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Scarile de Ascensiune – Prezentarea Arcturienilor 

   A 3-a parte a ciclului nostru de pregatiri planetare o reprezinta Scarile de 
ascensiune. Primul nivel sau primul aspect este reprezentat de catre cristalele 
eterice. Al 2-lea nivel sau aspect este cel al Oraselor de Lumina Planetare, iar al 3-
lea cel al Scarilor de Ascensiune. Fiecare nivel poarte si descrie o frecventa unica si 
individuala. Scarile de Ascensiune sunt desemnate si amplasate in anumite zone 
puternice din punct de vedere energetic pe aceasta planeta. Frecventele Scarilor de 
Ascensiune si frecventele energetice ale acestor locuri au fost calibrate astfel incat 
acestea pot sa faca fata la un numar de suflete mare care vor si sunt pregatite sa 
ascensioneze. Unul dintre lucrurile importante pe care l-am avut in vedere la 
desemnarea acestor locuri de ancorare pentru o Scara de Ascensiune a fost sa 
gasim un loc care are o puritate deosebita si o structura energetica spirituala. Aceste 
locuri au deja abilitatea de a fi un vas primitor si incapator  pentru lumina si energia 
spirituala. Lumina si energia spirituala este deja prezenta in aceste zone astfel incat 
acestea pot face fata unei infuzii  de energie sufleteasca imens. 
 
     Vrem sa vorbim despre Scarile de Ascensiune si amplasarea acestora referindu-
ne la conceptul de bilocare sau bilocatie. Bilocarea este abilitatea de a se transmuta 
si plasa in doua locuri diferite in acelasi timp. Un punct de bilocare se considera a fi 
locul care este numit acasa, iar al doilea se considera locul desemnat pentru 
proiectare proprie. Atunci cand vorbim despre Ascensiune, vorbim despre bilocare 
intr-o alta dimensiune. Abilitatea de a performa bilocarea va va ajuta in momentul 
ascensiunii. Am tras aceasta concluzie bazandu-ne pe experientele noastre 
asemanatoare pe alte planete. Noi am ajutat si ne-am implicat in alte ascensiuni 
planetare. Am observat si invatat ca folosind locuri desemnate care sunt sigure si 
placute pentru bilocare, cum sunt Scarile de Ascensiune, face mai usor si viabil de a 
a sprijini si asista grupurilor largi de persoane la ascensiunea acestora. Toti pot, la 
momentul ascensiunii, sa se proiecteze mental si sa practice bilocarea in Scara de 
Ascensiune. In acel moment pe Scara de Ascensiune va exista o deschidere 
5dimensionala foarte puternica. Nu va exista o deschidere 5dimensionala care sa 
acopere toata planeta. Nu intreaga planeta sa va deschide energiilor 5dimensionale. 
De ce? Intreaga planeta si multitudinea de orase nu sunt pregatite sa primeasca 



aceasta infuzie gigantica de energie pentru ca aceste vase pe planeta nu sunt destul 
de puternice pentru acest lucru. 
      Aceste locuri desemnate  ca cele care au acum o Scara de Ascensiune sunt 
destul de puternice pentru a tine, integra si ancora vibratia corecta care va atrage 
dimensiunea a 5-a si vor putea mentine portile catre a 5-a dimensiune deschise. 
Acesta este un factor foarte important. Portile trebuie sa fie tinute deschise la Scarile 
de Ascensiune pentru ca vor exista mii si mii de suflete care vor ascensiona. Exista 
deja  numeroase regiuni care au fost desemnate de a tine Scari de Ascensiune  
 

 Muntele Fuji,  Japonia 

 Dome of the Rock (Cupola Stancii) – Israel 

 Stanca Bell Rock, Sedona, Arizona, SUA 

 Tomaree Head in Nelson Bay, NSW, Australia in apropiere de Sydney – 
Tomar este cel care este responsabil de aceasta 

 San Martin de los Andes, Argentina 
 
Si am lucrat in aceste zone pentru a cobori si ancora aceste Scari de Ascensiune. In 
septembrie 2011 am coborit cea de a 5-a Scara de Ascensiune deasuprea la San 
Martin de los Andes in Argentina, aici Fecioara Maria va fi maestrul spiritual, ghid si 
invatator pentru acesta Scare de Ascensiune. 
   
