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     Salutari, eu sunt Juliano. Noi suntem  arcturienii. Dorim sa privim inca o data 
asupra conceptului intersectiei dintre dimensiunea a 5-a si a 3-a. Doresc sa 
exploram impreuna la un nivel mai adanc ce inseamna dimensiunea a 5-a si sa va 
ajutam sa intelegeti complexitatea aferenta si tehnologia care este folosita pentru 
intersectia dimensiunilor. 
 
     Doresc sa incep aceasta discutie vorbindu-va despre vibratii si frecvente mai 
inalte. Vreau sa folosesc exemplul unei canterete de opera care are o voce foarte 
frumoasa si inalta. Putem sa spunem ca este o soprana. Sa spunem ca avem o sticla 
sau un vas de sticla, apoi daca aceasta soprana canta la o frecventa foarte inalta si 
foloseste vibratii si tonuri corespunzatoare, prin aceasta ea poate sa duca la 
spargerea vasului de sticla. Sticla nu poate sa reziste la aceste frecvente inalte 
create in cadrul performantei deosebite ale canteretei de opera.. Haideti sa 
consideram acest exemplo ca pe o descriere simbolica sau o metafora pentru 
frecventele dimensiunilor 5D si 3D. Dimensiunea a 5-a se afla pe un plan 
frecventional mai inalt. Este greu de descris o vibratie mai inalta si efectul acesteia 
asupra vibratiilor mai joase , daca nu folosesc astfel de exemple cum este cel al 
canteretei de opera. Vrem sa spunem asadar ca frecventele mai inalte ale 
dimensiunii 5D cateodata pot sparge/dizolva/ruina energii existente, tipare 
energetice existente si forme si vasuri pentru aceastea in 3D.  
 
     Solutia acestei situatii, facand o analogie, este ca dimensiunea a 3-a, adica vasul 
de sticla, trebuie sa fie fortificat/pregatit, sticla trebuie sa fie preparata pentru a 
putea primi si ancora vibratia mai inalta. Vibratiile unei dimensiuni se afla intr-un 
plan separat fata de alte dimensiuni, astfel vibratiile 5D nu se intersecteaza defapt 
direct cu dimensiunea a 3-a. Dar, acum ne aflam intr-o perioada de lumina 
spirituala ridicata si de evolutie spirituala in care sfera dimensiunii 5D se va 
intersecta cu sfera 3D. Acest fenomen aduce cu sine niste probleme si situatii 
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tehnologice interesante. Poate dimensiunea 3D sa reziste frecventelor vibrationale 
mai inalte ale dimensiunii a 5-a? Ma intorc din nou la analogia cu vasul de sticla. 
Este o analogie interesanta la mai multe niveluri , deoarece iata ca ne arata ca 
vibratiile mai inalte, gandirea mai inalta si frecventa mai inalta specifice 
dimensiunii a 5-a pot cauza "rupturi si sparturi" unor "vase", structuri si sisteme 
care tin si ancoreaza dimesniunea a 3-a. 
 
     Poate va dati seama la un nivel de baza ca multe din sistemele Pamantului sunt 
in pericol. Ma refer in mod deosebit la sistemele vechi de putere, economice, 
religioase, si de cultura sociala si politica. Fiecare din aceaste sisteme individuale, 
fiecare in parte trebuie sa se adapteze si sa se extinda pentru a putea tolera si 
incorpora frecventele inalte ale luminii 5D. Va aflati acum in situatia in care nu a a 
avut loc o intersectie intre dimensiuni, dar in care simtiti atractia acestora catre 
intersectare. Exista ramificatii ale luminii pentadimensionale si de asemenea multe 
influente magnetice pe Pamant in acest moment. Acestea vin direct din 
dimensiunea a 5-a. Acestea sunt traite si experimentata in forme de ganduri 
intuitive, energii si capacitatii parapsihice , actualizari evolutive energetice in 
campul auric si in sistemul de chakre. Chiar daca dimensiunea 5D nu a intersectat 
inca 3D, totusi au existat influente spirituale majore datorita apropierii continue 
intre dimensiuni. Aceasta apropiere este faza premergatoare a intersectarii.  
 
