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Salutări, aici este Juliano. Noi suntem Arcturienii.  
 
 

 În această prelegere și meditație, doresc să analizez natura dimensiunilor și, în 
special, voi vorbi despre interacțiunile dimensiunilor, inclusiv interacțiunea cu a Patra 
Dimensiune și interacțiunea cu a Cincea Dimensiune. Există o țesătură dimensională 
care separă fiecare Dimensiune. În textele mistice, această țesătură este adesea 
menționată ca un văl. Misticii prin meditațiile lor și prin alte tehnici spirituale caută 
adesea să ridice vălul, astfel încât să poată interacționa și vedea celelalte dimensiuni. 
  
 Una dintre observațiile interesante din povestea lui Adam și a Evei este că Adam 
și Eva se aflau in a Cincea Dimensiune. Și ei nu păreau să aibă nici o conștientizare a 
celei de-a Treia Dimensiuni sau vreun interes pentru a Treia Dimensiune. Adevărul este 
că dimensiunile interacționează, adică a Patra Dimensiune interacționează continuu cu 
a Treia Dimensiune și, uneori, a Treia Dimensiune răspunde și interacționează cu a 
Patra Dimensiune. 
  
 Când vine vorba de a Cincea Dimensiune, atunci avem o situație total diferită, 
deoarece vălul dintre a Treia și a Cincea Dimensiune este mult mai gros și mai dificil de 
pătruns decât in a Treia și a Patra Dimensiune. Cu toate acestea, există anumite coduri 
sau chei care vor permite oamenilor din a Treia Dimensiune să experimenteze a Cincea 
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Dimensiune. Unul dintre aceste coduri sau poate îl putem numi parole pentru a 
experimenta a Cincea Dimensiune, este experiența iubirii sau vibrația iubirii.  
  
 A Cincea Dimensiune este calibrată pentru frecvențe spirituale mai înalte. Am 
comparat de multe ori ca frecvențele pentru a intra în a Cincea Dimensiune sunt  ca si 
pentru a încerca să se intre în Shangri-La. Shangri-La este o comunitate din a Cincea 
Dimensiune care a existat pe Pământ. A existat undeva în apropierea Tibetului și a 
Munților Himalaya. Acei oameni care au căutat Shangri-La nu au putut intra decât dacă 
se aflau la o anumită frecvență a luminii spirituale sau la un anumit Coeficient de 
Lumină Spirituală. De fapt, dacă cineva de o vibrație spirituală inferioară ar găsi intrarea 
în Shangri-La, nu ar putea intra și, de asemenea, nici măcar nu ar putea găsi intrarea. 
Acesta este un exemplu al modului în care este codificata și protejata a Cincea 
Dimensiune de a Treia Dimensiune.  
  
 Permiteți-mi să explic interacțiunea dintre a Patra și a Treia Dimensiune. Acesta 
este cu siguranță unul dintre factorii majori, adică interacțiunea dintre a Treia și a Patra, 
pe care o experimentați acum pe Pământ. Împart a Patra Dimensiune în trei straturi: eu 
numesc straturile Dimensiunii a 4-a, mai joasa , mijlocul și stratul superior. Stratul 
superior din a Patra Dimensiune este un loc de energie foarte spirituală. Există mulți 
Maeștri Ascensionați care trăiesc și lucrează acolo, iar unele dintre cele mai înalte 
lucrări spirituale sunt realizate în lumea a Patra-dimensională superioară. Au existat 
descrieri frumoase ale celei de-a Patra Dimensiuni și mai ales aceasta este lumea a 
Patra-dimensională superioară. Uneori folosesc cuvântul "rai", unde vedeți și 
experimentați rude vechi și iubite, animale de companie iubite și maeștri ascendenți 
iubiți cu care ați studiat sau ați fost aproape în timpul existenței voastre tridimensionale.  
  
