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Scara de Ascensiune de la Bell Rock, Sedona, Arizona 

 

Salutări, sunt Juliano. Noi suntem arcturienii. Dimensiunea a treia este conectată la dimensiunea a 

cincea. O parte din aceste conexiuni sunt bine cunoscute pe planetă și sunt reprezentate de locurile 

sacre și energiile sacre. Știu că unii din voi, semințele stelare, chiar ați vizitat aceste locuri. Vreau să vă 

explic că dimensiunea a treia, inclusiv biosfera voastră, nu ar putea exista dacă nu ar fi conectată la 

dimensiunea a cincea. De fapt creierul vostru, spiritul vostru, tot ce există și toate formele de viață care 

există și au o energie spirituală înaltă, au conexiuni cu dimensiunea a cincea. Când vorbim de 
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Ascensiune, vreau să înțelegeți că voi aveți o conexiune naturală fundamentală la dimensiunea a cincea. 

Această conexiune cu dimensiunea a cincea face parte din moștenirea voastră, face parte din codurile 

voastre genetice. Amintiți-vă că atunci când vorbim despre conectare și pregătirea pentru Ascensiune, 

folosim termenul de „dezlegarea codurilor voastre genetice”. Aceasta înseamnă că aveți deja în voi 

structura genetică și energia genetică de a deschide și a experimenta dimensiunea a cincea. Voi aveți 

structura genetică pentru a ascensiona. Face parte din structura voastră fundamentală, din structura 

speciei lui Adam. Am descărcat deja cu ajutorul vostru Scările de Ascensiune. Credem cu tărie că este 

nevoie de mai multe locuri conștiente pe planetă, create special pentru ascensiunea voastră. De ce ar 

trebui să folosiți aceste Scări de Ascensiune și de ce au fost create Scările de Ascensiune? 

Să analizăm puțin conceptul de scări cerești; este un concept care a tot apărut în Biblie și în decursul 

istoriei, în diverse culturi. Găsești scări cerești pe pietrele din antichitate, în hieroglife și în petroglifele 

de pe stânci. Ideea este că există căi de a intra într-o dimensiune superioară, și fiecare cultură antică, 

fiecare cultură indigenă cunoștea această cale și avea o pregătire specială pentru a se intra în 

dimensiunile superioare. S-a folosit simbolul arhetipal al scării care urcă. În Biblia evreilor se folosește 

conceptul de Scara lui Iacob. Dacă vă amintiți, Iacob a adormit pe o stâncă, dar era o stâncă cu puteri 

speciale. Nu era o stâncă obișnuită, era o stâncă dotată cu energii spirituale. Ea s-ar putea compara cu 

energia unui cristal, pentru că cristalele au puterea de a deschide diferite portaluri în conștiința voastră 

și în subconștientul voastru.  

În povestirea biblică despre Scara lui Iacob, acesta a adormit pe stâncă. În timp ce dormea pe stâncă, a 

putut să experimenteze intrarea în dimensiunea a cincea. În același timp a văzut cum ființele evoluate 

din regnul angelic foloseau această scară ca să coboare în dimensiunea a treia. Scara cerească servea ca 

instrument energetic de primire și de transformare care permitea omenirii, sau în acest caz lui Iacob, să 

vadă îngerii. Îngerii pot coborî oricând și oriunde. De fapt ei nu au nevoie de scară, dar pentru că sunteți 

ființe din dimensiunea a treia cu capacități de percepție reduse, voi aveți probabil nevoie de scară ca să 

vedeți îngerii. Scara este ca un coridor de lumină. Scara este un câmp de energie special care te ajută să 

îți extinzi capacitățile de percepție. Scara te ajută să vezi în dimensiunea a cincea. Când te afli în preajma 

Scării de Ascensiune poți avea capacități vizuale extinse și capacități 5D expansionate. Atunci când te 

conectezi energetic la dimensiunea a cincea, ai capacități telepatice extinse. Ai capacități extinse de a 

folosi unelte spirituale cum ar fi bilocația, poți medita mai intens și desigur ai puterea de a ascensiona la 

momentul potrivit, cu o sincronizare corectă. Noi privim Scările de Ascensiune ca fiind o altă unealtă 

spirituală pe care o poți folosi ca să îți îmbunătățești abilitățile. Este de asemenea o unealtă cu care poți 

practica pentru ascensiune. 

