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Bilocatia si Inaltarea 
 
 Salutari, eu sunt Juliano. Noi suntem Arcturienii. Sa aruncam o privire 
mai profunda asupra Inaltarii pentru care exista mai multe etape de 
dezvoltare si anumite pregatiri prin care trebuie sa treceti cu scopul de a 
duce la capat experienta voastra de Inaltare cu succes. 
 Poate chiar v-ati intrebat, “Cum poate avea loc Inaltarea? Cum voi 
putea sa iau corpul cu mine si sa-l duc intr-o alta dimensiune cum ar fi 
dimensiunea a cincea?” Desigur, cred ca fiecare dintre voi poate lucra cu 
ideea proiectarii holografice cu puterea gandului si ideea calatoriei astrale. 
 Dar, cand va ganditi la  Inaltare , aveti in vedere ca veti lua, de 
asemenea, si corpul cu voi. Cel putin, cred ca asta este ceea ce multi dintre 
voi v-ati gandit ca o sa se intample. Asadar, care sunt mai precis 
instrumentele de pregatire in vederea Inaltarii? 
 Am explorat multe dintre aceste instrumente in lecturile anterioare. 
Aceste instrumente va sunt foarte familiare acum. Ele cuprind exercitiul de 
stralucire, Oul Cosmic, proiectarea holografica cu ajutorul gandului. De 
asemenea, este inclusa in procesul si exercitiile Inaltarii si bilocatia. De fapt, 
bilocatia este unul dintre principalele exercitii care trebuie sa fie practicate in 
pregatirea pentru ascensiune. 
 In acest moment vreau sa spun cateva cuvinte despre bilocatie. 
Conceptul de bilocatie, pur si simplu, inseamna sa fii in doua locuri diferite 
in acelasi timp. Cand faceti acest lucru aveti, de fapt, un procent de energie 
in fiecare loc unde va aflati. Daca va bilocati pe Luna, atunci de exemplu 
puteti sa puneti 40 procente din energia voastra pe Luna si sa lasati 60 de 
procente din energie aici pe Pamant. Practicand o bilocatia avansata, ati 



putea pune 60 de procente din energia voastra pe Luna si atunci ati avea 40 
de procente pe Pamant. De fapt, ati fi capabili sa mergeti dincolo de prezenta 
voastra astrala. Ati putea sa va trimiteti corpul astral pe Luna. Intr-un stadiu 
mai avansat al bilocatiei, ati putea sa manifestati un corp fizic pe Luna. 
 Manifestarea unui corp fizic pe Luna ar putea prezenta probleme, 
exceptand cazul in care corpul fizic are un costum spatial care sa va 
protejeze de temperaturile reci si lipsa de oxigen si atmosfera de pe Luna. 
 Pe masura ce avansati cu bilocatia, veti fi capabili sa plasati un 
procent mai mare de energie si constienta in cel de-al doilea loc. 
 Iisus/ Sananda a folosit bilocatia. El nu a fost in procent de suta la suta 
in corpul sau in timpul mortii sale prin crucificare. De fapt, a fost in alt loc 
intr-un alt corp. Desigur, el a lasat un procent, cu toate ca un procent mic, in 
trupul sau care era pe cruce. 
 Astfel, bilocatia si exersarea bilocatiei devine un exercitiu spiritual 
principal si un instrument pentru ascensiunea voastra. Munca si ideile 
noastre s-au concentrat pentru a va ajuta sa va bilocati intr-un loc din 
dimensiunea a cincea. Asa a aparut ideea de a folosi Lacul de Cristal, 
Templul de Cristal si alte locuri, cum ar fi nava noastra spatiala Athena. 
 Noi va oferim aceste locuri pentru a va ajuta in practicarea bilocatiei 
sau pentru a va trimite intr-un loc din dimensiunea a cincea. Amintiti-va ca 
inca mentineti o prezenta pe Pamant. Trebuie sa mentineti o prezenta pe 
Pamant pentru ca nu va este permis sa parasiti aceste corpuri inca. 