 A Patra Dimensiune superioară are multe porți către a Cincea Dimensiune. 
Există o mulțime de asemănări, dar principala diferență dintre a Patra Dimensiune 
superioară și a Cincea Dimensiune este aceasta: a Patra Dimensiune la toate nivelurile 
- inferior, mijlociu și superior - sunt încă ceea ce eu numesc zone terestre întrupate. 
Când locuiți în zona de încarnare tridimensională, atunci când muriți, vă încarnați din 
nou pe Pământ. Te întorci și te întâlnești in viata dintre vieti cu ghizii și profesorii tăi din 
a Patra Dimensiune, iar lecțiile tale karmice sunt evaluate. Apoi te întorci pe Pământ 
într-o nouă încarnare. Aceasta înseamnă că a fi in a Patra Dimensiune, indică faptul că 
încă mai aveți un proces și o experiență de  întrupare care trebuie avute în cea de-a 
Treia Dimensiune.  
  
 Când vorbesc despre înălțare, vorbesc întotdeauna despre a Cincea Dimensiune 
și vă explic că, în a Cincea Dimensiune, sunteți liberi de orice alte încarnări pe Pământ. 
De fapt, ați absolvit Pământul. Sananda / Isus a dat o prelegere despre a merge in a 
Cincea Dimensiune, și el a folosit expresia "Nu te uita înapoi." Ce a vrut să spună prin 
această frază? Ceea ce a vrut să spună a fost că, în momentul înălțării, aveți ocazia să 
intrați în a Cincea Dimensiune. Trebuie să demonstrezi detașarea completă de Pământ. 
Asta înseamnă că nu aveți timp să vă faceți griji cu privire la ceea ce se va întâmpla cu 
o persoană sau cu un prieten sau cu un membru al familiei. Nu ai timp să-ți faci griji cu 
privire la cine îți va prelua locul de muncă sau cine va veghea asupra casei tale. Când 



vine momentul intrării în a Cincea Dimensiune, nu te uiți înapoi. Aceasta este o 
descriere bună și un rezumat al detașării și este important să explicăm mai multe 
despre detașare.  
  
 O modalitate de a înțelege atașamentul și dimensiunile este să ne uităm la a 
Patra Dimensiune inferioară. Unii oameni au descris a Patra Dimensiune inferioară ca 
iad, și aș putea spune că in a Patra Dimensiune inferioară, există multe spirite 
întunecate. Unele se numesc fantome, dar sunt altele care sunt de vibrație inferioară 
pentru care nu aveți nume, dar probabil că ați văzut imagini ale acestor ființe inferioare. 
Există o țesătură care alcătuiește dimensiunile. Eu o numesc țesătura dimensională 
dintre a Treia Dimensiune și a Patra Dimensiune inferioară, iar această țesătură 
dimensională poate fi separată, fracturată, străpunsă sau deteriorată. 
  
 Fiind intr-o stare de conștiință și viziune normală, nu puteti vedea vălul dintre a 
Treia Dimensiune și a Patra Dimensiune inferioară. Cu toate acestea, această țesătură 
este comparabilă cu particulele subatomice. Nu puteți vedea particule subatomice, dar 
ele sunt acolo, și ele țin lumea fizică împreună, pentru că vălul, este similar cu energia 
subatomică. Este un văl fragil. Vălul a fost compromis de mai multe ori în secolul 20 și 
în secolul 21. Când aceste voaluri sau țesături sunt separate, atunci s-ar putea să puteți 
intra în a Patra Dimensiune inferioară, dar și ființele din a Patra Dimensiune inferioara 
pot intra în a Treia Dimensiune. Aceasta este o mare problemă atunci când ființele din a 
Patra Dimensiune inferioara intră în a Treia Dimensiune.  
  
