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     Salutări, sunt Juliano.  Noi suntem arcturienii!  
 
     În această prelegere, vreau să mă uit mai îndeaproape la conceptul cunoscut sub numele de 

"Sinele multidimensional".  Este dificil în mintea liniară, mintea cauză și efect, pentru a înțelege 

sinele multidimensional.  Practic, în mentalitatea 3-dimensională, veți vedea lucrurile într-o 

manieră liniară.  Aceasta înseamnă că există un trecut; există un prezent, și există un viitor, iar 

această cronologie este pe o linie dreaptă.  Știu că puteți concepe sau gândi la eul vostru viitor, 

de exemplu.  Dar chiar și atunci când vă gândiți la sinele vostru viitor, îl vedeți în această formă 

liniară care se află în fața sinelui actual. 

 

     Sinele multidimensional poate fi definit ca sine existent în mai multe dimensiuni diferite în 

același timp, simultan. Aceasta înseamnă că, atunci când experimentați sinele multidimensional 

sau conștiința sinelui multidimensional, puteți fi aici și puteți fi conștienți de sinele vostru în cea 

de-a treia dimensiune dar, în același timp, puteți fi conștienți de sinele vostru în cea de-a cincea 

dimensiune.  În unele cazuri, este posibil, de asemenea, să fiți în a patra dimensiune, în același 

timp fiind și în cea de-a treia dimensiune. 

 

     Vreau să subliniez faptul că experimentarea sinelui multidimensional se poate face numai 

dintr-o mai înaltă stare de conștiință extinsă.  De asemenea, vreau să subliniez faptul că 

experimentarea sinelui multidimensional este un semn de înaltă evoluție, și că, în viitorul 

umanității, mai ales atunci când vorbim despre Bărbatul/Femeia Omega, putem spune că 
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aceste ființe mai evoluate, cum ar fi Bărbatul/Femeia Omega, au conștiință multidimensională.  

Acest lucru înseamnă că nu toată lumea este suficient de avansată pentru a experimenta sau 

pentru a participa la conștiința multidimensională.  Aceasta are nevoie de ceea ce este 

cunoscut în kabală ca "marea minte" sau "mintea extinsă".  Nu am fi capabili de a experimenta 

conștiința multidimensională cu mintea măruntă, sau cu mintea restrânsă. 

 

     Cum este posibil ca unul să existe sau să aibă viață pe două dimensiuni diferite în același 

timp?  Pentru a începe să înțelegem acest lucru, trebuie să transcedem timpul liniar.  Știu că 

mulți dintre voi au urmărit prelegerile mele anterioare referitoare la timpul circular în loc de 

timpul liniar.  Deci, avem, de asemenea, timp co-liniar și timp circular.  "Co-liniar" înseamnă că 

există două termene paralele între ele.  Vă puteți imagina acest concept ca pe o cale ferată care 

înaintează pe un lung parcurs.  Co-linear este un posibil concept util în încercarea de a înțelege 

sinele multidimensional. 

 

     De asemenea, vreau să folosesc exemplul visării ca o modalitate de a înțelege că este 

posibil ca o conștiință să se afle în două dimensiuni diferite în același timp, cât vă aflați aici, în a 

treia dimensiune.  În visare ești consemnat pentru o anumită perioadă de timp în așa numita 

stare de somn.  Ați putea dormi timp de șapte până la opt ore, dar, în realitate, visați doar atunci 

când sunteți în starea de somn profund. Uneori, acest lucru este denumit "conștiința mișcării 

rapide a ochilor".  S-a observat că atunci când vă aflați în această stare de somn mai profundă 

cunoscut sub numele de ”mișcarea rapidă a ochilor” (Rapid Eye Movement - REM), sunteți în 

corpul viselor. Această stare de vis este un bun exemplu de experiență multidimensională sau 

de prezență multidimensională. 

 

     În timp ce visați, sunteți în corpul fizic; în a treia dimensiune, dar în același timp, în corpul 

visării.  Se întâmplă ca acest corp al viselor să se schimbe.  Aveți capacitatea minunată de a 

modela corpul de vis în orice formă o doriți.  Puteți conceptualiza, să vă întineriți, ca atunci când 

ați avut nouăsprezece sau douăzeci de ani.  Puteți alege chiar diferite corpuri, diferite forme de 

oameni pe care le cunoașteți și pe care le puteți reprezenta în visele voastre. 