 Sa privim acum cazurile lui Enoh si Metatron deoarece Enoh este unul 
dintre cele mai renumite si binecunoscute exemple de inaltare. In descrierea 
din Biblia Ebraica, remarcam faptul ca Enoh a fost cu Dumnezeu, si a mers 
si apoi el nu a mai fost pe Pamant. Aceasta nu este o traducere exacta, dar in 
esenta s-a inaltat brusc, a disparut dintr-o data.  
 Cum se face ca o fiinta poate sa dispara instantaneu? Exista un alt 
exemplu al lui Ilie din Biblia Ebraica in care acesta dispare brusc si se inalta. 
Cum se face ca o sa dispareti brusc? Cum se face ca o sa va inaltati brusc? 
Pun pariu ca va puneti aceste intrebari. 
 Vreau sa subliniez un alt factor. Momentul inaltarii este o interactiune 
energetica cu dimensiunea a cincea. Dimensiunea a cincea contine energii 
care sunt asemanatoare cu cele cuantice. Acestea sunt incomensurabile si 
dificil de descris in termeni tridimensionali. Termenii tridimensionali sunt 
bazati pe dualitate si limitari. Energia dimensiunii a cincea se va intersecta 
cu energia celei de-a treia dimensiuni. 
 In cazul lui Ilie si in cazul lui Enoh, ei au fost capabili sa creeze si sa 
extinda legaturile dintre dimensiunea a treia si dimensiunea a cincea. In 
esenta, ei au creat un loc de intersectare a dimensiunii a treia cu dimensiunea 



a cincea. Chiar si unele din descrierile Bibliei Ebraice infatiseaza 
interactiunile dintre dimensiunile a treia si a cincea. 
 Chivotul Legamantului/ Legii este un alt exemplu al modului in care 
tehnologia spirituala era folosita pentru a interactiona creand in mod 
miraculos un sector de interactiune al dimensiunii a cincea cu dimensiunea a 
treia. Cu alte cuvinte, a fost o putere intensa. 
 In momentul inaltarii exista o putere intensa. Exista modalitati de 
producere a acelui moment de intersectare a dimensiunilor. Anumiti maestri 
iluminati pe care i-am mentionat au facut acest lucru. Iisus/ Sananda a facut 
acest lucru. Exista si alti oameni care au fost pe acesta planeta si s-au inaltat. 
 In Inaltarea de care va apropiati, veti avea nevoie de un impuls de 
energie pentru a putea implini acest proces. Cand veti primi impulsul de 
energie, vreau sa intelegeti ceva foarte important. Veti avea imediat puteri 
crescute. Veti avea imediat puteri spirituale amplificate. In momentul 
inaltarii, capacitatile voastre de teleportare, capacitatile de telekinezie, care 
inseamna abilitatea de a muta obiecte cu mintea, abilitatea de bilocatie, 
abilitatea de a straluci, abilitatea de a face exercitiul cu Oul Cosmic, toate 
vor creste dramatic.  
 Acum unii dintre voi se pot simti foarte apasati de dualitate. Unii 
dintre voi se pot simti greoi. Va puteti simti impovarati de problemele de pe 
Pamant. S-ar putea chiar sa nu simtiti spiritual sau energetic. Acesta nu va fi 
senzatia pe care o veti avea cand va veni Inaltarea pentru ca in acel moment 
atemporal va veti simti foarte energizati, foarte plini de viata, foarte plini de 
puteri spirituale. Veti avea nevoie de toate aceste puteri spirituale pentru a va 
putea teleporta; va trebui sa folositi puterile telekineziei si teleportarii si 
puterile bilocatiei pentru a place complet de pe Pamant in dimensiunea a 3-a. 