 Multe ființe inferioare din a Patra-Dimensiune și-au pierdut calea. Multe sunt 
spirite pierdute și sunt adesea pline de gânduri de răzbunare, violență și distrugere. 
Aveți chiar și un nume pentru aceste ființe inferioare  Patru-dimensionale. Ele sunt 
adesea numite "diavol" sau "ca un diavol". Din moment ce sunt pierduțe, adică nu-și pot 
găsi drumul în tărâmurile superioare ale celei de-a Patra Dimensiuni, atunci ele sunt 
inebunite; sunt disperațe. Ele caută hrană sau energie pentru supraviețuire. Știu că 
sună amuzant. De ce ar căuta o ființă din a Patra Dimensiune hrană, dar mâncarea în a 
Patra Dimensiune inferioară este energia, iar aceste ființe a Patra dimensionale 
inferioare sunt parazitare. Asta înseamnă că spiritele inferioare pot găsi găurile sau 
rupturile separate în țesătura tridimensională, pot veni prin acele găuri și se pot atașa 
de anumiți oameni sau ființe. 
  
 Există reguli și reglementări cu privire la modul în care acestea se atașează. 
Unele dintre ele sunt bine cunoscute, altele nu sunt bine cunoscute. De exemplu, a fi 
într-o stare de alcoolism sau o betie alcoolică sau blackout, ar fi un exemplu de cineva 
care a fost foarte vulnerabil la atașamentul spiritual. Fiind de asemenea afectati de 
unele dintre drogurile de pe strazi ar putea duce la vulnerabilitate pentru atașamente 
spirituale.  
  
 Ființele din a Patra-Dimensiune inferioara știu cum să profite de crapaturi sau 
rupturi în țesătura interdimensionala, și ele știu cum să găsească puncte slabe în aura 
oamenilor, și ele știu cum să se atașeze de oameni și sa paraziteze sugand energie. Și, 
de asemenea, încearcă să domine și să controleze oamenii. Acest fenomen explică 



unele dintre împușcăturile școlare care au loc în Statele Unite și în întreaga lume, dar, 
de asemenea, explică parțial războaiele care au loc, deoarece multe dintre ființele 
dimensionale inferioare sunt victime ale războiului, care au murit prematur sau au 
suferit de o moarte oribilă și nu au putut să meargă in tărâmurile superioare. 
  
 Gândiți-vă la asta pentru o clipă. Dacă ai fi într-un război și ai suferi o moarte 
oribilă, ai dori să te întorci pe Pământ și să-ți eliberezi/manifesti furia? Ai vrea să-ți scoți 
furia prin răzbunare? Când aceste ființe inferioare te pot domina, atunci ele te văd in 
mod parazitar ca hrană energetică și ar putea trăi, prospera și sa-si mențina conștiința 
prin atașarea lor de o persoană. Acest fenomen de atașare la persoanele vulnerabile de 
pe Pământ se intampla acum în războiul Ucraina-Rusia.  
  
 Dar aici este si ceva despre karma, pe care vreau să o explic atunci când vine 
vorba de dimensiuni. Acțiunile pe care le faceti in a Treia Dimensiune au semnificație 
karmică și repercusiuni karmice. Acțiunile negative de crimă, răzbunare sau alte acțiuni 
rele poartă o responsabilitate karmică și o povară karmică. Această povară karmică o 
purtati cu voi atunci când muriți și vă duceti în a Patra Dimensiune, iar dacă este o 
povară karmică grea, atunci ați putea sa ajungeti in a Patra Dimensiune inferioară. 
Karma are implicații mari pentru voi. Este important să vă comportați și să aveți o 
atitudine adecvată atunci când vă aflați în a Treia Dimensiune. 
  
 Isus/Sananda a spus să se întoarcă si celălalt obraz, iar oamenii și teologii au 
interpretat acest lucru ca pe un angajament față de non-violență. Desigur, aceasta este 
o interpretare minunată, dar știu că unii au spus că acest lucru nu este realizabil dacă 
cineva încearcă să vă rănească. Atunci cum poți să întorci celălalt obraz dacă asta 
înseamnă că ei ar continua să va rănească? Asadar aceasta nu este ceea ce a vrut 
mesajul lui Sananda sa spuna. 
  