 

     Adevărul este că atunci când visați; sunteți în conștiința multidimensională; sunteți în stare 

de a fi în două dimensiuni, în același timp. Noi împărțim aceste stări în starea de somn și aceea 

de Conștiință Trează.  Mulți oameni sunt capabili de a intra în starea de somn sau de vis din 

starea de Conștiință Trează, în fantezie, sau în visare de zi.  Unii oameni numesc acestă stare 

"visare conștientă" sau de ”visare în stare de trezie”.  În această stare dați din cap, pentru scurt 

timp de somn pentru un minut sau două, sau chiar cinci minute.  Imediat intri în starea alterată a 

conștiinței, și apoi începi să experimentezi conștiința multidimensională a visării.  Starea de vis 

atunci, și experiența visurilor, ne oferă un bun fundament pentru înțelegerea experienței 

multidimensionale. 

 

     Munca noastră, adică lucrarea Arcturienilor, este concentrată pe extinderea conștiinței 

voastre și pregătirea voastră pentru înălțare.  Încurajăm toate semințele de stele să practice 

conștiința multidimensională prin exerciții.  Puteți practica conștiința multidimensională prin 

proiectarea conștientă a corpului astral în a cincea dimensiune.  În această practică v-am oferit 
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anumite locuri sacre în cea de-a cincea dimensiune pentru a vă proiecta corpul vostru 5-

dimensional.  Este important pentru voi să aveți cea mai bună experiență și protecție atunci 

când călătoriți cu conștiința multidimensională sau când experimentați multidimensional.  Astfel, 

am înființat Lacul Arcturian de Cristal și am înființat Templul lui Tomar. Am înființat, de 

asemenea, camere speciale de vindecare pe nava noastră Athena, pentru voi. 

 

     Multe semințe de stele au experimentat deja profund în munca multidimensională.  Unii 

dintre voi raportează că, atunci când sunt capabili de a arunca o privire în alte stări 

multidimensionale, atunci se văd ca un comandant pe o navă stelară, sau un medic sau un 

vindecător sau un mare, vindecător planetar pe o altă planetă, sau chiar într-o altă galaxie.  

Uneori mă refer la conștientizarea experiențelor pe alte tărâmuri ca "sângerare între 

dimensiuni".  Există o garanție care pune o perdea între realitatea de bază în care vă aflați, care 

este a treia dimensiune, și orice realitate multidimensională pe care o puteți experimenta, cum 

ar fi a patra sau a cincea dimensiune. Uneori această cortină permite o astfel de ”sângerare”, 

ceea ce înseamnă că puteți conștientiza a ceea ce faceți în alte, vieți multidimensionale.  Acest 

lucru este pentru cea mai mare parte o experiență pozitivă și o experiență dorită pentru 

semințele de stele.  Dacă nu sunteți stabili mental, sau nu aveți convingeri adecvate, nu 

înțelegeți natura vieții multidimensionale, atunci s-ar putea să găsiți "sângerarea între 

dimensiuni" ca o experiență destul de supărătoare.  Ați putea crede că înebunți dacă aveți 

experiențe detaliate cu evenimente multidimensionale. 

 

     Vreau să vorbesc puțin în plus aici despre această experiență de "sângerare între 

dimensiuni" .  Există un fenomen cunoscut sub numele de răpiri și răpiți, iar acest lucru include 

oameni care au fost răpiți sau luați pe nave stelare, și ei raportează experiența cu mare 

precizie.  Întrebarea care apare întotdeauna dacă aceste relatări sunt sau nu fantezii sau dacă 

este vorba o iluzie de colectivă.  În alte cazuri, aceștia pot raporta exemple specifice de 

interacțiuni cu alte ființe.  În fiecare caz de răpire există un aspect al conștiinței 

multidimensionale și a unei experiențe multidimensionale.  Dacă ați fi într-o cameră și cineva a 

fost răpit, ați putea vedea încă un coridor sau un portal deschis de ființe din 4-dimensional, care 

ar permite conștiinței multidimensionale să fie capturată sau răpită și adusă într-un alt tărâm, pe 

navele lor stelare.  Răpiții pot raporta că sunt luați fizic, și, în adevăr, în experiența lor, ei sunt 

luați fizic, deoarece poarta a fost deschisă pentru conștiința multidimensională. 