Noi am descărcat mai multe Scări de Ascensiune pe tot Pământul. Printre acestea se află Scara de la Sant 

Pere de Ribes de lângă Barcelona în Spania; Muntele Fuji din Japonia; Ierusalimul în Israel; Tomaree 

Point de lângă Golful Nelson în Australia; Vârful lui Iov de lângă Valea Carson din Nevada, și Bell Rock din 

Sedona, Arizona. Astăzi vreau să vorbesc puțin mai mult despre Bell Rock pentru că este un portal 

interdimensional unic, care își sporește tot mai mult puterea interdimensională. 

Scările de Ascensiune sunt ca niște coridoare. Coridoarele sunt tunele de conectare între dimensiunile a 

treia și a cincea, ceea ce înseamnă că atunci când te afli în corridor poți experimenta mai direct energiile 
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5D. De asemenea, când te afli în corridor poți simți o transformare în tine. Poți simți o „înălțare”. Scara 

de Ascensiune Bell Rock poate fi categorisită ca un coridor sau un vortex de înălțare. Vortexurile se pot 

defini ca niște câmpuri de energie în formă de con, care pot produce înălțări în tărâmurile mai înalte sau 

coborâri în Pământul Interior. Există și vortexuri orizontale care vă ajută să vă simțiți mai împământați în 

Mama Pământ. Un vortex care vă ridică, care vă înalță, este un loc perfect de experimentare a Scărilor 

de Ascensiune. Vreți să simțiți o înălțare, vreți să simțiți ca și cum ați urca o scară. Vreți să trăiți 

experiența de a vedea ființele superioare cum coboară, să simțiți o activare și o înălțare a spiritului. 

Lumina spirituală 5D care este inerentă în voi se activează foarte tare atunci când vă apropiați de Scările 

de Ascensiune. Credem cu tărie că trebuie să mergeți fizic la Scările de Ascensiune, că este bine să vă 

încărcați subconștientul cu imaginea Scărilor de Ascensiune. Dacă nu ați vizitat una din Scările de 

Ascensiune, puteți vizualiza o Scară de Ascensiune la alegere din ilustrații, și de asemenea puteți 

vizualiza Scările de Ascensiune în meditații. 

Vreau să vorbesc în mod specific despre folosirea Scărilor de Ascensiune și conectarea imaginii vizuale a 

Scărilor de Ascensiune la Subconștientul nostru. Subconștientul este în mod fundamental o unealtă a 

minții voastre pământene care vă permite să faceți lucruri fără să gândiți. Subconștientul reacționează la 

Mintea Conștientă. Dacă vă antrenați ca să realizați anumite dansuri sau ca să deveniți un sportiv, atunci 

lucrați cu subconștientul. În domeniul sporturilor și al dansului, vrei să poți reacționa fără să gândești. 

Subconștientul este de asemenea implicat în învățarea unei limbi și în meditații. Când vrei să manifești 

anumite rezultate, vizualizările din meditații pot fi de folos. 

Mai există și alte reguli și unelte care vă ajută să lucrați mai eficient cu subconștientul. Una din uneltele 

de bază este vizualizarea și imagistca. Subconștientul este atașat la inconștient. Vom vorbi acum despre 

folosirea stratului superior al inconștientului, care mai poate fi numit și subconștientul vostru. În 

pregătirea noastră pentru ascensiune dorim să descărcăm imagini vizuale ale Scărilor de Ascensiune. 

Această activitate importantă vă pregătește să răspundeți pe loc Chemării de Ascensiune. Poate că ați 

înțeles deja că Chemarea de Ascensiune este ceva care se întâmplă pe loc sau instantaneu. Aș putea 

spune că ascensiunea se petrece într-o nanosecundă. Este o secundă care se petrece atât de repede 

încât ar putea fi măsurată adecvat numai de un computer. O nanosecundă este cu siguranță mai scurtă 

decât o secundă. Când vine Chemarea de Ascensiune, veți vrea să reacționați imediat. Nu vreți să vă mai 

gândiți la ce veți face, ci preferați să reacționați instant și să folosiți toate uneltele de ascensiune cu care 

ați lucrat. 