 Ideea  mutarii corpului este una complicata. Exista doua abordari de 
baza pentru aceasta. Prima abordare este ca, cu aceasta putere intensa din 
momentul inaltarii, va veti biloca mai intai folosind corpul astral, iar apoi va 
veti folosi puterile de teleportare pentru a aduce corpul in dimensiunea a 
cincea. A doua abordare pune o intrebare foarte interesanta, vreti cu adevarat 
corpul tridimensional cu voi in dimensiunea a cincea? Stiu ca multi dintre 
voi aveti dificultati cu trupul vostru tridimensional. Unii dintre voi au o 
varsta impresionanta. Altii au de-a face cu boli sau dizabilitati. Ati putea 
intreba, “De ce as aduce acest corp in dimensiunea a cincea?” 
 Raspunsul este legat de o observatie interesanta. Numarul unu, este 
dificil sa parasesti corpul tridimensional acolo pe Pamant! Acest lucru a fost 
demostrat, de asemenea, de Iisus/ Sananda, pentru ca atunci cand s-a inaltat, 
nu si-a lasat corpul acolo. Exista probleme cu parasirea corpului acolo 



deoarece inca veti avea un procentaj din energia astrala in corp. Va puteti 
teleporta corpul in dimensiunea a cincea. 
 Vreau sa explic alt fenomen interesant. Se numeste evaporarea 
corpului vostru tridimensional. Evaporarea inseamna ca trupul vostru dispare 
brusc si este evaporat. Evaporarea presupune, de regula, ca sunteti expusi la 
o cantitate mare de caldura. Este interesant pentru ca, dupa cum stiti, o mare 
parte din corpul vostru este compus din apa. Asadar, daca sunteti expusi la o 
energie foarte intensa, atunci corpul vostru poate sa se evapore si sa dispara. 
 In cazul lui Ilie, s-a consemnat ca si-a lasat hainele in urma. Acesta 
este un fenomen interesant pentru ca ati putea gandi, daca urmeaza sa va 
evaporati, atunci de ce sa nu se evapore la fel de bine si hainele astfel incat 
sa nu lasati nimic in urma? Puteti, de asemenea, sa consimtiti sa va evaporati 
hainele. 
 Exista doua abordari ale Ascensiunii in ceea ce priveste corpul vostru 
fizic. Prima abordare presupune sa va teleportati cu totul. A doua abordare 
presupune teleportarea prezentei voastre astrale. Vreau sa subliniez ca 
teleportarea include bilocatia si apoi evaporarea corpului vostru. Amintiti-va 
ca, acest corp astral este imprimat suta la suta cu tot ce se petrece pe acesta 
planeta in acest corp. Are gandurile voastre. Are amprentele tuturor 
organelor voastre, toate amintirile din muschi, totalul expresiilor voastre 
faciale. In general, nu este dificil din acesta perspectiva mai inalta sa 
reformulati sau sa recreati corpul vostru fizic. 
 Apropo, in aceasta a constat Invierea. Invierea este reformarea 
prezentei materiale sau a prezentei “fizice” intr-o alta dimensiune bazat  pe 
corpul astral si pe tot ce a inregistrat acesta. Nu este necesar sa aveti oase 
reale sau praful corpului descompus pentru a fi inviati. Modul in care are loc 
invierea corpului fizic se bazeaza pe corpul astral. Corpul astral este un 
aspect fenomenal, complex si extrem de energic al sufletului vostru. Prin 
corpul astral v-ati manifesta, de fapt, in acest taram, si cu acest corp astral va 
veti inalta. 
 Pentru a rezuma, in momentul inaltarii, veti fi incarcati cu o energie 
intensa. Aceasta energie intensa va amplifica foarte mult puterile de 
teleportare, bilocatie si abilitatile de a construi si tine Oul Cosmic. Cu aceste 
abilitati, veti fi capabili sa va teleportati astral. Daca doriti, puteti sa va 
teleportati corpul fizic, dar in general este recomandat sa recreati sau sa 
reformulati corpul vostru fizic la o noua dimensiune, si apoi puteti sa 
evaporati corpul vostru tridimensional. Motivul este ca nu mai aveti nevoie 
de corpul tridimensional. 