 

     Aș dori să subliniez importanța protejării conștiinței multidimensionale.  Vreau să subliniez că 

există anumite reguli pe care toată lumea le poate respecta pentru a se asigura că spațiul din 

jurul dumneavoastră, care include și portalurile ce pot fi în jurul dumneavoastră, sunt protejate.  

Cel mai simplu mod este acela de a vizualiza un coridor de aur de lumină în jurul vostru, atunci 

când dormiți, și de a vizualiza că acest coridor nu poate fi penetrat de către alte ființe inferioare.  

Cred că este important pentru toți cei care sunt semințe de stele și lucrează pentru ascensiunea 

lor să practice protejarea propriei lor conștiinței multidimensionale, și să își trimită energia 

protectivă a conștiinței pentru corpul lor 5-dimensional. Nu încurajez oamenii să practice 

experiența multidimensională în cea de-a patra dimensiune.  Există anumite exemple și 

circumstanțe atunci când este util să se practice a fi multidimensional în corpul 4-dimensional, 
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dar în cea mai mare parte, cred că voi, împreună cu mine, lucrăm pentru ascensiunea 

dumneavoastră, prin urmare, nu aveți nevoie de a practica călătoria în a patra dimensiune 

 

     De multe ori intrați în a patra dimensiune în starea de visare.  Multe dintre evenimentele pe 

care le vedeți și experimentați în starea de visare fac parte din inconștientul colectiv care este în 

a patra dimensiune.  În același timp, în cazuri rare, este posibil să aveți experiențe mai înalte în 

starea de vis, care poate fi comparat cu a intra în conștiința 5-dimensională. Puteți crea și 

modela corpul 5-lea-dimensional în același mod în care puteți crea corpul visurilor voastre.  Cei 

mai mulți dintre voi vor alege o forma mai tânără pentru corpul 5-dimensional.  Veți alege un 

timp în propria istorie pe pământ când veți crede că sunteți mai frumoși sau mai arătoși, și asta 

e bine.  Veți dori să alegeți o formă de corp de pe când ați fost în cea mai bună formă.  Dar 

puteți alege o formă mai bătrână, de atunci când sunteți, probabil, mai înțelepți și mai evoluați.  

Nu trebuie neapărat să fie un corp mai tânăr. 

 

     Vreau să compar conceptul de a lucra cu visarea conștientă, lucidă și practicarea experienței 

multidimensionale.  Voi defini mai întâi visarea lucidă: Visarea Lucidă este un concept în care 

sunteți conștient în timp ce visați.  Această conștientizare în starea de vis este numită visare 

lucidă.  Acest lucru este ceva care a fost recent descoperit și descris în ultimii 50 ani în 

psihologia modernă.  De asemenea, această stare de vise lucide este descrisă destul de viu în 

cărțile lui Carlos Castenada, inclusiv în seria "învățăturile lui Don Juan".  Visarea Lucidă , deci, 

este o stare de conștiință deziderată.  De ce? Pentru că dacă sunteți conștienți în starea de vis 

pe care o trăiți, atunci puteți controla și direcționa experiențele dumneavoastră.  În seria Carlos 

Castenada, un Șaman stagiar a dorit să aibă un vis lucid și în timp ce el a fost în visare, a putut 

face diferite lucruri, cum ar fi, a zbura, a sări de pe stânci și de a face alte importante exerciții 

șamanice pe care el nu ar fi fost în măsură să le facă în stare de normală conștiență. 