 Dacă cineva iti face rau, atunci dacă decizi să-i faci si tu rau, dacă decizi să te 
răzbuni pe el, atunci stabilești o continuare a ciclului karmic. Acest lucru înseamnă că, 
pentru a rupe ciclul, trebuie să întoarceți celălalt obraz. Nu trebuie să vă angajați în 
răzbunare și nu vă angajați în încercarea de a face rău celeilalte persoane. Dacă cineva 
încearcă să te rănească fizic, atunci ai dreptul să te protejezi. Dar după ce te protejezi, 
atunci întoarcerea celuilalt obraz înseamnă că nu cauți să pedepsești cealaltă 
persoană. Motivul pentru care nu vrei să-l pedepsești personal pe celălalt este pentru 
că, dacă o faci, atunci îți va crea o repercursiune karmică în următoarea viață. (Nota 
autorului: Dacă persoana care încearcă să vă facă rău încalcă legea, atunci acea 
persoană ar putea fi în continuare pedepsită de către stat și autoritățile federale.) 

  
 Scopul tau este de a absolvi de pe Pământ. Pentru a absolvi Pământul, trebuie 
să fii liber de toate poverile karmice. Astăzi, în meditațiile și munca noastră, vreau să vă 
dau o afirmație specială care vă va elibera de orice datorii karmice față de persoanele 
care v-au rănit sau pe care le-ați rănit (Nota autorului: Vorbim în primul rând despre răni 
emoționale acum.), pentru că dacă ați rănit oameni, atunci ei ar putea dori să se 
întoarcă și să vă facă rău, și nu doriți acest atașament sa fie. Există două tipuri de 
atașamente: Unul este cand ai rănit pe cineva și apoi acel cineva vrea să se întoarcă și 



să-ți facă rău. Sau al doilea tip este că ei te-au rănit, iar tu vrei să fii liber de aceasta. 
Deci, trebuie să întoarceți celălalt obraz, astfel încât să nu fiți implicat karmic. Acesta 
este simbolul detașării.  
  
 Să ne gândim pentru o clipă la marile polarizări care au loc pe aceasta planeta și 
mă refer la polarizările politice, economice și sociologice. Știți câți oameni și politicieni 
diferiți iau poziții diferite și sunt sigur că vă simțiți puternic trasi de o parte sau de alta cu 
privire la situația mondială actuală. De exemplu dacă aș trăi pe această planetă, aș fi 
supărat pe acei oameni care distrug mediul, sau aș fi supărat pe acei oameni care fac 
genocid. Dar ideea este, totuși, că doriți să fiti liber, astfel încât nu va angrenati în orice 
tip de comportament sau forme de gândire care va atașa energia voastra la a lor într-o 
încarnare viitoare. Asta înseamnă detașarea reală. 
  
 Este dificil. Nu descriu acest lucru ca și cum ar fi ușor. Știți, nu sunteți la 
grădiniță. Sunteți chiar la un pas de a absolvi de pe Pământ. Și acesta este un subiect 
cu emoții complexe. Dar sunteți gata să învățați; sunteți gata să continuați. Pentru că nu 
vrei să te întorci în a Treia Dimensiune, nu vrei să te implici în furia la fel de rea ca ceea 
ce se întâmplă acum.  
  
 De exemplu, în Ucraina, poate părea că o parte din Ucraina câștigă; s-ar putea 
să pară că o altă parte pierde. Dar acești lideri vor avea o mare datorie karmică. Deci, 
ce câștigă cu adevărat? Adică, poate chiar dacă Rusia va câștiga războiul, datoria 
karmică pe care o suportă îi va urma sute de vieți.  
  
 Folosesc exemplul lui Putin. Poate că ar avea succes în distrugerea Ucrainei și 
uciderea multor oameni. Dar datoria karmică care este acum asupra sufletului său este 
o povară teribilă care va fi comparabilă cu un iad pentru el. Într-o viață viitoare, el va fi 
implicat într-o situație opusă în care este liderul unei țări care a fost dominată și distrusă 
de o țară mai puternică, iar apoi va trebui să experimenteze cum este să fii de partea 
cealaltă. 
  