     Una din problemele principale este: Cat timp poate tolera dimensiunea a 3-a 
intersectarea cu dimensiunea a 5-a? Daca aceasta analogie cu vasul de sticla este 
acceptabila, atunci haideti sa presupunem ca soprana poate sa cante pe un ton inalt 
pentru o anumita perioada, dar la un moment dat aceasta duce la spargerea sticlei. 
Ea nu doreste sa se intample acest lucru. Poate ca aceasta sticla este foarte 
valoroasa. Urmand analogia, putem spune din nou ca dimensiunea a 3-a nu poate 
tolera decat o scurta intersectie cu 5D, poate numai o fractiune  de secunda. Daca 
intersectarea ar avea loc de-alungul unei perioade mai largi de timp, atunci 
coborarea energiei cu o vibratie frecventionala foarte inalta ar cauza tulburari 
majore pe Pamant.  
 
     Multu au intrebat de ce maestrii si invatatorii inalti, mai ales cei extraterestrii, 
nu apar imediat si produc o interventie in masa. O parte din raspuns, ceea ce este 
numai un punct din multe altele, este ca noi existam la o vibratie foarte inalta si 
multi oameni nu ar putea tolera frecventa noastra la care ne aflam si asta ar crea 
bineinteles o problema. Nu este singurull motiv, dupa cum am spus, dar am vrut sa 
subliniez acest aspect al diferentei de vibratie si frecventa.  
 
     Vreau sa prezint acum o mica nota istorica despre dimensiunea a 3-a din 
perspectiva legaturii acesteia cu dimensiunea a 5-a. Poate cunoasteti faptul ca 
astrofizicienii din aceasta era moderna au determinat ca evenimentul Big Bang a 
avut loc aproximativ 13.7 miliarde de ani pamantesti in urma. Aceasta este 
explicatia stiintifica acceptata despre momentul in care aceasta dimensiune s-a 



nascut si a inceput, la fel momentul in care a aparut acest univers. Acest univers si 
perspectiva voastra din acest univers reprezinta structura de baza a dimensiunii a 
3-a.  Vreau sa subliniez si chiar sa pun intrebarea: Care a existat prima? 3D sau 
5D?  Intreb asta strict din perspectiva lineara deoarece, dupa cum stiti, timpul in 
dimensiunea a 5-a nu este linear. Din punct de vedere linear, putem spune ca 
dimensiunea a 5-a a existat inainte, abia apoi a aparut dimensiunea a 3-a. Dar de ce 
a fost creata dimensiunea a 3-a? Era nevoie de un spatiu dimensional nou care ar fi 
putut sa ofere conditii prielnice pentru evolutia spirituaka. Nu toate sufletele 
progreseaza sau evolueaza in acelasi ritm, astfel a fost determinata necesitatea 
crearii unei dimensiuni mai joase pentru a permite o evolutie spirituala specifica.  
 
     As vrea sa fac o referire la povestea lui Adam si a Evei si gradina paradisiaca.  
Puteti sa priviti aceasta poveste simbolic, dar ati putea sa o priviti si dintr-o 
perspectiva realitatii. Adam si cu Eva era in rai, in Gradina Paradisiaca. Aceasta 
gradina este dimensiunea a 5-a. Exista povestea greseli care a facut-o Eva muscand 
sau gustand din mar, dar cel mai important aspect in aceasta poveste este ca Adam 
si Eva nu au putut sa mentina energia si vibratia inalta care era necesara pentru a 
exista in dimensiunea a 5-a. Nu conteaza cine a muscat primul din mar, sau care a 
fost de vina prima data. Acest amanunt nu este important. Aceasta poveste este o 
descriere frumoasa a faptului ca perechea umana, pe care noi o numim specia 
adamica, nu au mai fost capabili sa tolereze dimensiunea a 5-a si de aceea, acestia 
ai fost adusi si coborati in dimensiunea a 3-a. Aceasta arata inca o data necesitatea 
existentei acestei dimensiuni. Dimensiunea a 3-a a devenit apoi o lume a dualitatii. 
A devenit necesar de a implini si exercita anumite functii si capacitati pentru a 
putea supravietui, de exemplu cultura plantelor, care nu era necesara in 
dimensiunea a 5-a. Este clar ca in dimensiunea a 5-a nu exista munca in forma in 
care o cunoasteti pentru a va crea un trai. In 5D exista munca sufleteasca si 
spirituala, dar nu exista ceea ce voi cunoasteti si credeti ca trebuie facut pentru a va 
asigura un trai corespunzator.  Nu exista nici un sistem economic bazat pe bani, de 
exemplu. Doresc sa prezint acum dimensiunea a 5-a si dimensiunea a 3-a din 
perspectiva timpului.  
 