 

     Cum se practică și cum se ajunge la starea de conștiință lucidă și de visare lucidă și cum se 

leagă acest exercitiu de visare lucidă cu conștiința multidimensională? Cel mai simplu mod de a 

practica visele lucide este de a medita chiar înainte de a merge la culcare și de a-ți da 

instructiuni.  În seria lui Carlos Castenada, șamanul prezintă o tehnică de ancorare.  El și-a dat 

lui însuși un semnal de mână înainte de a merge la culcare, și el însuși și-a spus că, atunci 

când el ar vedea că mâna sa se mișcă în vis într-un anumit mod, atunci el va intra în conștiința 

numită visare lucidă. O descriere simplă ar fi expunerea tuturor celor cinci degete ale mâinii 

dinaintea celui de-al treilea ochi.  Exersați privindu-vă mâna în acea poziție în timpul stării 

conștiinței de veghe.  Apoi, spuneți subconștientului dumneavoastră acest lucru: "când eu voi fi 

în stare de vis, și voi vedea mâna mea în fața celui de-al treilea ochi, voi intra în starea de 

conștiință numit visare lucidă."  Ați putea exersa sau medita ținându-vă mâna în fața celui de-al 

treilea ochi repetându-vă instrucțiunea.  Apoi, când sunteți în stare de vis și vă vedeți mâna în 

acea poziție, intrați în starea de visare lucidă. 

 

     Când aveți vise lucide, încercați să faceți diferite lucruri, cum ar fi să zburați, devenind astfel 

psihic, sau vindecând părți din dumneavoastră.  Există lucruri pe care le puteți face în starea de 

vis multidimensională pe care nu le-ați fi putut face în conștiința normală.  În starea de vis aveți 

puteri psihice care nu sunt disponibile în starea de conștiința normală. 
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     Fiecare dintre voi are un corp pentadimensional în a cincea dimensiune, la fel ca tine corpul 

de vis atunci când te duci în starea de vis.  Este posibil să nu practicați intrarea în corpul 

dumneavoastră superior-dimensional în starea pentadimensională/multidimensională.  Poți să 

exersezi.  La fel, trebuie să faceți acest exercițiu, așa cum v-am spus la exercitarea de a privi 

degetele mâinilor, astfel încât să vă puteți configura ancorarea, pentru a putea intra în starea de 

conștiință pentadimensională/ multidimensională.  Eu, Juliano, am lucrat cu voi să vă ancorați în 

această stare de constiinta pentadimensională folosind tonuri și sunete.  Când auziți un anumit 

ton sau sunet, atunci acesta vă poate declanșa pentru a merge într-o stare de conștiință mai 

înaltă, care vă va oferi posibilitatea de a experimenta în pentadimensional și intrați în corpul 5-

dimensional organism.  Acest lucru ar fi similar cu explorarea mâinii în starea de conștiință 

trează pentru a vă ajuta să exersați visul lucid în timp ce sunteți în starea de vis. 

 

     Acum putem exersa intrarea în starea pentadimensională atunci când auziți aceste tonuri și 

sunete.  Unele dintre tonuri și sunete de genul asta: (tonuri) "Ohhhhh".  Acest ton vă oferă 

instrucțiunile și ancorarea pentru a călători interdimensional prin coridoare de lumină într-o stare 

pentadimensională, și, apoi, acolo puteți introduce corpul pentadimensional. 

 

     Lasați-ne să creăm, să modelăm, corpul dumneavoastră pentadimensional.  Putem face asta 

acum înainte să vă duceți acolo, și vreau să gândiți și să vizualizați o stare, o formă, a corpului 

vostru pentadimensional.  Dacă doriți, puteți să vă alegeți aspectul de atunci când ați avut 25 

sau 30 de ani.  Poate că este perioada în care, eventual, ați fost cel mai chipeș sau cel mai 

frumos.  Puteți sa vă alegeți în orice moment. 

 

     Imaginați-vă corpul acesta în fața dumneavoastră, și o să numim asta dublura voastră 

eterică.  Acum proiectați acel corp în Lacul Templului Arcturian de Cristal, călătorind prin 

coridorul albastru Arcturian de lumină din jurul vostru.  Călătoriți cu viteza gândirii prin coridorul 

albastru Arcturian.  (Tonuri)  Pe măsură ce călătoriți prin coridor, veniți la Lacul Arcturian de 

Cristal pe cea de-a cincea dimensiune și surprinzator, forma pentadimensională pe care ați 

creat-o pe a treia dimensiune este deja acolo, pe a cincea dimensiune.  Și voi, în corpul 

pentadimensional , sunteți șezuți cu picioarele încrucișate, poate într-o poziție yoga/de 

meditație- în jurul Lacului meu de Cristal.  Găsiți-vă corpul multidimensional și călătoriți peste 

Lac, apoi descărcați sau intrați în corpul pentadimensional existent, cu corpul vostru astral, 

dublu acum. (Tonuri)  Sunteți acum în corpul pentadimensional în dimensiunea a cincea la 

Lacului de Cristal, și, în același timp, sunteți în corpul 3-dimensional înapoi pe Pământ.  