 Dar apoi gândiți-vă la toți oamenii care au fost uciși și la toate spitalele care au 
fost distruse, iar Putin ar trebui să aibă o astfel de experiență, fiind într-un spital care a 
fost distrus. Deci, nu există nici un câștigător; nu există nici un învingător în război. S-ar 
putea spune, "Ei bine, atunci ce spun eu? Asta înseamnă contrariul? Poporul ucrainean 
trebuie să întoarcă si celalalt obraz și să se lase să fie dominați și distruși?" Nu, nici 
acesta nu este răspunsul. După cum am spus, există o lege spirituală care permite 
autoapărarea. În această situație, în cea mai gravă situație, autoapărarea singură nu 
poate fi capabilă să-l oprească pe agresor.  
  
 Trebuie să facem o distincție între karma unei țări și karma voastră individuală. 
Deci, fiecare țară urmează legile karmice pe măsură ce urmați în călătoria voastră 
spirituală individuală. Îmi place să folosesc exemplul Israelului care este karmic ca si 
grup, legat de pământul din Orientul Mijlociu. Această legătură karmică a fost transmisă 
de mii de ani. Israelul a experimentat distrugerea primului templu din Ierusalim (Nota 
autorului: această distrugere a avut loc în anul 586 î.Hr.) și distrugerea celui de-al doilea 



templu (Nota autorului: 70 d.Hr. de către romani). Amintirile acestor distrugeri sunt 
amintite într-o zi specială în fiecare an. În cadrul Conștiinței Colective a poporului evreu, 
există amintirea distrugerii și dorința de a restabili templul sacru.  
  
 Pot să merg în fiecare țară din lume și să arăt spre amintiri karmice de grup 
similare. Pot merge la popoarele amerindiene, și veți găsi un destin karmic similar, 
istorie karmică, care este foarte adânc în interiorul poporului. Deci, acest lucru vă oferă 
din nou dovezi că există o karmă colectivă între grupuri de oameni. Împlinirea și 
neutralizarea karmei de țară este, de asemenea, complicată. Dar există rectificări; 
există modalități de neutralizare a karmei ca țară.  
  
 La nivel personal, ai de ales dacă vrei sau nu să te legi în călătoria ta sufletească 
personală cu călătoria karmică a țării din care ai venit. Și pot chiar să merg mai departe 
de atât și să spun că aveți posibilitatea de a alege dacă doriți sau nu să vă implicați 
karmic cu Pământul, și cu istoria Pământului, cu istoria și cu ceea ce se întâmplă acum 
și cu ceea ce s-a întâmplat în trecut. Putem chiar să mergem cu un pas mai departe și 
să vorbim despre karma galactică. La un moment dat, în călătoria voastră sufletească, 
puteți decide că vă eliberati de karma din țara voastră. Sau ca să o spui altfel, te poți 
elibera de karma țării și chiar de karma Pământului. Aceasta va fi o alegere personală.  
  
 Am vrut să lucrez cu voi în meditație asupra acestei afirmații. În primul rând, 
afirmă-ți numele și spune: "Prin prezenta eliberez și iert pe toți oamenii care m-au rănit 
în această viață sau în alte vieți"." În al doilea rând, afirmă: "Prin prezenta eliberez 
karmic pe oricine m-a rănit în această viață sau m-a rănit într-o viață anterioara"." 
  
 Pe măsură ce vă gândiți la aceste afirmații, atunci s-ar putea să aveți o imagine 
vizuală care să vină în fața voastră a acelor oameni. Aș dori ca voi să închideți ochii, să 
respirați  de trei ori și să intrați într-o stare mai profundă de legătură spirituală cu Sinele 
vostru Superior. Vedeți în fața celui de-al treilea ochi un ecran lat. Arată ca un ecran de 
computer. Acest ecran de afișare a computerului este direct în fața celui de-al treilea 
ochi și este conectat la toate amintirile subconștiente și inconștiente din această viață și 
din alte vieți.  
  
 Spune aceste afirmatii din nou, și apoi intram în liniste. Și apoi aș vrea să vă 
uitați la ecran și să vedeți cine v-a rănit în această viață. Când le vedeți chipul, spuneți-
le: "Vă iert". Asta este tot ce spuneti și spueti că îi eliberati de orice legatura/încurcătură 
karmică.  
  
