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5. David Miller - Prezenta multidimensionala 
 
Salutari, eu sunt Juliano, noi suntem arcturienii. 
 
Doresc sa incep aceasta diiscutie prin a descrie ascensiunea. Ascensiunea este un 
moment in care voi veti fi in posibilitatea de a parasi imediat Pamantul. Veti avea 
posibilitatea de a sari peste experienta mortii. Energia voastra va fi transformata intr-
o forma mai inalta. Corpul fizic sa va transforma intr-o substanta energetica si veti 
pleca de pe aceasta planeta si veti merge in dimensiunea a 5-a. Am avut mai multe 
exemple si descrieri despre aceste evenimente si au existat exemple si situatii in 
istoria Pamantului unde anumite fiinte mai inalte si dezvoltate, au ascensionat. In 
biblia hebraica Ilie a ascensionat in timp ce studentul lui, Elisei, a fost chiar martorul 
ascensiunii lui Ilie. A existat o pregatire inainte, asa cum voi va pregatiti acum pentru 
propria ascensiune. Cred ca este clar din istoria existentei pe Pamant ca om ca 
pentru a ascensiona este nevoie de pregatire. Astazi ati auzit diferite recomandari 
despre cum si ce fel de activitate mentala este necesara, ce trebuie sa faceti si sa 
urmati in legatura cu ego-ul, cum sa lucrati cu ghizii vostrii, cum va extindeti 
constienta si cum sa intelegeti si sa lucrati in cazul unei constiente contractate sau 
limitate. O parte din aceasta pregatire include intelegerea naturii voastre 
multidimensionala. Voi sunteti fiecare dintre voi o fiinta multudimensionala. Chiar 
daca intr-o stare de constienta restransa ganditi  unidimensional, adica numai la 
nivelul unei dimensiuni, adevarul este ca esenta voastra, fiinta voastra este 
multidimensionala. Voi traiti si experimentati pe nivele diferite si in dimensiuni diferite. 
O parte din prezenta voastra este deja in dimensiunea a 5-a. Ca si pregatire Ilie 
interactiona si isi vizita sinele pentadimensional inainte de a ascensiona la propriu. A 
pregatit calea pentru ascensiunea lui. Erau lucruri care trebuia sa le duca la sfarsit pe 
Pamant, servicii care trebuiau sa fie implinite, erau anumite aspecte ale lectiilor 
propriei vieti care trebuiau duse la capat si a mai facut si alte pregatiri cu studentii lui 
dar iata ca si el a trebuit sa se pregateasca din punct de vedere psihologic pentru a 
pleca, dar a inteles natura sinelui multidimensional si a stiut ca avea un corp 
multidimensional in dimensiunea a 5-a. Noi, arcturieniii, v-am sugerat si dat mai 
departe anumite tehnologii pentru ascensiune. Acestea includa: bilocatie si 
proiectare mentala si de asemenea abilitatea de a calatori astral printr-un  coridor de 
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lumina pentadimensional pentru a va vizita sinele multidimensional si corpul vostru 
multidimensional. Multi dintre voi ati practicat aceste exercitii.  Pentru a va face 
lucrrile  mai usor pentru voi, am organizat si construit un centru de vizita 
multidimensionala pentru voi, astfel incat puteti sa practicati propria proiectare 
mentala si bilocatie in acest loc, astfel  incat in momentul ascensiunii, si aduceti-va 
aminte ca v-am spus ca acest moment este unul imediat, veti stii ce trebuie sa faceti, 
veti stii unde sa mergeti, nu va trebui sa va opriti si sa va ganditi ce se intampla sau 
ar trebui sa fac asta sau mai bine altceva.  
Imi doresc ca ascensiunea voastra sa fie naturala, ca un reflex natural si cum puteti 
sa va imbunatatiti reflexele, da, prin practica repetata si repetata. Aduceti-va minte sa 
lasati gandurile precum "merit?", sau "sunt pregatit destul", si in general lasati si 
renuntati la tot ceea ce este ceva care restrange , care limiteaza. Cand va ganditi la 
ascensiune sper ca veti putea pleca imediat, pentru ca ati practicat si exersat 
bilocatia foarte bine. O sa rezumez pe scurt exercitiul de bilocare cu voi, as vrea sa il 
facem impreuna cu o alta ocazie. Exercitiul in sine include identificarea cu sinele 
astral/eteric, stiind ca acesta poate sa paraseasca corpul fizic, stiind ca acesta 
ramane atasat de corpul vostru fizic printr-un cordon astral, simtiti prezenta mea , ca 
fiinta pentadimensionala, percepeti coridorul de lumina albastru pe care l-am activat 
in camera voastra, care va duce direct la lacul cristalului arcturian pe Arcturus, si 
acolo am oferit un loc sigur pentru corpul vostru multidimensional si in acest exercitiu 
calatoriti cu mine prin acest coridor, intrati in domul din jurul lacului si cristalului si 
apoi va aliniati cu corpul vostru pentadimensional care va asteapta acolo, apoi intrati 
in acest corp. Faceti acest lucru in meditatiile voastre, cautati aceste experiente 
variate in acest context, vorbiti cu ghizii vostrii, vedeti-va in acest corp 
pentadimensional si multidimensional, atat de mult cat doriti, apoi la momentul 
potrivit, dupa ce faceti aceste experiente minunate in dimensiunea a 5-a, iesiti din 
acest corp, calatoriti prin coridorul de lumina si va intoarceti deasupra corpului vostru 
fizic tridimensional pe Pamant, si apoi reintrati in corpul vostru fizic si aduceti cu voi 
aceasta experienta a corpului pentadimensional si lucrurile avansate din punct de 
vedere energetic pe care le-ati adus cu voi. Exista anumite vindecari pe care le puteti 
face in aura voastra, dupa ce va intoarceti din dimensiunea a 5-a cu aceste 
actualizari. Unii dintre voi sunteti foarte avansati si aveti deja constienta prezentei 
voastre pentadimensionale si nu numai ca puteti sa faceti aceasta vizita la lacul 
cristalului dar aveti constienta altor experiente proprii pe alte planete sau pe nave 
spatiale. Asadar este o extindere mentala pentru a intelege ca sunteti o fiinta 
mutidimensionala, dar cheia pregatirii pentru propria ascensiunei este aceasta 
practica continua in vizita sinelui multidimensional. 
 
 
 