Aceasta este o experiență multidimensională. 

 

     Puteți avea și alte experiențe multidimensionale în afară de aceasta, pe Lacul de Cristal 

Arcturian.  Țineți minte, vă dau aceste instrucțiuni ca să puteți exersa să fiți în conștiința 

multidimensională.  În momentul ascensiunii, cred că v-ar fi de ajutor să călătoriți și să intrați în 

sinele vostru pentadimensional aici, pe Lacul de Cristal, deoarece de aici veți putea merge în 

multe locuri diferite pe a cincea dimensiune.  Veți putea călători în ARCTURUS, sau puteți 

merge la Pleiade.  Puteți călători în diferite galaxii.  Când vă simțiți confortabil vizitându-vă 

corpul pentadimensional, atunci sunteți deja intrați în joc. 
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     Dar vreau să subliniez această tehnică de înălțare numită "bilocație".  Acest lucru se referă 

la a fi capabil să locuiți și să existați în două corpuri diferite, în același timp.  Este chiar posibil 

ca o ființă care este foarte dezvoltată să fie în două corpuri în a treia dimensiune în același timp.  

Există similarități între bilocație și Sinele multidimensional, iar similitudinea este aceasta: aveți 

controlul asupra gradului de conștientizare pe care îl aveți în fiecare stat de bilocație.  Deci, de 

exemplu, chiar acum sunteți în starea multidimensională pe ARCTURUS, și s-ar putea să aveți 

100% conștiința aici, în Lacul de Cristal, sau 99% aici și 1% înapoi pe Pământ.  O altă 

posibilitate este că puteți fi 80% pe ARCTURUS pe Lacul de Cristal și 20% în corpul 

pământesc.  Puteți controla sau modifica procentele de localizare a conștiinței unde vreți să fiți. 

 

     Să ne întoarcem din nou la starea de visare.  În starea de visare lucidă puteți ridica procentul 

de conștiință în starea de vis.  Exact asta vreau să fac cu dumneavoastră în a cincea 

dimensiune și în conștiința voastră multidimensională.  Vreau să vă ajut să vă ridicați conștiința 

în corpul pentadimensional, astfel încât în cele din urmă, veți fi 75% în corpul pentadimensional 

și doar 25% în corpul fizic.  Asta înseamnă că puteți face mai multe lucruri în corpul 

pentadimensional, pe care nu ați fost capabili să le faceți înainte. 

 

     Ce fel de lucruri ați putea face?  Ați putea face vindecări; ați putea fi psihic; ați putea călători 

în alte tărâmuri.  Poate doriți să călătoriți la a șaptea dimensiune, sau poate doriți să vizitați o 

altă planetă.  Odată ce v-ați obișnuit în această stare de conștientizare multidimensională, mai 

apoi, la fel ca în starea de vis, abilitățile dumneavoastră psihice se vor îmbunătății.  Există multe 

locuri minunate pentru a fi vizitate pe a cincea dimensiune.  În unele cazuri, în loc să vă 

proiectați pe Lacul de Cristal Arcturian, v-ați putea proiecta pe nava interstelară a lui Ashtar, sau 

v-ați putea proiecta pe planeta voastră de acasă. 

 

     Am doar o notă de prudență pentru dumneavoastră.  Sunt o mulțime de ființe extraterestre 

care plutesc în jurul Pământului.  Unele dintre aceste ființe au intenții proaste.  Nu recomand să 

exersezi conștiința multidimensională mergând la una dintre aceste nave ale ființelor inferioare.  