 Vizualizați din nou ecranul alb in fața celui de-al treilea ochi al vostru. Spuneți din 
nou: "Prin prezenta eliberez și iert pe toți oamenii care m-au rănit în această viață și în 
oricare viață trecută." Vedeți acei oameni pe ecran și repetați aceste cuvinte. Vom intra 
în liniste. (Liniste) 
  
 "Prin prezenta eliberez și iert pe toți oamenii care m-au rănit în această viață sau 
într-o viața trecută." (Liniste) Vă eliberați de legătura karmică cu ei; si îl/ii eliberezi 
acum. Acest lucru vă ajută să vă pregătiți pentru înălțarea/ascensiunea voastră. Apoi, 



spuneți: "Îmi cer iertare și cer să fiu eliberat față de oricine pe care l-am rănit în această 
viață sau în viețile mele trecute. Prin prezenta îmi cer iertare și cer să fiu eliberat karmic 
de oricine m-a rănit în această viață sau de oricine pe care am rănit în această viață 
sau pe care l-am rănit în alte vieți". Să intrăm în liniste. (Liniste) 
  
 Acum, pentru a finaliza acest proces, eu, Juliano, trimit în jos un coridor de 
lumină peste fiecare dintre camerele voastre. Acest coridor de lumină este acum 
conectat la templul din Dimensiunea a 5-a, cunoscut sub numele de Templul lui Tomar. 
Permiteți Corpului vostru Spiritual să se ridice din corpul fizic și să călătorească in 
coridorul luminii cu viteza gândului și să călătorească mai de parte cu viteza gândului 
prin acest coridor. 
  
 Acum călătoriți prin a Patra Dimensiune. Pe măsură ce călătoriți prin a Patra 
Dimensiune, puteți vedea multe dintre ființele inferioare, dar ele nu vă pot atinge deloc. 
Mergeti mult prea repede și nu pot străpunge coridorul meu de lumină. (Tonuri "Ta, ta, 
ta.") Ajungi pe Arcturus, la grădina de la intrarea Templului lui Tomar. Tomar vă va vorbi 
acum. Transmit această parte a prelegerii către Tomar.  
  
 Salutări, salutări, prieteni seminte stelare. Eu sunt Tomar. Vă urez bun venit la 
templul meu care oferă purificarea sufletului. Juliano v-a pregătit pentru această 
experiență energetică de purificare a sufletului. Mergeți si urcati pe treptele templului; 
pasiti în interiorul intrarii și vedeți acest frumos interior alb, cu stâlpi albi de lumină care 
țin o structură asemănătoare unei cupole. În centru se află baia specială de purificare a 
sufletului. Este un mic iaz, dar nu este cu apă. Este cu o substanță specială care nu 
există pe Pământ. Este un lichid de purificare a sufletului. Pasiti spre centru și veniți în 
jurul acestui mic iaz de lichid de purificare a sufletului. Vom intra în iaz și, pe măsură ce 
intrați în iaz, vom purifica și elibera toate legăturile karmice cu cei pe care i-ați rănit și cu 
cei care v-au rănit. Acest lucru vă va ajuta să vă eliberați de necesitatea de a vă 
reîncarna din nou pe Pământ. Știu că este dorința voastră de a absolvi și de a trece in a 
Cincea Dimensiune.  
  
 Voi sunteți în Corpul vostru de Lumină, Corpul Vostru Spiritual. Coborâți în 
centrul camerei și intrați în acest iaz cu lichid de purificare spirituală. Asa este; este o 
curățire cum nu ați experimentat niciodată pe Pământ. Vă curățați sufletul de karmă, în 
funcție de faptul dacă ați rănit pe cineva, sau cineva v-a rănit în această viață sau în 
viețile trecute. Intram in liniste pe măsură ce experimentați purificarea. (Liniste) 

  
 Foarte bine. Este minunat să fii în acest lichid de purificare. Ieșiți din iazul cu 
lichid și fiecare aură a voastra s-a luminat/straluceste considerabil. Nu mai ești 
împovărat de aceste legături karmice pe care le-ai purtat cu tine atât de mult timp. Devii 
liber. Suntem în afara iazului simțindu-ne bucuroși și intr-o stare spirituala superioara, 
dar trebuie să începem călătoria înapoi acasă. Dar acum stiti si înțelegeți de ce Isus a 
spus întoarce si celălalt obraz. 
  