 Retineti, corpul tridimensional este o haina, si cand va inaltati, parasiti 
prezenta tridimensionala, si va scoateti haina. In general, nu este necesar sa 



lasati vreo urma de haina. Puteti folosi metoda evaporarii. In acel moment, 
deoarece toate puterile voastre telepatice, spirituale si mentale sunt atat de 
intense, puteti, cu gandurile voastre, comanda corpului vostru fizic sa se 
evapore. Puteti apoi recrea complet, remanifesta un duplicat fidel al 
prezentei voastra fizice in cea de-a cincea dimensiune in modul in care 
doriti. 
 Vreau sa fac o observatie la “modul in care doriti”. Stiu ca unora 
dintre voi nu va place exact modul in care aratati. Stiu ca unii dintre voi vor 
sa aiba par blond curgator si ochi frumosi albastri sau anumite trasaturi 
fizice ale corpului care sunt frumoase. Poate ca nu sunteti multumiti de 
modul in care v-ati transformat la varsta de 55 ani. Poate ca doriti sa va 
reconfigurati bazandu-va pe modul cum ati aratat la 25 ani. Multi dintre voi 
ati vazut imaginile Maestrilor Ascensionati. Toti sunt frumosi. Toti au par 
curgator, barbi frumoase; toti poarta haine albe frumoase si au un anumit 
aspect distinctiv si sanatos. 
 Ideea este ca va puteti reconfigura. In general, in etapele initiale ale 
Ascensiunii, oamenii se vor reconfigura bazandu-se pe cea mai buna 
amintire pe care o au despre ei. Se pot reconfigura bazandu-se pe un moment 
timpuriu cand aveau 25 sau 30 ani. Totusi, permiteti-mi sa spun ca 
reconfigurarea sinelui in dimensiunea a cincea este un proces in curs de 
desfasurare. Aceasta inseamna ca este mai usor sa va reconfigurati asa cum 
sunteti acum in memoria totala. Nu as recomanda ca in momentul inaltarii sa 
va reconfigurati asa cum ati aratat acum 20 de ani, ci mai degraba sa va 
reconfigurati pe baza amprentei voastre totale din acest moment. Apoi, cand 
sunteti in dimensiunea a cincea, puteti sa lucrati la reconfigurare. Puteti sa 
va schimbati expresiile faciale. Puteti sa va schimbati ridurile. Puteti adauga 
mai mult par. Este destul de uimitor ce puteti face. 
 Corpul vostru astral are toate amprentele, toate amintirile a cine 
sunteti si a cum a aratat corpul vostru in toate momentele vietii voastre, si 
corpul vostru astral va fi capabil sa reconfigureze modul in care aratati in 
functie de dorintele voastre. Acesta este unul dintre cele mai frumoase 
lucruri despre Inaltare. 
 Acum, vreau sa merg la un alt aspect al ascensiunii care, de fapt, are 
legatura cu sistemele de credinta. Sistemele de credinta sunt legate de minte. 
Mintea si sistemele de credinta, expansiunea mintii si expansiunea 
sistemelor de credinta sunt parte integranta sau cheie in activitatea de 
ascensiune. Cum va vedeti si ce credeti despre voi este foarte important. Este 
chiar critic. 
 Dati-mi voie sa folosesc acest exemplu elementar. Voi credeti, 
evident, ca sunteti un obiect solid. Daca mergeti si loviti usa sau incercati sa 



treceti prin usa, nu puteti face asta. Corpul vostru nu poate trece prin usa 
decat daca deschideti usa si treceti. Nu puteti trece mana printr-o fereastra. 
Nu puteti pune mana in foc pentru ca mana voastra va arde. Toate acestea 
fac parte din limitarile si structura care sunt necesare pentru a supravietui in 
dimensiunea a treia. 