Știm deja și am văzut acele povești despre răpiri, durerea și suferința pe care le-au 

experimentat răpiților, precum și modul în care îi dezechilibrează mental.  Când vă duceți în 5-

dimensional, pe Lacul Arcturian de Cristal , nu veți fi dezechilibrați; mai degrabă vei deveni mai 

prezenți și veți primi mai multe informații și mai mult ajutor în viața voastră curentă, decât dacă, 

sperând că nu este cazul, sunteți răpiți și aduși pe o navă spațială 4-dimensională, împotriva 

voinței dumneavoastră, de către un extraterestru care nu este de lumina înaltă. Chiar dacă doriți 

să călătoriți pe alte nave interstelare în a cincea dimensiune, eu personal recomand să veniți la 

Lacul Arcturian de Cristal mai întâi, și apoi de acolo, vă puteți proiecta în alte locuri 5-

dimensionale. 

 

     Să repetăm acestea din nou.  Sunteți în corpul pentadimensional; ați părăsit Pământul; 

corpul vostru pământesc este bine protejat.  Există un coridor de lumină în jurul vostru și în jurul 

casei voastre.  Ați crezut că v-ați proiectat și ați călătorit în mod astral cu corpul eteric în corpul 

pentadimensional de pe Lacul de Cristal Arcturian.  Acum sunteți în corpul pentadimensional.  

Sunteți cel puțin 40% conștienți în corpul Lacului Arcturian de Cristal pentadimensional și 60% 
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în corpul Pământesc.  Încercați să echilibrați la 50% - 50% pentru fiecare dintre corpuri, la 

maximul capacităților dumneavoastră.  (Tonuri)  Sunteți 50% în corpul vostru pământesc, și 

50% în corpul vostru pentadimensional de pe Lacul de Cristal Arcturian.  Stați confortabil în 

corpul pentadimensional.  Puteți deveni cât de înalt vreți, oricât de subțire vreți, oricât de frumos 

vreți să fiți. Puteți avea părul lung pe care doriți să aveți; puteți să vă luciți al treilea ochi.  Cel 

mai important lucru este că aveți puteri psihice mari în corpul pentadimensional.  Vă puteți gândi 

la un proiect în alte locuri de pe a cincea dimensiune. 

 

     Să ne întrebăm: unde vreți să mergeți?  Vreți să mergeți pe ARCTURUS?  Vreți să mergeți 

în Pleiade?  Vreți să mergeți pe nava mea, Athena?  Vreți să mergeți în galaxia Andromedană?  

Vreți să mergeți prin poarta stelară?  Acum vă puteți gândi să vă proiectați în aceste locuri din 

Lacul de Cristal Arcturian.  Nu aveți nevoie de coridor, ca și cum ați merge de la a treia la a 

cincea dimensiune, pentru că sunteți deja în a cincea dimensiune de pe Lacul de Cristal 

Arcturian.  Sunteți deja într-un spațiu sacru.  Poate doriți să vă apropiați de Creator.  Poate doriți 

să vizitați Sananda. 

 

     Să ne mergem din nou în meditație și să facem acest al doilea exercițiu multidimensional.  

Puteți călători astral oriunde doriți să mergeți.  Vă ajut și vă păzesc tot timpul.  Vom intra în 

tăcere.  (Tăcere) 

 

     Sper că vă bucurați de puterile voastre de a călători.  Unii dintre voi au venit pe nava mea 

Athena și alții au intrat în camerele de vindecare ale lui Helio-Ah.  Văd că unii dintre voi au venit 

la planeta mea de origine Alano și alții au venit la Templul lui Tomar pe ARCTURUS.  Vă rog 

mergeți înapoi acum la Lacul de Cristal Arcturian și la al vostru pentadimensional aici, pe lac, 

unde am început cu toții.  Porunciți-vă să vă întoarceți.  Acum aveți conștiința extinsă.  Aveți 

toate chakrele deschise.  Sunteți cu adevărat în starea pentadimensională. 

 

     Vreau să vorbesc despre coabitare.  Coabitare pozitivă din perspectiva Pământului este 

atunci când o ființă mai mare, ar fi Sananda sau un Arhanghel, vine în aura voastră și locuiește 

cu voi.  Există mai multe avantaje pentru această experiență.  O ființă superioară poate înălța 

vibrațiile de gândire, care v-ar permite să faceți lucruri pe care nu le-ați putea face într-o stare 

de conștiință normală. 