(extras din lectura GOF din 3 Septembrie 2011) 
 
 

Scurta prezentare a Scarilor de Ascensiune 
 
Dome of the Rock, 
 
Cupola Stancii in Ierusalim a fost prima Scara coborata si ancorata la 8 
ianuarie 2011. 
 

 



 
 
 
 
Bell Rock, Sedona. 
 
Bell Rock, Sedona in Arizona a fost a 2-a Scara de Ascensiune care a fost 
coborata pe 19 Martie 2011. 

 
 

Muntele Fuji, Japan 
 
Muntele Fuji in Japonia a fost a 3-a Scara de Ascensiune coborata la data de 10 
Iunie 2011 
 

 



 
 
Tomaree Head, Nelson Bay, NSW Australia 
 
Pe data de 11 Iunie 2011 Tomar a coborat cea de a 4.a Scara de Ascensiune in 
Australia. 
 

 
 

 
San Martin de los Andes, Argentina 
 
San Martin de los Andes in Argentina a fost urmatoarea locatie entru a primi 
cea de a 7-a Scara de Ascensiune la 3 Septembrie 2011 avand-o pe Fecioara 
Maria ca ghid spiritual si invatator. 
 

 
 



 
Jobs Peak, Carson Valley in Nevada 
 
Cea de a 6-a locatie aleasa a fost Jobs Creek in Carson Valley, Nevada, SUA si 
aceasta a fost  coborta la data de 11 Noiembrie 2011. 

 
 

San Pablo Hill, San Pere de Ribes, Spania 
 
Pe 14 Mai 2012 a fost coborata cea de-a 7-a Scara de Ascensiune la San Pablo 
Hill in San Pere de Ribes, Spania. 
 

 
 



Herisau, Elvetia 
 
Cea de-a 8-a Scara de Ascensiune a fost ancorata la data de 11.06.2017 in 
dealurile de langa Herisau, in cantonul Appenzell in Elvetia. 
 

 
 

Mesajele maestrilor despre Scarile de Ascensiune si cum le folosim 
 

1. Juliano 
 
Una din tehnologiile spirituale care le-am putut introduce pe Pamant este Scara de 
Ascensiune, pe care  le-am coborat si ancorat cu ajutorul multor membrii Group of 
Forty. Acestea pun la dispozitie noi puncte de acces pentru energiile de ascensiune. 
Aceasta unealta, tehnologie sau structura spirituala a Scarilor ceresti de Ascensiune 
este una dintre cele mai importante pentru ascensiunea planetara.Unii dintre voi ati 
putea intreba: „De ce avem nevoie de mai mult de una?” Nu pot decat sa spun ca 
referindu-ne la populatia foarte mare si numarul de asemenea mare de seminte 
stelare este intr-adevar nu numai posibil dar si foarte folositor de a avea mai multe 
Scari de Ascensiune. 
 
2. Sananda Isus 

 
M-ati putea intreba: „Cum sa folosim Scara de Ascensiune, Sananda?” Exista mai 
multe puncte importante care vreau sa vi le prezint despre Scarile de Ascensiune. 
Primul punct este faptul ca pentru a se putea apropia si fi admis in campul energetic 
la Scarii de Ascensiune, trebuie sa fiti plini de dragoste si unitate. Trebuie sa fiti 
umpluti de uniune si unitate care pot fi exprimate numai atunci cand cunoasteti deja 
dimensiunea a 5-a. Trebuie sa va apropiati de Scara de Ascensiune cu o constienta 
unitara, cea mai inalta constienta proprie, cu propria abilitate de a percepe unitatile 
polarizarilor. Trebuie sa fiti capabili sa percepeti perfectiunea si armonia planului 
divin care se desfasoara chiar in fata propriilor ochi. Puteti mentine aceasta 



perceptie, chiar daca atunci cand va aflati la un nivel de constienta normal mai jos, 
nu puteti sa vedeti exact cum totul se desfasoara. 
 