 Trebuie sa spun ca acest lucru se bazeaza pe un sistem de credinta 
deoarece atunci cand sunteti intr-o constiinta mai inalta, veti privi scaunul, 
veti privi masa, si veti vedea ca la un nivel superior, la un nivel energetic 
superior, nimic nu este solid. Totul este in miscare; totul vibreaza. Cand veti 
fi la acest nivel, atunci veti vedea ca aceasta realitate a solidelor din a treia 
dimensiune este o iluzie. Este o credinta care este o iluzie comuna. Este o 
iluzie necesara pentru ca voi sa functionati. Daca ati vedea efectiv ca totul se 
misca si totul vibreaza, ati fi atat de coplesiti de energie si perceptii incat nu 
ati dori sa va miscati. Nu ati putea sa va miscati pentru ca totul s-ar roti ca 
un cerc de energie. De fapt, la acest nivel, am numit corpul fizic corpul 
luminos cu o prezenta luminoasa. Am numit adevarata voastra natura de 
fiinte electromagnetice luminoase cu un coeficient de lumina spirituala. 
  Aceasta este adevarata realitate. Cand veti vedea ca aceasta este 
adevarata voastra fiinta, atunci aceasta idee a inaltarii sau miscarii campului 
vostru energetic intr-o alta dimensiune va fi foarte usor de inteles. Nu este cu 
adevarat o provocare. Ati primit exact pregatirea opusa. Ati fost formati de 
cultura voastra, de societate pentru a vedea totul in stare solida. Prin urmare, 
cand va uitati acum la prezenta voastra, va percepeti ca o fiinta solida. Loviti 
usa cu mana si va doare. Incercati sa treceti mana prin perete, dar nu puteti. 
Ati putea chiar sa va rupeti mana sau degetele. 
 Daca ati fi in aceasta stare de constiinta ridicata, pe care o numesc 
prezenta luminoasa, atunci ati putea fi capabili sa treceti mana prin perete. 
Va rog sa nu incercati aceasta. Nu sugerez deloc ca voi sa incercati aceasta, 
insa vreau doar ca voi sa intelegeti ca atunci cand sunteti intr-o anumita stare 
de constiinta si cand sistemul de credinta despre voi s-a schimbat, atunci veti 
fi capabili sa faceti lucruri fenomenale si extraordinare care sunt de baza 
pentru ascensiunea voastra. 
 Este adevarat ca unul dintre cele mai importante aspecte ale inaltarii 
este pregatirea. Un alt aspect important al Inaltarii este sa lucrati cu 
sistemele voastre de credinta despre cine sunteti si din ce sunteti alcatuiti cu 
adevarat. Nu sugerez ca ar trebui sa mergeti pe apa sau sa treceti prin pereti. 
Aceste lucruri sunt posibile cand sunteti intr-o stare superioara de constiinta, 
dar nu este o cerinta. Examinati-va sistemul de credinta despre cine sunteti si 
din ce sunteti compusi cu adevarat. Deschideti-va sistemul de credinta la 
aceste idei ca sunteti fiinte luminoase si ca sunteti fiinte energetice. Sunteti 



un camp de energie care vibreaza si corpul vostru, de asemenea, este un 
camp de energie vibrational. Corpul in care salasluiti nu este solid. Toate 
aceste credinte sunt esentiale pentru Inaltare. 
 Daca sustineti credinta ca sunteti solizi, atunci va fi mai dificil pentru 
voi sa va inaltati. Daca puteti schimba sistemul de credinta, atunci veti 
experimenta o usurinta in toate aspectele legate de munca voastra pentru 
Ascensiune. 
 Experimentati-va ca o fiinta de lumina. Experimentati-va ca un camp 
de energie vibrationala.  
(Intonatie: OOOOOHHHHHHHhhhhhh) 
 Deschideti-va mintea, astfel incat convingerile voastre despre cine 
sunteti si ceea ce sinele vostru fizic este sa poata fi schimbate pentru a va 
cuprinde intr-un camp de energie vibrational care este capabil sa va transfere 
catre alte taramuri, alte dimensiuni.  
 Pentru acest exercitiu, in mod special, vom lucra cu corpul astral. Este 
nevoie de un nivel mai avansat de practica pentru a va transfera corpul de pe 
Pamant intr-un alt loc. Si, chiar fiintele superioare aduc mai intai corpul 
astral si apoi, pe baza amprentelor corpului astral, vor manifesta o prezenta 
fizica in alt taram. 