     Cred ca este important sa privim mai intai energia pentadimensionala si cum 
ideile se manifesta in dimensiunea a 3-a. In povestea lui Adam si al Evei in gradina 
paradisiaca nu exista sensul temporal al experientei celor doi in paradis. Avem 
niste prezentari directe si atemporale ale fiintelor din dimensiunea a 5-a. Contextul 
timpului si al perspectivei se schimba in dimensiunea a 5-a. Este dificil de a alinia 
timpul in dimensiunea a 5-a relativ la cel din dimensiunea a 3-a. Sa va dau cateva 
exemple. Moise a fost pe muntele Sinai timp de 40 de zile, si cand s-a intors nu i-a 
placut ceea ce a vazut. Din perpectiva lui Moise, el poate a fost plecat timp de o ora 
sau sa zicem 45 de minute! Dar aceste 45 de minute in dimensiunea a 5-a s-au 
adeverit a fi o perioada de 40 de zile in dimensiunea a 3-a! Acest exemplu va arata 
dificultatea in corelarea timpului tridimensional cu cel pentadimensional.  
 



     Atunci cand are loc intersectarea dimensiunilor, cei care se afla in frecventele 
pentadimensionala o sa aiba o experienta si o perceptie complet diferita a timpului. 
Un alt exemplu pentru problema diferitelor perspective ale timpului ar fi 
invataturile lui Isus and si acestea au fost interpretate.  Una din cele mai 
importante interpretari ale invaturilor sale este ca exista la orizont posibilitatea de 
a avea loc un eveniment care ar fi adus sfarsitul lumii. Adica ar fi avut loc un 
eveniment apocaliptic care ar fi adus sfarsitul lumii si astfel ar fi fost necesar 
imediat ca fiecare sa se pregateasca. Dar privind acum inapoi, vedem 2000 de ani 
mai tarziu ca acest sfarsit apocaliptic care fusese prezis pentru acel timp, in timpul 
imperiului roman nu a mai avut loc. Au existat distrugeri ale templelor evreiesti si a 
unor anumite grupuri de persoane, dar nu a exista un sfarsit apocaliptic al lumii. 
 
     Acum, cand privim situatia actuala pe Pamant din perspectiva dimensiunilor 
mai inalte, as putea sa spun ca intr-adevar sunteti mai aproape acum in comparatie 
cu atunci de un astfel de eveniment apocaliptic care ar sfarsi existenta pe planeta in 
dimensiunea a 3-a.  Aduceti-va aminte de "Ceasul Sfarsitului"/"Doomsday Clock" 
(http://thebulletin.org/clock/2015), de examplu, care acum arata 3 minute inainte 
de ora 12. (Nota autorului: Iata un citat de pe aceasta pagina a Ceasului 
Sfarsitului:  "Schimbari climaterice fara analiza, modernizarea armamentului 
nuclear si in arsenalelor in afara programelor bazate pe tehnologia nucleara pun 
intr-un pericol foarte mare care nu poate fi negat continuarea existentei umane pe 
Pamant, de asemenea liderii mondiali au esuat in a actiona cu viteza necesara si la 
o scala corespunzatoare pentru a proteja cetatenii de o potentiala catastrofa. Aceste 
esecuri ale liderilor politici pun in pericol fiecare persoana pe acest Pamant." In 
ciuda unor schimbari pozitive modeste in ceea ce priveste schimbarile climaterice, 
aceste eforturi curente sunt insuficiente de a preveni o incalzire catastrofica a 
Pamantului. Intre timp, Statele Unite si Rusia au derulat programe masive de 
modernizare a arsenalului nuclear-incalcand astfel mai mult sau mai putin tratatele 
in vigoare legate de aceastea. "Acest ceas arata acum numai 3 minute inainte de 
miezul noptii pentru ca liderii internationali esueaza sa isi duca la capat cea mai 
importanta responsabilitate-a asigura si a mentine siguranta, sanatatea si 
vitalitatea civilizatiei umane.") 
 