Aduceti-va aminte, la intrarea in Scara de Ascensiune, chiar la primul pas, veti 
interactiona cu energia proprie acesteia si veti intra intr-o stare de constienta inalta. 
Nu va faceti griji daca nu simtiti atractia energetica sau deschiderea energetica. Doar 
trebuie sa fiti constienti si sa stiti ca intentia voastra, meditatiile si studiul vostru 
spiritual vor crea impreuna baza si tot ce e necesar pentru a va activa energetic si de 
a va aduce intr-un stadiu de constienta inalta. Apoi restul Scarii vi sa va arata. La 
inceput veti vedea numai cateva trepte sau pasi inainte. De indata insa ce va veti 
apropia si veti incepe sa urcati si sa priviti in sus, veti vedea mai din ce in ce mai 
multe trepte. 
 
Al doilea aspect pe care vreau sa vi-l prezint este de mare importanta, si anume ca 
nu trebuie sa fiti la locurile fizice ale acestora pe planeta pentru a face aceste 
experiente. Juliano v-a invatat si v-a aratat multe despre proiectarea mentala. 
Trebuie sa stiti ca Scara de Ascensiune precum si  ascensiunea in masa care va 
avea loc vor avea un efect pozitiv de o magnitudine nemaiintalnita asupra intregii 
planete. Chiar si daca nu puteti fi fizic in aceste locuri, va puteti proiecta mental 
acolo. 
 
Al treilea aspect este ca atunci cand meditat, vizualizati , sau va transmutati eteric la 
Scarile Ceresti de Ascensiune , veti trece prin experiente magnifice de bucurie si 
extaza. Va pot spune si asigura din experienta proprie ca nimic nu se compara cu 
bucuria si extaza din timpul ascensiunii. Nici o experienta pe Pamant poate sa se 
aproprie de aceasta experientadin timpul ascensiunii. Toata durerea si tristete, toate 
incercarile si necazurile prin care ati trecut in aceasta viata si alte vieti de pe 
Pamant, vor vi cuprinse in totalitate si primite in dragoste si bucurie de catre voi in 
acel moment. Veti stii in timpul ascensiunii ca toate experientele si toata munca care 
ati depus-o  v-au adus in acest moment si v-au pregatit pentru aceasta ascensiune. 
De multe ori nu puteti intelege de ce treceti prin anumite probleme si situatii grele 
sau de ce vi se intampla tocmai voua. Totul va deveni atat de clar in acest moment 
in care va apropiati de Scara de Ascensiune si incepeti sa urcati. Veti intelege ca, 
intr-adevar toate acestea au fost o parte din procesul personal  de pregatire pentru 
ascensiune. 
 
Aduceti-va aminte si folositi proiectarea mentala. Trimiteti-va la Scarile de 
Ascensiune. Folositi cristalele eterice pe care Juliano si Arcturienii le-au coborat. 
Acestea va pot folosi ca si acceleratoare de particole. Juliano v-a vorbit despre fizica 
si cosmologie. Putem folosi analogia acceleratorului de particole in care energia 
spiritualaeste ridicata si intensificata. Deci, daca ati vrea sa va proiectati spiritual la 
Scara de Ascensiune, ati putea folosi un accelerator spiritual, adica un cristal eteric. 
 

 
3. Arhanghelul Mihail – Meditatie cu Scara de Ascensiune 
 
Lumina 5dimensionala coboara pe Scara de Ascensiune de la Soarele Central. Eu 
ajut sa va inconjor cu aceasta lumina si sa directionez aceasta lumina catre voi. 
Primiti aceasta lumina, acum. Va va ajuta sa aveti o abilitate mai mare sa urcati pe 
trpete - treptele Scarii de Ascensiune. Pe masura ce va apropiati de Scara de 
Ascensiune si de treptele acensiunii, deveniti constienti de natura corpului vostru 



fizic, acesta fiind ca o haina sau un palton, tot ce veti trebui sa faceti e sa dati jos 
aceasta haina, si va veti afla in lumina sufletului propriu. Va aflati acum in campul 
energetic al propriului suflet. Nefesh Ha Ya. Nefesh Ha Tov. Neshamah. Neshamah. 
 