 Vizualizati si simtiti un coridor Arcturian de lumina albastra in jurul 
prezentei voastre fizice de pe Pamant. Retineti ca acest coridor de lumina pe 
care eu, Juliano, il trimit fiecaruia dintre voi va reaparea, de asemenea, in 
momentul inaltarii astfel incat va veti simti mai confortabil, si veti simti 
impulsul energetic al acestui coridor de lumina pe care vi-l aduc. In acest 
moment, in timp ce simtiti energia luminii, stiti ca toate abilitatile voastre 
parapsihice sunt intensificate. Abilitatea de a va teleporta este amplificata. 
Abilitatea de a va biloca este accentuata. Abilitatea voastra de a straluci 
devine din ce in ce mai puternica. Abilitatea voastra de a realiza exercitiul 
Oul Cosmic; sunt toate amplificate de energiile care sunt aduse prin acest 
coridor de lumina albastra care vine de la Arcturus. 
 Am descris deseori componenta cheie a acestui exercitiu. Componenta 
cheie are legatura cu energia circulara sau spirala. Aceasta componenta cheie 
a exercitiului este un punct important in practica pentru ascensiunea voastra. 
 Practicarea ascensiunii se bazeaza pe observatia ca lucrurile se misca 
circular sau ca o spirala. Ati vazut forma elipsoidala a AND-ului si modul in 
care urca in spirala. Poate ca acum va este posibil sa vedeti sau sa vizualizati 
acum corpul astral care este in interiorul corpului vostru fizic urcand in 
spirala si iesind din voi. Cu scopul de a incuraja urcarea in spirala, recomand 
un exercitiu in care descriu cum camera, de asemenea, se roteste in cerc.  Va 
cer acum sa vizualizati si sa experimentati cum camera in care va aflati se 



invarte in cerc. Totul in univers are o orbita. Totul in univers se misca in 
niste forme care arata ca un cerc. 
 Deveniti constienti de faptul ca aveti acest coridor de lumina albastra 
in jurul vostru. Deveniti constienti de faptul ca si camera se misca in cerc, si 
deveniti constienti de spirala care este in interiorul vostru si care iese prin 
chakra coroanei. Acum urcati in spirala corpul vostru astral si iesiti in afara 
corpului vostru fizic si mergeti la un punct direct deasupra voastra, pe 
plafonul camerei in care va aflati. 
 Continuati sa experimentati urcarea in spirala. Ascensiunea va fi o 
experienta de miscare a energiei in spirala. Ascensiunea voastra este o 
experienta de mare confort si relaxare. Inaltarea nu este o activitate stresanta, 
ci este o activitate naturala in care urcati in spirala. Continuati sa simtiti 
lumina in spirala care sunteti voi. Sunteti fiinte energetice care vibreaza in 
spirale luminoase. 
 Puteti sa schimbati sistemul de credinta despre voi. Acesta devine o 
componenta importanta in ascensiunea voastra. Cand aveti un sistem de 
credinta extins despre voi, si cand puteti misca in spirala corpul vostru astral, 
atunci totul se va petrece in mod natural de la sine. 
 Experimentati-va deasupra corpului fizic in corpul vostru astral. 
Vreau sa va examinati corpul astral, si sa spuneti practic “ Am acum in 
prezenta mea astrala toate amprentele si amintirile din dimensiunea a treia”. 
Aceasta inseamna ca toate configuratiile pe care le-ati manifestat in forma 
fizica sunt in corpul astral. Aceasta include modul in care arata trasaturile 
faciale si toata energia voastra, si, de asemenea, toate gandurile voastre. 
Totul este, de altfel, in acest corp astral acum. 