     De asemenea unele din observatiile pe care le-am facut legate de criza planetara 
includ extinctia animalelor si planetelor de pe planeta, despre care unii oameni de 
stiinta vorbesc referindu-se la cea de-a 6-a extinctie in masa. (Nota autorului: Vezi 
Paul Ehrlich, cercetator de la Stanford, pentru o confirmare stiintifica a acestei 
declaratii.) Acum, 2ooo de ani mai tarziu, ne aflam defapt intr-o perioada in care ar 
putea avea loc intr-adevar aceste evenimente care au fost prezise in interpretarile 
invataturilor lui Isus. Ceea ce se intampla acum si ce informatii primesc profetii de 
la resurse din dimensiunea a 5-a trebuie sa treaca printr-un proces de filtrare 
complex pentru a putea fi aliniate si calibrate la variabila tridimensionala a 
Pamantului. Din fericire, ne aflam acum intr-o perioada in care tehnologia 
spirituala pentru a intelege relatia intre dimensiunea 3D si 5D se imbunatateste. 
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Exista o intelegere mai buna a modului in care dimensiunea a 3-a si a 5-a 
interactioneaza si se intersecteaza. De fapt, ne aflam intr-o perioada de evolutie si 
avansare spirituala in care putem discuta liber aceasta problema complexa cum 
cele doua dimensiuni se intersecteaza, ce este diferentierea timpului si cum putem 
calibra timpul. 
 
     Voi folosi un alt exemplu pentru a ilustra aceasta situatie a interactiunii cu 
dimensiunea a 5-a. As dori sa folosesc exemplele lui Mozart, Beethoven si Albert 
Einstein. Tot cei 3 au fost genii. Mozart si Beethoven isi primeau inspiratia pentru 
muzica lor minunata din dimensiunea a 5-a. Einstein era de asemenea in contact cu 
energii pentadimensionale, si primea instructiuni la un nivel inalt in formule 
matematice si cum sa desfasoare experimente mentale care i-au permis sa ajunga la 
marile sale descoperirile si teze stiintifice acumulate in Teoria Relativitatii 
Generale. Toti acesti 3 oameni primeau si integrau informatii si energii din 
dimensiunea a 5-a, totusi, fiecare dintre ei a trebuit sa munceasca mult pentru a 
manifesta si exprima aceasta conexiune, aceasta inspiratie , in dimensiunea a 3-a. 
Nu s-a intamplat pur si simplu ca de exemplu Mozart sa primeasca o simfonie si sa 
o scrie imediat si gata, nu a fost asa. Au existat schimbari care au trebuit sa fie 
facute si trecut printr-un proces de creatie. Au existat aranjamente. Au existat 
adaugiri si schimbari in prealabil, la fel si in cazurile lui Beethoven si Einstein. 
Einstein a trebuit sa primeasca inspiratie si sa aiba aceasta conexiune, dar in 
acelasi timp a trebuit sa coboare, sa integreze si sa manifeste aceste informatii si 
energii. Atunci cand interactionati cu dimensiunea a 5-a acum, este inca nevoie sa 
aduceti claritate din inspiratia pe care o primiti pentru a manifesta tridimensional 
cele primite.  
 
     Vreau sa clarific un lucru, datorita apropierii rapide de momentul in care cele 
doua dimensiuni se vor intersecta, exista acum mai multe oportunitati pentru 
coborarea energiilor inalte si pentru receptivitate intuitiva din dimensiunea a 5-a. 
Desigur ca inca trebuie sa materializati si sa manifestati aceste idei inalte in 
dimensiunea a 3-a. 
 
     Privim tema dimensiunii a 5-a si de asemenea cea a ascensiunii. Privim acest 
intreg proces prin care trec aceasta planeta si aceasta dimensiune. Trebuie sa existe 
o filtrare intensa intre dimensiuni. Trebuie sa se ajunga la intelegerea tuturor 
acestor idei diferite si trebuie sa existe o calibrare a diferentelor temporale. 
Mentionez  acum acest pentru ca stiu ca exista multi dintre voi care intra in contact 
cu informatii despre anumite date despre cand are loc ascensiunea in dimensiunea 
a 5-a. Cum ar trebui sa reactionati la astfel de predictii, si cum ar trebui sa 
procedati? Felul in care intelegem si privim noi, arcturienii, astfel de evenimente ca 
si ascensiunea este ca acestea sunt evenimente spirituale complexe de proportii 
mari. Este dificil sa marcam anumite date, mai degraba exista tendinte, sau exista 
oportunitati si ferestre pentru cand ascensiunea poate avea loc. Trebuie sa luam 
toate aceste lucruri in considerare atunci cand vrem sa facem o predictie asupra 



momentului ascensiunii.  
 