 

     Există un concept în coabitare în cazul în care voi, ca ființe 3-dimensionale, puteți coabita, 

cu o ființă mai înaltă din a cincea dimensiune.  Amintiți-vă, în starea convențională, pozitivă de 

cohabitare, ne gândim la ființele mai înalte care vin în jos, care trăiesc cu tine în a treia 

dimensiune.  În această stare de conștiință pe care o descriu acum, puteți să vă bilocați și să 

călătoriți astral și să conviețuiți cu cele mai înalte ființe de pe dimensiunea lor. 

 

     Acum, există un exemplu măreț referitor la acest lucru din învățăturile lui Iisus/Sananda.  

Una dintre marile învățături pe care le oferă umanității este că puteți veni să coabitați cu El pe a 

cincea dimensiune.  Energia lui este destul de mare și inima lui este suficient de deschisă încât 

El poate accepta toți oamenii care doresc să meargă și să fie cu El, în dimensiunea sa mai 
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înaltă.  El poate găzdui energia voastră, astfel încât vă va permite să fiți în aceiași stare cu El.  

Poate putem numi această experiență "coabitare inversă". 

 

     Puteți să coabitați cu mine, Juliano.  Puteți, de asemenea, să coabitați, cu Helio-Ah, precum 

și alte ființe mai înalte.  Este o stradă cu două sensuri, și, în unele moduri, aceasta poate fi mai 

ușor și mai de dorit pentru voi, ca să mergeți în tărâmurile superioare.  Aveți ambele opțiuni 

disponibile.  Când proiectați sau vă bilocați în dimensiunea a cincea unde sunteți acum, puteți, 

de asemenea coabita cu orice ființă pentadimensională, care este dispusă și deschisă pentru a 

fi cu voi.  Care ar putea fi Sananda, Ptaah, sau alți Maeștrii Înălțați pentadimensionali. Există 

avantaje mari pentru a inversa coabitarea. 

 

     În această parte a exercițiului, puteți coabita, cu un alt maestru.  În timp ce deja sunteți în 

starea pentadimensional la Lacul de Cristal, alegeți un maestru ascensionat cu care doriți să 

coabitați acum și trimiteți cererea și vedeți dacă aceasta este acceptată dumneavoastră.  La 

acceptarea invitației, proiectați-vă corpul astral pentadimensional în prezența lor.  Vom păstra 

tăcerea în timp ce faci asta.  (Tăcere) 

 

     Bucurați-vă de coabitarea inversă pozitivă.  Când vă întoarceți în corpul vostru pământesc, îi 

puteți cere maestrului ascensionat să conviețuiască cu voi când vă întoarceți la a treia 

dimensiune.  Vă cer acum să vă întorceți la corpul pentadimensional din Lacul de Cristal. 

Părăsiți experiența de coabitare pozitivă pe care ați avut-o cu maestrul dumneavoastră 

ascensionat la alegere și vă întoarceți la Lacul Arcturian de Cristal.  E timpul să părăsiți Lacul și 

corpul vostru pentadimensional, și să vă întorceți în corpul vostru pământesc.  Urmați-mă, 

mergeți pe coridorul de deasupra mea; urmați coridorul și călătoriți cu viteza luminii înapoi la 

corpul 3-dimensional.(Tonuri)  Mergeți la șase metri deasupra corpului vostru pământesc.  

Comandați corpul astral să fie în perfectă aliniere cu corpul fizic, și la numărătoare, la numărul 

trei, reintroduceți corpul fizic în aliniere perfectă. Un doi trei.  Sunteți acum în corpul 3-

dimensional, dar ați adus înapoi cu voi o lumină mult mai mare.  Lăsați toată această lumină, 

vindecare, cunoaștere, tehnici și practici din multidimensionalitate să se integreze în corpurile 

voastre mentale, fizice, emoționale și spirituale.  Acum puteți practica călătorii lucide, 

multidimensionale.  Și așa va fi. 

 

Sunt Juliano. Vă urez o zi bună. 

 

 

 