.  Ne retragem și începem să părăsim templul. Te uiți în jos la apă și ea arată 
densă și plină de lumină densa/joasa, dar eu și ceilalți prieteni ai mei vom dispersa 



această energie în cel mai util mod. Nu trebuie să vă faceți griji pentru că eliminăm 
acest lucru. Ieșiți din templu și acolo îl întâlniți din nou pe Juliano. Vă aștept mereu aici 
în templul meu. Sunt nerăbdător să fac această lucrare frumoasă cu voi. Aici este 
Tomar. O zi buna. 
  
 Prietenii mei, toți arătați atât de diferit. Gândiți-vă cât de minunat este să fii liber 
de încurcăturile karmice de pe Pamant. Luați-ma de mâna și apoi urmați calea înapoi în 
coridorul luminii și călătoriți acum înapoi la corpul vostru fizic cu viteza gândului. Sunteți 
in coridorul luminii acum. Începeți călătoria înapoi la corpul de pePământ. (Tonuri "Ta, 
ta, ta.") Ajungi la șase metri deasupra corpului tău fizic, iar acum intri într-o aliniere 
perfectă, dar și cu o nouă energie de purificare. Intrați acum înapoi în corpul fizic. Voi 
integrați aceste învățături.  
  
 Aveți o mai bună înțelegere a țesăturii dimensiunilor. Din a Treia Dimensiune 
puteți accesa a Cincea Dimensiune. Iar vălul  Dimensiunii a 5-a este deschis in a Treia 
Dimensiune celor care sunt într-o conștiința superioară. A Patra Dimensiune este 
deschisă oamenilor prin lumea viselor, prin practici șamanice, prin alte ceremonii. A 
Cincea Dimensiune este, de asemenea, deschisă prin muncă sacră, ceremonii sacre și 
locuri sacre și timpuri sacre.  
  
 A Cincea Dimensiune interacționează cu a Treia Dimensiune. Interacțiunea celei 
de-a Cincea dimensiuni cu a Treia Dimensiune este în creștere. Suntem interesați să 
accelerăm conexiunea voastră cu a Cincea Dimensiune. Apelați la Arcturieni și la alti 
ghizi superiori pentru a vă ajuta să vă conectați cu lumina Cinci Dimensională.  
  
 A Cincea Dimensiune este ca o sferă, iar a Treia Dimensiune este ca o sferă, iar 
aceste două sfere se vor intersecta. Ele sunt deja mai aproape una de alta decât au fost 
vreodată. Odata cu această intersecție, sunteți capabili să primiți și să interacționeze cu 
energiile  cinci-dimensionale. Țesătura celei de-a Cincea dimensiuni nu este ruptă, ca 
țesătura celei de-a Treia dimensiuni și a celei de-a Patra dimensiuni. Tesătura 
dimensiunii a 5-a este ca energia lui Shangri-La, care necesită să vă aflați în frecvențe 
de lumină superioare pentru a interacționa și a intra. 
  

 Ca sa intri în a Cincea Dimensiune necesită să fii plin de iubire. Este nevoie ca tu 
sa elimini toata ura și polarizarea. Intrarea în a Cincea Dimensiune necesită acceptarea 
unității a tot ceea ce există. Este nevoie de unitatea sufletului vostru pentru că sunteți și 
veți experimenta unificarea sufletului în călătoria voastră din a Cincea Dimensiune. 
(Tonuri "Oh.") Fie ca lumina Atotputernicului Creator să vă umple prezența spirituală 
acum. El Shaddai Chai. Ley Olam va ed. (Expresie ebraică) Conectați-vă cu Creatorul 
Viu Atotputernic în vecii vecilor. Vă puteți uni cu această energie. Eu sunt Juliano. Bună 
ziua. 
  