     Dati-mi voie sa ma intorc acum la povestea lui Moise. Moses a fost pentru timp 
de 40 de zile in dimensiunea a 5-a.  Atunci cand s-a intors de pe munte, oamenii 
erau extrem de agitati si nerabdatori. El a fost atat de adancit in munca sa 
pentadimensionala incat nu si-a dat seama ca intre timp trecusera 40 de zile. El a 
perceput ca a trecut mai putin de o ora. Vom privi acum tema ascensiunii dintr-o 
perspectiva pentadimensionala folosind ca baza experienta lui Moise. Daca v-as 
spune ca aceasta ascensiune va avea loc de acum in 5 zile, primul lucru care ar 
trebui sa il intrebati, cum si ce fel de calibrare intre cele doua dimensiuni trebuie sa 
aiba loc in acest cinci zile pe care Juliano le mentioneaza? Este posibil sa poata fi 
calibrat timpul atat de exact, in pofida complexitatii si a existentei atator variabile 
care participa in aceasta situatie? Privind ascensiunea, ar trebui sa spun ca exista 
reactii diferite de partea oamenilor; exista diferite scenarii posibile de trezire a 
constientei si pentru noi descoperiri. Toti acesti factori pot influenta decursul 
ascensiunii, atunci cand aceasta are loc, la fel acestia trebuie luati in considerare 
atunci cand incercam sa facem o predictie a unei dati cand ascensiunea are va avea 
loc.  
 
     Vreau sa ma intorc acum la analiza unui alt aspect important, care este 
pregatirea propriului "vas" pentru a primi lumina pentadimensioanala. Semintele 
stelare, in mod deosebit, trec acum printr-un proces de intarire al propriului vas 
spiritual si de asemenea a "vasului" Pamantului, astfel incat aceasta dimensiune a 
3-a poate tolera frecventele noi inalte. Aceste frecvente vor fi ridicate considerabil 
atunci cand dimensiunea a 5-a intersecteaza dimensiunea a 3-a. Munca voastra cu 
cristalele eterice, cu locurile sacre, cu Orasele de Lumina Planetare, cu Inelul de 
Ascensiune sunt toate exemple pentru tehnologia spirituala care intareste si 
pregateste structurile tridimensionale ale Pamantului pentru acest moment. 
Aceasta inseamna ca dimensiunea a 3-a va putea tolera intersectarea. Va puteti 
imagina ce s-ar intampla daca dimensiunea a 3-a nu ar fi in posibilitatea de a putea 
tolera aceasta intersectare cu dimensiunea a 5-a? Va puteti imagina socul si 
dificultatiile experimentarii realitatii daca Pamantul nu ar fi pregatit pentru o 
lumina mai inalta? Aceasta situatie ar fi similara unui cutremur. Cat de confortabil 
v-ar fi sa traiti un apus sau un rasarit minunat de soare in timp ce are loc un 
cutremur? Vreau sa subliniez ca nu ati putea avea starea de spirit pentru a va putea 
bucura de acel moment deosebit al apusului de soare daca v-ati afla in mijlocul 
unui cutremur. Semintele stelare ca voi insiva construiesc o retea de sprijin de baza 
pentru a ancorarea care va avea loc si pentru pregatirea acestei dimensiuni pentru 
Ascensiune si pentru momentul intersectarii dintre dimensiuni. 
  
     Asadar ce inseamna toate acestea pentru vara anului 2015 pe planeta Pamant, si 
cum trebuie sa procesam aceasta informatie astfel incat sa avem o intelegere mai 
buna a ceea ce se va intampla? Cand va avea loc ascensiunea? Ce ar trebui sa faceti 
si cum sa va pregatiti pentru acest moment? Vreau sa subliniez ca vor exista 3 



valuri de ascensiune. Primul val este ceea ce numesc eu valul silentios, iar prin asta 
vreau sa sugerez ca nu vor exista multe anunturi si informatii despre acesta. Nu va 
fi publicat in ziar acest eveniment si se va petrece in liniste. Silentios in sensul ca 
primul val de ascensiune va trece in multe privinte fara va a fi observat de mass 
media si fara publicitate si prezentare media. De aceea, nu este probabil ca 
ascensiunea va fi anuntata sa aiba loc intr-o anumita data. Aduceti-va aminte de 
filmul "Left Behind"(vezi prezentare aici). Oamenii zburau cu avionul si dintr-o 
data pilotii au ascensionat sau au fost transferati intr-o alta dimensiune si avioanele 
s-au prabusit.  
 
