni pur și simplu nu au nici un interes în evenimente astronomice și nu văd nici 
o semnificație în acestea.  Este același lucru cu ascensiunea și intersecția 
dimensiunilor.  Există oameni de conștiință inferioară, care pur și simplu nu au nici un 
interes și nici o curiozitate cu privire la intersecția dimensiunilor sau modul în care acest 
lucru va afecta spiritual planeta.  
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     Există, de asemenea, modalități prin care putem accelera descărcarea energiei 
pentadimensională.  Energiile negative din 4D inferior pot fi vindecate.  Există tehnici de 
reparare pentadimensionale.  Tehnicile de vindecare pentru fracturile dintre 4D și 3D 
necesită un câmp energetic cuantic.  În unele cazuri, este nevoie chiar de timp de 
călătorie.  Poate fi nevoie chiar să mergeți înapoi în timp pentru a ajuta la repararea 
găurilor și a fracturilor care au avut loc anterior.  Aceasta înseamnă că aceste tehnici 
pentru o reparare planetară a fracturilor necesită o conștiință superioară și o cunoaștere 
științifică superioară a interacțiunilor dimensiunilor.  
  
     Există locuri pe Pământ care au o energie ridicată, care sunt sacre și pline de 
lumină.  Există modalități prin care aceste locuri oferă protecție împotriva fracturării 
dimensionale și a aportului dimensional de energie negativă.  O tehnică bună pentru 
protecția împotriva energiilor inferioare este mersul într-un loc sacru.  Câmpul energetic 
sacru este puternic, acolo unde de exemplu am stabilit și descărcat unul dintre cele 12 
cristale eterice arcturiene.  Aceste zone din jurul cristalelor arcturiene descărcate sunt 
imune la fracturile dimensionale și la sângerarea dimensională.  Orașele sacre de 
lumină planetare creează, de asemenea, un câmp energetic care este, de asemenea, 
capabil să blocheze fracturarea dimensională.  
 
     Aș dori să compar problema sângerării dimensionale cu aura umană și sângerarea 
dimensională cu aura planetară.  Voi începe mai întâi cu aura umană.  Există diverse 
motive pentru care aura personală poate fi compromisă.  Unele dintre punctele slabe 
ale aurei personale pot apărea din viețile trecute.  Unele probleme pot proveni din 
coabitarea cu entități din surse energetice negative și de asemenea alte probleme se 
pot dezvolta din atașamente parazitare.  Expunerea la radiații vă poate slăbi aura.  
Probleme grave ale aurei pot proveni și din traume emoționale. 
 
     Din fericire, aura poate fi sigilată și reparată.  Tehnicile utilizate pentru vindecarea 
aurei includ amplasarea aurei în forma Oului Cosmic și reactivarea chakrelor în sensul 
acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic.  Tehnici suplimentare includ 
pulsarea aurei și strălucirea aurei.  Toate aceste tehnici pot repara orice fracturi ale 
aurei umane.  Tehnici avansate suplimentare pentru repararea aurei includ proiecția 
mentală a aurei în 5D și bilocarea în camerele arcturiene de vindecare ale lui Helio-Ah.  
 
     Acum voi vorbi și despre planetă și coridoarele interdimensionale.  Aura planetei 
este fracturată, dar poate fi reparată.  Aura Pământului poate fi vindecată prin meditații 
planetare și prin descărcarea luminii de la Soarele Central.  În unele cazuri, ar putea fi 
îmbunătățită prin călătoria în timp în care vindecătorul planetar ar putea să se întoarcă 
la o perioadă de timp într-o zonă în care o bombă nucleară a explodat și să înceapă 
reparația în acel moment.  Vindecătorul planetar ar putea lucra pentru a vindeca ruptura 
dimensională care are loc, prin întoarcerea în timp și utilizarea abilităților de vindecare 
planetară pentru a închide acea fractură dimensională.  
 