Luna trecută am vorbit despre Uneltele de Ascensiune, și astăzi extind această discuție pentru că vreau 

să explic cum se folosește subconștientul ca unealtă în munca voastră de ascensiune. Imprimarea sau 

descărcarea unei imagini vizuale a Scării de Ascensiune este o unealtă importantă care vă pregătește 

pentru Ascensiune. Practicați vizualizarea imaginii Scării de Ascensiune pe care ați ales-o și păstrați 

această imagine în subconștient. Vă recomand să aduceți această imagine și în visele voastre, să o 

vizualizați în timp ce visați. Acest lucru este foarte posibil. 

Știți că există o tehnică, care a fost explicată în cărțile lui Carlos Castaneda, Învățăturile lui Don Juan, 

despre folosirea imagisticii în timpul visului, pentru evoluția spirituală. În tehnica explicată de Carlos 

Castaneda (autorul cărțiii Învățăturile lui Don Juan), se recomandă să încerci să îți vezi mâinile în timp ce 
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visezi. Exercițiul decurge astfel: în conștiința din starea de veghe, te uiți la mâinile tale și încerci să le vezi 

cât mai clar. În pasul următor al exercițiului îți comanzi (te programezi) că în vis îți vei vedea mâinile 

exact așa cum le-ai văzut în conștiința din starea de veghe 3D. Îți vei vedea mâinile în starea de vis 

pentru că vei avea un vis în care îți vei vedea mâinile. Scopul acestui exercițiu este să devii conștient de 

tine în starea de vis. Dacă devii conștient de tine în timpul visului, poți căpăta mari puteri psihice. Cu 

ajutorul puterii psihice sporite, poți face călătorii astrale mai bune, îți poți accelera câmpul de energie 

spirituală și câmpul de vibrație al aurei. 

Iată acum un exercițiu avansat bazat pe tehnica „să îți vezi mâinile” în vis. Focusați-vă conștiința din 

starea de veghe pe Scara Ascensiunii, și pe măsură ce vă concentrați pe Scara Ascensiunii, vreau să vă 

spuneți că imaginea Scării de Ascensiune va face două lucruri: 

1. Această Scară de Ascensiune vă va apărea în starea de vis, și veți fi capabili să folosiți în vis Scara 

de Ascensiune și chiar să vă urcați pe ea. 

2. Programați-vă energia subconștientului cu afirmația: „În momentul Ascensiunii voi avea la 

îndemână imaginea Scării de Ascensiune și o voi putea folosi. Voi putea merge la Scara de 

Ascensiune pe care am ales-o în timpul Ascensiunii.” 

Evident că există diferite căi de ascensiune și nu trebuie să folosiți Scara de Ascensiune ca să 

ascensionați. S-ar putea chiar să fiți capabili să rămâneți unde vă aflați și să ascensionați. S-ar putea chiar 

să puteți ascensiona în pat în timp ce dormiți. Dar este un exercițiu bun să vizualizați Scara de 

Ascensiune și să practicați mutarea imediată a câmpului vostru de energie în sus pe scară în 

dimensiunea a cincea. Când vă gândiți la Scara de Ascensiune, vizualizați cum vă mutați imediat câmpul 

de energie în sus pe scară, în dimensiunea a cincea. Vizualizați cum vă dematerializați corpul fizic, cum 

vă transmutați corpul fizic din dimensiunea a treia în dimensiunea a cincea când vă aflați în preajma 

Scării de Ascensiune. Această vizualizare se poate produce mai ușor și cu un confort mai mare atunci 

când practicați cu scara de Ascensiune și o vizualizați în meditațiile voastre. Acest lucru va face ca 

ascensiunea voastră să se producă mai ușor și natural. 

Să începem acum exercițiul nostru din lucrul cu Scara de Ascensiune. Voi face toning pentru a începe 

exercițiul. Voi intona în ebraică mantra sacră „Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Oștilor”, pentru că ajută la 

dezlegarea Codurilor de Ascensiune. Apoi când ați dezlegat Codurile de Ascensiune, veți putea să vă 

transmutați mai ușor. De asemenea, vreau să asociați Codurile de Ascensiune cu Scările de Ascensiune. 

Mai întâi ascultați sunetele Kadosh: (Tonuri) Kadoooooooosh, kadooooooosh, kadooooooosh, 

Aaaaaadooooonaiiiiii Tssseevaaaooooth. 