     Nu, nu va fi asa deloc. Cel mai important lucru care la-s putea spune este ca 
primul val va fi unul silentios sau fara mare "tam tam" referitor la intreaga lume in 
general. Asta inseamna ca vor fi cativa oameni selectati care vor ascensiona in 
primul val. Cativa dintre membrii consiliului galactic pe care i-am intalnit recent 
indica un numar poate intre 30000 si 50000 de seminte stelare care vor 
ascensiona. Acesta este nu numal foarte mic relativ la intreaga populatie a 
Pamantului, care se ridica la peste 7 miliarde de suflete. Primul val trebuie sa aiba 
loc cu un numar mic de oameni din mai multe motive. Exista multi dintre voi care 
infaptuiti o munca ata de valoroasa, incat este foarte important ca voi sa continuati 
sa asigurati stabilitatea fundatiei necesare mentinerii procesului de ancorare a 
luminii si a tuturor structurilor care vor mentie dimensiunea a 3-a in capacitatea de 
a tolera aceste energii inalte din dimensiunea a 5-a.  
 
     Al 2-lea val va fi mult mai dramatic. Bine, si primul val are importanta si 
impactul propriu. Adica atunci cand intre 30000 - 50000 de oameni ascensioneaza 
, aceste eveniment are un dramatism si o importanta corepunzatoare. Dar atunci 
cand spun ca al 2-lea val va fi dramatic, vorbesc despre o constientizare in masa si 
publica ca un evenimente spiritual de o importanta covarsitoare a avut loc. Cred ca 
este coresc sa mentionez ca energia ascensiunii si energia care se acumuleaza in 
aproprierea intersectarii dimensiunilor creaza intr-adevar frecvente vibrationale 
inalte. La fel cum soprana si cantareata de opera poate sparge sticla cu tonurile 
inalte, la fel si aceste frecvente vibrationale mai inalte care acompaniaza apropierea 
intersectarii  dimensiunilor vor avea un efect de zguduire ale unor sisteme si 
structuri pamantesti prezente. Este potrivit de mentionat ca, pe de o parte,  veti fi 
martori la mai mult haos si zguduiri si distrugeri ale sistemelor si structurilor vechi, 
in timp ce pe de alta parte va exista experienta frecventelor inalte si a vibratiilor 
inalte spirituale. Al 2-lea val va fi anuntat. Al 2-lea val va fi o situatie care va avea 
unul dintre cele mai dramatice efecte asupra planetei. Primul val va avea un efect 
asupra planetei, dar va fi destul de izolat, va fi intr-un fel ascuns. Aceia care 
ascensioneaza in primul val isi duc acum la capat misiunile si lectiile din aceasta 
viata si au facut aranjamente pentru a lasa in urma pe altii care sa le continue 
munca. Faptul ca eu vor parasi acum planeta nu o consideram ca o pierdere mare. 
Dupa cum am spus, acest eveniment nu va fi observat. In cazul celui de-al 2-lea val 
insa va fi clar intregii lumi ca un eveniment spiritual de o mare amploare si de 
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proportii dramatice a avut loc.  
 
     Al 3-lea val va consta in ceea ce numesc eu o misiune traditionala de salvare. Vor 
exista situatii in care o salvare dramatica si o mutare a unor numere mari de 
oameni intr-un loc sigur in afara planetei vor avea loc.   

 
     Cam acesta este cuprinsul de baza al evenimentelor ce vor urma, dar eu doresc 
mereu in lecturile acestea sa subliniez ca exista foarte multe variabile care intervin, 
si chiar daca v-am dat o structura de baza a ceea ce se va intampla, exista inca 
lucruri foarte importante care se pot schimba. Exista multi oameni care primesc 
ghidare si imbratiseaza informatii intuitive si energii din dimensiunea a 5-a. Ei se 
afla in imediata apropiere de a face descoperiri foarte importante care au 
potentialul de a deveni interventii globale majore. Inca are loc o infuzie si aparitie a 
noilor energii, a unor lideri noi care prezinta o fateta si o perspectiva noua asupra 
interventiilor. Exista inca energii galactice noi care continua sa fie actualizate si 
ancorate pe Pamant. Aceste noi energii sunt dificil de apreciat ce impact vor avea 
asupra planetei. Maestrii si Invatatorii in consiliu au subliniat acest lucru si acordul 
general este ca aceasta vara a anului 2015 va fi foarte dramatica din acest punct de 
vedere! Adica exista o accelerare a evenimentelor care va aduce multi oameni in 
pragul prabusirii sau a unei schimbari dramatice. In acelasi timp, exista multi 
oameni care realizeaza ca singurul mod in care se pot gasi solutii pentru problemele 
planetei este unul cu o perspectiva spirituala. Veti fi martori a unui eveniment 
spiritual in aceasta vara care va crea bucurie si speranta din punct de vedere 
spiritual pentru multi oameni! Acesta este evenimentul pozitiv la care m-am referit 
care va avea un efect de unificare intr-o oarecare masura pe Pamant. 
 