 Veti calatori acum prin coridor cu viteza gandului direct la Lacul de 
Cristal! Tat tat tat tat tat. ( intonatie) Calatoriti cu viteza gandului prin acest 
coridor si ajungeti la partea de sus a cupolei Lacului de Cristal. Acum 
corpurile voastre de dimensiunea a cincea stau in jurul cercului. Aveti toate 
amprentele si toate informatiile corpului tridimensional. Cum exersam 
pentru ascensiunea voastra, vreau ca voi sa va aliniati cu corpul din 
dimensiunea a cincea care sta in jurul lacului. Cand ajung la trei, 1,2,3 , 
intrati in acest corp fizic care este de dimensiunea a cincea intr-o aliniere 
perfecta. Intrati acum in el si pe masura ce intrati, configurati-l cat puteti de 
mult  pentru a obtine un duplicat fidel al corpului tridimensional de pe 
Pamant. Faceti aceasta acum. 
 Ati trimis corpul vostru astral in corpul de dimensiunea a cincea de la 
Lacul de Cristal, si apoi cu toate amintirile si amprentele, l-ati reconfigurat 
pentru un duplicat intocmai cu corpul tridimensional de pe Pamant. Sunteti 



acum intr-o copie fidela a corpului de pe Pamant, dar in dimensiunea a 
cincea. 
 Acum, vreau sa va remodelati corpul fizic, care este de fapt corpul 
vostru de dimensiunea a cincea acum, adica, corpul vostru in dimensiunea a 
cincea. Amintiti-va ca am explicat faptul ca puteti modela corpul de 
dimensiunea a cincea dupa cum doriti. Acum exersam pentru ascensiunea 
voastra. Exersam pentru ca voi sa creati corpul de dimensiunea a cincea in 
forma care va place. Reconfigurati-va corpul de dimensiunea a cincea acum. 
Schimbati-va culoarea parului. Schimbati-va trasaturile faciale. Faceti-va 
mai inalti daca doriti. Schimbati orice doriti pentru a va face sa aratati asa cu 
va place in corpul din dimensiunea a cincea. Faceti aceasta acum. 
 Va schimbati aspectul fizic manifestat in dimensiunea a cincea. Da, 
faceti o treaba minunata. Vad cat de frumosi deveniti cu totii. Cu siguranta 
ati fost frumosi si inainte, dar acum voi recreati un aspect inaltat interesant. 
Aveti aspectul unui Maestru Inaltat acum. 
 Radiati la o frecventa frumoasa. V-ati schimbat imaginea 
tridimensionala cu aceasta infatisare frumoasa din dimensiunea a cincea. Sa 
meditam impreuna la cum experimentati si simtiti aceasta energie.  
 Vedeti-va acum ca un maestru din dimensiunea a cincea, radiind 
iubire, dar, de asemenea, devenind confortabili cu sine in calitate de camp de 
forta vibrational luminos. In aceasta forma noua, nu sunteti limitati in niciun 
fel. Nu sunteti restransi de limitarea configurarii spatiului si timpului de pe 
Pamant. 
 Acum prezenta voastra din dimensiunea a cincea are, de asemenea, un 
aspect astral la fel cum corpul tridimensional are o prezenta astrala. Credeti 
sau nu, corpul vostru din dimensiunea a cincea are o prezenta astrala. Acum 
vreau sa deveniti constienti de prezenta voastra astrala din dimensiunea a 
cincea si sa incepeti sa rotiti intr-o spirala orientata in sus prezenta astrala 
din corpul vostru din dimensiunea a cincea. Vom pleca din corpul de 
dimensiunea a cincea. De asemenea, vom lua cu noi amprentele, conformatia 
voastra marita, corpul inaltat de dimensiunea a cincea in prezenta voastra 
astrala. Urcand in spirala, iesiti afara din corpul de dimensiunea a cincea, 
mergeti la partea de sus a (cupolei?) Lacului de Cristal, si voi toti impreuna 
sunteti cu mine, si vom calatori printr-un coridor inapoi pe Pamant si inapoi 
in fiecare dintre casele voastre acum. 