     A existat o experiență interesantă la Tunguska, Rusia, care demonstrează pericolele 
fracturilor dimensionale pentru planetă.  Tunguska se află în Siberia, în Rusia.  În 1908, 
a avut loc o ruptură dimensională care a dus la o forță explozivă negativă puternică, 
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care a trecut prin ruptură și a provocat o explozie extraordinară, distrugând mii de 
kilometri de copaci și a făcut alte daune extreme mediului.  (Nota autorului: Evenimentul 
de la Tunguska a fost o explozie de 12 megatone care a avut loc pe 30 iunie 1908 în 
apropiere de râul Tunguska, Siberia, Rusia.  A aplatizat 80 de milioane de copaci pe o 
suprafaţă de 830 de mile pătrate.  Oamenii de știință spun că evenimentul s-a datorat 
unui meteorit, dar nu au fost găsite dovezi de impact sau cratere pentru a verifica dacă 
a fost o lovitură de meteoriți.) 
  
     La Tunguska, a existat o ruptură dimensională în această zonă.  Au existat explorări 
și cercetări științifice profunde cu privire la motivul pentru care s-a întâmplat acest 
eveniment.  Nu exista energie nucleară la acea vreme, deci nu ar fi putut fi cauzată de o 
bombă nucleară, chiar dacă câmpul de forță al acelei energii care a trecut prin ruptură 
era echivalent cu mai multe bombe nucleare.  
 
     A existat, de asemenea, o ruptură dimensională atunci când dinozaurii au murit și 
când acel asteroid a venit și au provocat explozia dramatică din Peninsula Yucatan.  
Rupturi dimensionale se întâmplă periodic prin evoluția unei planete.  Făcând o 
vindecare planetară, aţi putea merge înapoi în timp și să pregătiţi energic aura 
Pământului pentru șoc și să lucraţi pentru a stabiliza aura.  Acest lucru necesită o 
cantitate imensă de putere de gândire și necesită o cantitate imensă de concentrare.  
Există unelte în camerele lui Helio-Ah pentru repararea planetară a acestor rupturi.  Se 
poate merge într-o cameră de vindecare planetară și călătoriți înapoi în timp și puteți 
folosi tehnici de vindecare planetare arcturiene pentru a vindeca această ruptură.  
 
     Vreau să compar din nou aceste tipuri de evenimente planetare cu vindecarea 
personală, pentru că atunci când faci vindecare personală, în special a unei traume, de 
multe ori trebuie să te întorci în timp la momentul în care a avut loc evenimentul 
traumatic.  Aura este ca o înregistrare akashică, iar aura înregistrează tot ce vi s-a 
întâmplat de-a lungul secolelor și de-a lungul anilor și de-a lungul vieții.  În vindecarea 
dimensională și munca dimensională, atunci, mersul înapoi și înainte în timp fac parte 
din procesul de reparare a vindecării.  
 
     Haideţi să ne luăm un moment și să ne aducem gândurile și energiile împreună într-
un mod vindecător.  (Tonuri "Oh, oh, eh, oh.")  Respirați adânc pe măsură ce intrăm 
într-o stare meditativă și ne conectăm cu energia vindecătoare.  Deveniți conștienți de 
un coridor de lumină deasupra voastră în camera în care vă aflați.  Acest coridor de 
lumină are puteri speciale de vindecare.  În coridor, legile normale ale fizicii nu 
funcționează.  Într-un coridor, cea mai mare forță este gândul; cea mai mare viteză pe 
coridor este viteza de gândire, nu viteza luminii.  Deci, simțiți/cuprindeţi acest coridor de 
lumină și știți că acest coridor de lumină este conectat la a cincea dimensiune.  De 
asemenea ştiți că acest coridor de lumină trece prin a 4-a Dimensiune și să știți că 
acest coridor de lumină vă protejează de orice forțe inferioare, negative.  Corpul vostru 
Spiritual, energia voastră spirituală superioară, se ridică din corpul vostru fizic și intră în 
acest coridor.  Amintiți-vă, corpul vostru spiritual este un Doppelgaenger, adică un 
duplicat exact al corpului vostru fizic în forma și mărimea sa.  În coridor, corpul vostru 
cpiritual intră acum și începe să călătorească.  Aveți puteri spirituale mai înalte pe care 
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nu le aveți în corpul vostru tridimensional.  Sunteți în coridor și vom călători cu viteza 
gândului prin coridor.  (Tonuri " Oooooh.") 
 