     Fie ca energia Codurilor de Ascensiune sa fie deschisa acum pentru fiecare 
dintre voi astfel incat fiecare eveniment spiritual de o astfel de magnitudine  sa 
aduca o rezonanta mare cu lumina inalta si sa ridice probabilitatea ascensiunii 
pentru voi si sa v-o aduca din ce in ce mai aproape. Fie ca aceste tonuri si sunete 
(sunete si tonuri speciale: ohhhh.  .... ohhh) sa activeze Codurile de Ascensiune 
personale.  Aceste coduri sunt structuri celulare interne care se activeaza in urma 
contactului cu energii corespunzatoare si a stimurii prin intermediul acestora. Asta 
inseamna ca sunteti pregatiti sa ascensionati. Sunteti pregatiti sa treceti prin acest 
proces avansat de accelerare spirituala. Ar putea fi comparat cu lansarea unei 
rachete, de exemplu. Il voi ruga pe Arhanghelul Metatron sa preia urmatoarea 
parte din aceasta lectura si meditatie.  
     V-a vorbit Juliano. O zi buna! 
 
     Salutari, va vorbeste Arhanghelul Metatron! Ma aflu aici alaturi de voi pentru a 
activa si a trezi energiile voastre dinamice, neurologice si spirituale. Dimensiunea a 
3-a se intersecteaza cu dimensiunea a 5-a si in mintea voastra. Aceasta este intrarea 
si accesul principale pentru voi in dimensiunea a 5-a. Este clar ca energiile se vor 
accelera atunci cand dimensiunile se vor intersecta, dar cel mai important pas se 



intampla in mintea voastra. Este vorba inca de propria intelegere a ceea ce se 
intampla. Este inca constienta voastra care trebuie sa fie ultimul ingredient care va 
permite Ascensiunea. Trebuie sa va aflati in vibratia corecta. Trebuie sa va aflati in 
frecventa corecta,  si puteti volosi aceste cuvinte si aceasta mantra pe care ati auzit-
o de multe ori, "Sfant, Sfant, Sfant este Domnul Ostirilor", pentru a va accelera 
codurile vibrationale de ascensiune. Aceste cuvinte contin o energie vibrationala 
care se adreseaza in mod special structurilor voastre celulare si activeaza codurile 
de ascensiune corespunzatoare. 
 
     Vreau sa spun asadar ca voi deja sunteti programati pentru ascensiune. 
Ascensiunea este o parte din codurile voastre genetice spirituale care se afla in 
fiecare dintre voi. Acestea nu sunt mereu activate. Este asemanator cazurilor 
genetice in care cineva are anumite predispozitii pentru anumite boli, de exemplu. 
Dar acea boala va aparea numai in urma interactiei cu mediul inconjurator si in 
urma propriului comportament. Cum va pozitionati si actionati in mediul vostru 
inconjurator este important. Daca mancati lucrurile potrivite voua, daca faceti 
destula miscare si exercitii fizice de exemplu,  daca nu fumati, atunci va veti da 
seama ca acea gena care ar putea declansa boala respectiva nu va fi activata. In 
cazul nostru vorbim despre activara unei sau a mai multor gene pentru Ascensiune. 
Codurile de Ascensiune aflate in structura voastra celulara nu sunt activate decat 
atunci cand interactionati cu aceasta si ii oferiti mediul inconjurator potrivit si 
atentia cuvenita. Aceasta hrana si atentie cuvenite includ rugaciunea si meditatiile. 
Aceste cuvinte, aceste tonuri si sunete pe care le vom canta in hebraica, au 
abilitatea de a va activa energiile de ascensiune in structura voastra celulara, astfel 
incat energiile proprii, comportamentul propriu sa fie aliniate cu propria 
Ascensiune.  
 