 Reveniti prin coridorul de lumina deasupra corpului fizic din casa 
voastra de pe Pamant. Nu intrati inca in corpul vostru. Sunteti deasupra 
corpului fizic, dar experimentati aceasta lumina din dimensiunea a cincea, 
acest camp vibrational de energie. Da, este adevarat ca pentru a reintra in 
corpul vostru fizic, trebuie sa va contractati. 



 Pentru a reveni in corpul fizic, trebuie sa va contractati, dar nu trebuie 
sa va contractati foarte mult. Si, de fapt, corpul vostru fizic va fi capabil sa 
sustina mai multa lumina acum. Aliniati-va cu corpul vostru fizic astfel incat 
sa reintrati in fizic in prezenta perfecta cu o aliniere perfecta. Coborati in 
spirala inapoi in corpul fizic. Coborati in spirala corpul astral, prin chakra 
coroanei, inapoi in corpul fizic acum. 
 Sunteti acum inapoi in corpul vostru tridimensional. Corpul fizic 
contine acum aceasta frumoasa energie astrala a sinelui vostru din 
dimensiunea a cincea. Stiu ca va simtiti mai dilatati. Stiu ca simtiti mai 
multa lumina. V-am oferit o legatura puternica pentru inaltare. Acum puteti 
intelege ca este posibil sa aduceti prezenta voastra astrala in corpul de 
dimensiunea a cincea pe care l-ati configurat acolo in dimensiunea a cincea. 
Va fi confortabil pentru voi. 
 Puteti cere, desigur, in momentul inaltarii, ca invelisul vostru 
tridimensional sa fie evaporat de caldura energiilor cunoscuta sub numele de 
Lumina Inaltarii. Invit acum pe Arhanghelul Metatron sa va vorbeasca. Eu 
sunt Juliano. O zi buna. 
 Shalom. Salutari, eu sunt Arhanghelul Metatron. Noi Maestri Inaltati, 
noi Ostirile Ingeresti, noi Arhanghelii participam cu voi la inaltarea voastra. 
Ceea ce Juliano v-a descris este ceea ce noi suntem. Noi Ostirile Ingeresti, 
noi Arhanghelii suntem aceste fiinte de lumina. Va veghem in ascensiunea 
voastra. Va veghem pe voi b’nai elohim. Shomer, shamer ha’ b’nai elohim 
(ebraica pentru copiii lui Elohim; pazim copiii lui Elohim), pazim semintele 
stelare (starseeds). Pentru fiecare dintre voi este sacru. Chemati-ma pentru 
ca sunt aici sa ajut sa va pazesc. 
 De ce ati avea nevoie sa fiti paziti? Raspunsul este acesta, pentru ca 
sunteti suflete pretioase, iar aceasta este o recoltare sacra a sufletelor divine 
ca voi care sunt pregatite sa treaca intr-un taram mai inalt. Poate acum ati 
inteles unul dintre scopurile ascensiunii. Poate acum ati inteles ca aceasta 
absolvire, aceasta inaltare se refera, in unele privinte, la recoltarea sufletelor 
divine care sunt pregatite sa avanseze la un nivel ierarhic de mare energie, 
de mare serviciu, de o lumina mai mare, de o mai mare capacitate de a fi mai 
aproape de Creator.  
 Am fost instruit sa va spun ca fiecare dintre voi este vegheat acum. 
Shamer ha b’nai elohim. Ocrotirea semintelor stelare in lumina 
Arhanghelului Metatron.  
 Kadosh, kadosh, kadosh, Adonai Tzevaoth. Fie ca steaua lui David, 
Magen David, sa fie plasata in fata celui de-al Treilea Ochi ca mijloc prin 
care se asigura paza si protectia voastra, si fie ca frumoasa Haina a lui Iosif 
sa faca parte din corpul vostru astral astfel incat sa fiti umpluti cu lumina 



multicolora, dimensionala, vibrationala pe care, dupa cum se stie, Iosif a fost 
capabil sa o sustina. Din cauza luminii pe care el a fost capabil sa o poarte, 
el a fost protejat. Asadar, fiecare dintre voi este protejat. O zi buna. 