     Acum călătorim prin a patra dimensiune.  Puteți privi în jur și percepe unele dintre 
entitățile și spiritele inferioare în timp ce călătoriți.  Puteți privi în afara coridorului și să 
vedeți unele dintre fracturile în cortina de energie care separă 3D de 4D.  Nu vă opriți; 
călătoriți mai departe cu viteza gândului.  Bucurați-vă de a fi în acest coridor.  Acum 
călătoriți cu viteza gândului și ați terminat călătoria prin 4D, iar acum vă apropiați de 
Lacul Cristalului Arcturian pe planeta Arcturus, o zonă pentadimensională.  Ajungeți 
acum la lac.  
 
     Părăsești coridorul și vedeți mai jos (pentru că acum sunteți deasupra lacului) corpul 
tău pentadimensional.  Sunteți multidimensionali.  Aveți un corp al pentadimensional, la 
fel cum aveți un corp astral în lumea visului în 4D, care este întotdeauna gata să îl 
folosiți.  De fiecare dată când intrați în acea stare de conștiință a viselor profunde, acest 
corp 4D este pregătit.  De asemenea, corpul vostru pentadimensional este acum gata 
pentru voi.  Găsiți-vă corpul multidimensional acum lângă lac, așezat pe marginea 
lacului și mergeți într-un loc chiar deasupra lui, iar acum intrați în corpul 
pentadimensional.  Există acum o energie conjunctivă, o intersecție între corpul vostru 
tridimensional și corpul vostru pentadimensional.  
 
     Intrăm acum în meditație împreună pentru a experimenta prezența voastră 
pentadimensională.  Vom intra în tăcere.  (Tăcere)  Valuri de lumină vindecătoare 
pentadimensionale vin către voi, vindecând toate aspectele aurei voastre, reparând 
toate fracturile personale, toate scurgerile și, cel mai important, întărindu-vă conexiunea 
aurei energetice cu corpul pentadimensional.  Vrem să aveți o legătură solidă cu corpul 
vostru pentadimensional.  Afirmați acum: "Eu (numele tău) stabilesc o legătură 
permanentă și puternică de energie conjunctivă cu corpul meu al pentadimensional, 
care va fi cu mine în orice moment în 3D."  Din nou, vom intra în tăcere.  (Tăcere) 
 
     În timp ce vă aflați aici, la Lacul Cristalului Arcturian, eu și colegii mei curățăm și 
reparăm orice fracturi, scurgeri, în aura voastră...  Câmpul vostru energetic pe care l-ați 
adus cu voi este acum reparat în totalitate.  Vă rog să vă pregătiți să părăsiți corpul 
vostru pentadimensional pe măsură ce vă întoarceți pe Pământ.  Corpul vostru Spiritual 
se ridică din corpul vostru pentadimensional.  Acesta este un Corp Spiritual reînnoit, 
vindecat, complet reparat, care vă va readuce o legătură importantă, conjunctă cu 
corpul vostru tridimensional, astfel încât să fiți în permanentă uniune cu corpul vostru 
pentadimensional pe Pământ. 
 
     Ridicați-vă acum din corpul pentadimensional și îndreptați-vă deasupra lacului către 
coridorul prin care ați venit.  Călătoriți prin coridorul de lumină unde legile fizicii sunt 
suspendate, unde viteza gândului are prioritate.  Călătoriți acum cu viteza gândului prin 
acest coridor.  (Tonuri "oooh.")  Pe măsură ce călătoriți cu viteza gândului, simțiți cum 
este să fiți liberi de toate restricțiile din 3D.  Sunteți liberi de toate influențele cauză-
efect.  Sunteți o ființă de lumină pentadimensională, care călătorește prin coridor, 



 Grupul de 40, lectura februarie 2022 
 

9 
 

ajungând la corpul vostru fizic tridimensional, deasupra camerei.  Coridorul este în 
aliniere cu camera voastră.  
 