     Acum ascultati. (canta in Hebraica: "Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai 
Tzevaoth.") Intrati acum in meditatie si spuneti-va voua insiva: "Codurile de 
Ascensiune sunt acum activate si deschise in mine." (canta: "Kadosh, Kadosh, 
Kadosh Adonai Tsevaoth.") Fie ca propriul al 3-lea ochi sa se deschida acum. Fie ca 
chakra coroanei proprii sa se deschida acum. Fie ca chakra ta a inimii sa se 
deschida acum , pe masura ce energia si lumina inalt vibrationala 
pentadimensionala patrunde in sistemul tau energetic. Vehicolul tau Merkabah de 
lumina se afla in fata ta. Este construit perfect pentru campul tau de energie 
specific.  Este ajutator sa detineti propriul vehicol Merkabah astfel incat sa 
interactionati in mod pozitiv cu densitatile dimensionale ale existentei. Atunci cand 
aveti nevoie sa va inaltati imediat, propriul Merkabah va va oferi protectie si va va 
permite sa calatoriti prin dimensiunea a 3-a relaxati si cu usurinta. Vizualizati-va 
acum luand loc si plasandu-va in propriul vehicol Merkabah; acesta se ridica 
deasupra camerei, deasupra cerului, pana in Inelul de Ascensiune. Acest Inel de 
Ascensiune este un camp special pentadimensional, un camp mental energetic in 
care puteti interactiona cu masetrii inaltati, si va poate oferi sprijin, o energizare si 
un impuls, pentru a merge si mai departe si mai sus. In vehicolul vostru Merkabah, 



alaturati-va mie intr-o calatorie in Inelul de Ascensiune in jurul Pamantului.  
(canta: "Este placut sa fim impreuna. Este placut sa fim impreuna cu ceilalti in 
Inelul de Ascensiune. Este placut si bine sa ne aflam intr-un camp unificat 
energetic in grup.") 
 
     Vreau sa subliniez si sa fiu clar, aceasta ascensiune este o experienta in grup, si 
participati in acest Inel de Ascensiune cu un grup de frati si surori care sunt 
seminte stelare ca si voi. Pe masura ce sunteti o parte activa si integranta in Inelul 
de Ascensiune in vehicolul vostru Merkaba, fiti atenti la propria perceptia a 
timpului care se poate schimba. Fiti atenti ca puteti percepe ca au trecut poate 1 sau 
2 minute, dar pe Pamant ar putea fi o experienta cu mult diferita. Aduceti-va 
aminte de experienta lui Moise pe muntele Sinai. Repet, suntem impreuna acum si 
ne contopim energiile in Inelul de Ascensiune in vehicolele voastre Merkabah. 
(canta: "Merkabah, Merkabah ha-Kadosh Merkabah.") Aduceti-va aminte, 
Merkabah este un "car".  Este un vehicol care va aduce intr-o dimensiunea mai 
inalta si in acel palat. (canta: "Merkabah, Merkabah.")  Fie ca Inelul de Ascensiune 
sa va aduca in aceasta energie minunata si sa va pregateasca pentru dimensiunea a 
5-a. 
 
     Acum vom calatori cu vehicolul Merkabah inapoi fiecare la casa proprie, unde se 
afla corpul vostru fizic. Intoarceti-va acum din Inelul de Ascensiune inapoi la casele 
voastre, inapoi in corpul vostru fizic. Inelul de Ascensiune si vehicolul Merkabah 
sunt spatii si insule cu energie inalta astfel incat sa nu treceti prin experiente 
neplacute si stresante atunci cand calatoriti dimensional. Cu vehicolul vostru 
Merkabah va puteti intoarce perfect aliniati si integrati in corpul vostru fizic. Acesta 
este avantajul minunat al unui vehicol Merkabah.  Puteti reintra planul terestru 
imediat si va aflati in acelasi timp in cea mai inalta rezonanta cu propriul corp fizic.  
Acum v-ati intors complet la casele voastre. Parasiti acum propriul vehicol 
Merkabah si va aflati intr-o constienta largita. Codurile voastre de Ascensiune au 
fost deschise si activate, si simtiti si va aflati intr-o stare adanca de armonie, de 
iluminare si foarte constienti. Fie ca lumina Ascensiunii care se afla la orizontul 
Pamantului (este o stralucire foarte frumoasa si armonioasa si voi sunteti o parte 
din aceasta) sa va urmareasca pe voi toti!   
 
     Eu sunt Arhanghelul Metatron.  O zi buna! 
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