Lumina sinelui vostru inalt radiaza pe masura ce voi va apropiati de Scarile de 
Ascensiune si de ascensiunea in sine. Neshamah este sinele vostru inalt. Juliano v-a 
vorbit despre Shimmering/Stralucire, atunci cand va conectati cu sinele vostru 
5dimensional. Vizualizati in acest moment ca sinele vostru 5dimensional este in 
varful Scarii de Ascensiune si ca va aflati intr-o stare inalta de constienta cu sinele 
vostru 3dimensional. Va aflati intr-o astfel de stare inalta incat ati putea da jos haina 
sinelui vostru jos si sa straluciti si sa va vibrati pe sine acum in varful Scarii. Sinele 
vostru 5dimensional va asteapta in varful Scarii de Ascensiune. Cand am ajuns la 3, 
va voi cere sa va transmutati prin shimmering/stralucire si vibratie pana in varf. 
Corpul vostru fizic va ramane aici jos. 1...2..3. Straluciti acum si vibrati pentru a va 
transmuta on varful Scarii acum! 
 
Ne aflam intr-o gradina eterica foarte frumoasa cu o lumina inalt vibrationala, sunteti 
in acelasi timp eliberati de greutatea propriului corp fizic tridimensional in timp ce 
stati cu mine, Arhanghelul Mihail, intr-un cerc mare, impreuna cu Sananda si cu 
Juliano. Voi recurge acum la tacere si voi intra in meditatie in timp ce experimentam 
cu totii aceasta lumina minunata inalta. 
 
Este asa de bine sa fii cu prieteni in acest cerc de lumina. Este minunat sa fim 
impreuna cu semintele stelare in acest cerc. Am vrut ca fiecare dintre voi sa stiti 
acest lucru. Va aflati intr-un cerc al prieteniei; va aflati intr-un cerc al fratiei. Ni se 
spune Fratia Alba. Suntem un grup de suflete. Suntem o familie de suflete dedicata 
celei mai inalte lumina posibila. 
 
Vibrati acum cu intentia de a va intoarce in corpul vostru fizic tridimensional pe 
Pamant acum! Ne aflam acum labaza Scarii de Ascensiune. Ati stralucit si practicat 
Shimmering si v-ati transpus inapoi dar la un ceoficient de lumina spiritual 
impresionant, si aveti un camp spiritual energetic nou. Intoarceti-va acum fiecare in 
parte la cristalul eteric de la care ati plecat, calatoriti acum cu constienta si intentia 
voastra inapoi la corpul vostru fizic, acolo de unde ati pornit. Reintrati in corpul vostru 
fizic  intr-o aliniere perfecta. Plasati acum mana voastra dreapta inimii voastre si 
daca simtiti ca e bine, afirmati in plus: „Simt energia inimii mele conectate cu aceasta 
Scara de Ascensiune.” 
 
Stiti si fiti constient ca aceasta legatura cu Scara de Ascensiune merge adanc in 
Pamant, adanc in campul magnetic al Pamantului. In acelasi timp aceasta se duce 
puternic in sus catre dimensiunea a 5-a, aceasta Scara de Ascensiune aduce 
energie si lumina 5dimensionala in inima Pamantului. Aceasta imprastie aceasta 
lumina in toate grilele energetice ale Pamantului, prin toate campurile magnetice ale 
planetei, catre toate locurile sacre ale planetei,  catre toate punctele de 
accupunctura ale planetei. Fiti in constienta si stiti ca aceasta este o lumina 
planetara vindecatoare. Scara de Ascensiune conecteaza dimensiunea a 3-a cu a 5-
a in acest moment pe Pamant. 
 



 
 
Surse: 

 http://groupofforty.com/gof-tools/ladders-of-ascension/ 

 Alte lecturi si prezentari GOF 
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