     Când reintraţi în corpul vostru, trebuie să vă contractaţi câmpul energetic.  Venind 
din a cincea dimensiune, vă aflați într-o stare extinsă, iar corpul vostru fizic de Pământ 
nu se află în aceeași stare.  Când spun "intrați în aliniere", în unele cazuri acest lucru 
poate fi realizat numai printr-o contracție, dar acest lucru este normal.  Aceasta este o 
intrare de nivel înalt de energie pe măsură ce  intrați în aliniere cu corpul vostru 
tridimensional.  Reintrați în aliniere perfectă.  Simțiți o explozie uriașă de lumină și 
unitate spirituală cu energia voastră pentadimensională.  
 
     Pe măsură ce vă realiniați, gândiți-vă pentru o clipă la reparația planetară.  O parte 
din tehnica noastră de reparare planetară este de a călători înapoi în timp până la 
momentul în care a avut loc evenimentul.  Puteți merge înapoi în timp în două moduri.  
Cel mai simplu mod este să veniți în auditoriul planetar al lui Helio-Ah, unde are un 
ecran gigantic și are capacitatea de a vă aduce înapoi la orice eveniment din trecutul 
planetei.  Puteți face acea vindecare a aurei planetare care ar repara fracturile 
dimensionale.  A doua metodă are de-a face cu călătoria înapoi în timp, proiectând și 
călătorind cu aura voastră deasupra Pământului și apoi înconjurând Pământul în sens 
invers acelor de ceasornic într-un ritm accelerat.  
 
     Călătoria în timp include, de asemenea, şi cazul în care ființe din viitor vin în 
prezentul vostru.  Există călători în timp din viitor acum pe Pământ.  În perioada viitoare, 
și vorbesc poate de 400, 500 de ani în viitor, călătorii în timp se vor întoarce la acest 
moment în încercarea de a corecta și repara fisurile dimensionale din cauza 
consecințelor pe termen lung ale activităților actuale pentru viitorul Pământ.  Acești 
călători de timp sunt extrem de instruiți, informați și vor respecta regulile pentru călătoria 
în timp.  
 
     Încălcarea regulilor pentru călătoria în timp s-a întâmplat atunci când armata 
americană făcea experimente cu timpul şi spaţiul.  O făceau nu pentru binele înalt.  Au 
făcut-o fără să știe care sunt regulile și fără să știe care sunt pericolele, pentru că 
călătoria în timp are posibilitatea de a deteriora vălurile dintre dimensiuni atunci când se 
face greșit.  
 
     Respirați de 3 ori adânc din nou.  Acum sunteți în totalitate în corpul vostru 
tridimensional, dar simțiți legătura puternică cu corpul vostru pentadimensionaö și puteți 
descărca confortabil lumina din corpul vostru pentadimensional în cel fizic.  Vă rog să 
faceți acest lucru acum.  Vizualizați un cordon de lumină care iese din Chakra Coroana.  
Acesta trece acum prin coridorul prin care tocmai aţi trecut, călătorind cu viteza 
gândului (este doar cordonul tău eteric, nu tu).  Cordonul călătorește prin coridor cu 
viteza gândului și se conectează la Lacul Cristalului Arcturian în corpul vostru 
pentadimensional.  Acum aveți acest frumos, cordon eteric de lumină între corpul vostru 
pentadimensional și corpul vostru al tridimensional.  Iar corpul vostru pentadimensional 
pompează lumină mai înaltă pentadimensională în corpul vostru tridimensional.  Aura 
voastră cântă cu fericire, unitate și vindecare.  (Tonuri "ooooh.")  Amintiți-vă, puteți 
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păstra și activa acest cordon eteric ori de câte ori doriți.  Acesta poate fi o parte 
permanentă din voi oriunde v-ați duce.  Eu sunt Juliano, cu mare dragoste pentru voi 
toți, o zi bună. 