Pentru acest exercițiu voi folosi imaginea Scării de Ascensiune de la Bell Rock, Sedona, Arizona. Am să vă 

descriu această stâncă. Este o stâncă frumoasă de culoarea roșcat strălucitor, cu o înălțime aproximativă 

de 122 de metri. Este o stâncă străveche, care arată ca și cum ar fi pe această planetă de milioane de ani 

(și chiar este). A fost o vreme când stânca s-a aflat sub ocean. De jur împrejurul acestei stînci frumoase 

se afla apă. Are multe crevase și a experimentat acțiunea vântului, a ploii, a oceanelor, a inundațiilor, a 

transformărilor atmosferice și a altor energii. Are o formă de clopot, cu vârf mai mic și bază mai largă. 
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Când te apropii de Scara de Ascensiune de la Bell Rock, te simți energizat, te încarci cu o energie înaltă și 

te simți chiar mai tânăr, ca și cum ai intra în corpul tău de dimensiunea a cincea. Gândurile și îngrijorările 

vieții tale normale 3D par să dispară. Vizualizați stânca Bell Rock ca un clopot gigantic și în vârful 

clopotului se află un coridor de lumină care se ridică din vârful stâncii la nava noastră spațială Athena, 

care se află în dimensiunea a cincea. (Tonuri OOOOOOOOHHHHH.)  Vedeți sau vizualizați cum acest 

coridor de lumină devine o scară de lumină și vedeți cum semințe stelare asemenea vouă urcă Scara de 

Ascensiune de la Bell Rock. Este o scară care are puteri minunate, pentru că este o scară 

multidimensională. 

Este o scară holografică și de aceea mii de oameni pot urca pe această scară în mod simultan. Pot fi 

oameni în față, oameni în spate, oameni în stânga, oameni în dreapta. De asemenea, scara se urcă fără 

efort. Dacă ați urca o scară din dimensiunea a treia în corpul vostru de pe Pământ, ați depune efort. Ar fi 

necesară o cantitate de efort fizic și echilibru ca să urcați pe scară. Pe măsură ce urcați, ați putea chiar să 

simțiți un rău de înălțime. S-ar putea să vă fie teamă că scara nu e stabilă. Știu că ați mai urcat pe scări și 

uneori scara alunecă, uneori trebuie să stea cineva la baza scării și să o țină. Dar această scară e stabilă 

ca o stâncă. Ea nu se mișcă la stânga sau la dreapta. 

Simțiți cum scara e foarte împământată și de aceea nu aveți teamă că veți cădea și de asemenea, pe 

măsură ce urcați scara, nu simțiți că ați depune nici un fel de efort fizic. Nu simțiți că ar fi nevoie să 

depuneți efort fizic. Aveți doar senzația că urcați, pentru că vă gândiți că urcați. Vă imaginați cum urcați 

în sus și pe măsură ce vă imaginați că urcați în sus, înaintați în sus cu o mișcare ca și cum ați urca o scară. 

E o urcare foarte lină, fără efort. 

Vă uitați în sus și vedeți îngeri și spirite-ghid. Vă uitați în sus și mă vedeți pe mine, Juliano, la capătul de 

sus al scării. Vă trimit o energie și o lumină intensă. Sunt ca un magnet care vă atrage mai sus și mai sus, 

în stânca Bell Rock a Ascensiunii. Eu voi face ca urcarea voastră în dimensiunea a cincea în timpul 

ascensiunii să fie lină și fără efort. 

În jurul vârfului clopotului stâncii Bell Rock de la Sedona este un câmp uriaș de energie aurie, pentru că 

multă lume lucrează cu Scara Ascensiunii. Vreau ca acum să puneți această imagine a Scării de 

Ascensiune Bell Rock pe un ecran alb în fața celui de al treilea ochi. Dacă vă simțiți mai conectați la altă 

scară de ascensiune din apropierea voastră, cum ar fi Tomaree Point, Dome of the Rock la Ierusalim, sau 

Sant Pere de Ribes în Spania, sau Vârful lui Iov din Carson City Nevada, atunci folosiți această imagine în 

meditația voastră. Aceste scări pot duce fără efort la nava spațială Athena. Simțiți cum gândul vă 

proiectează în sus. 

Intrăm acum în meditație în timp ce vă focusați pe această imagine, și am să vă mai dau și alte 

instrucțiuni. În timpul meditației păstrați această imagine pe ecranul din fața celui de al treilea ochi. Ați 

creat acum cu succes o imagine pe ecranul alb de deasupra celui de al treilea ochi. Vom descărca acum 

această imagine exact așa cum ați creat-o, cu scara în vârful stâncii Bell Rock. Puteți vedea scara de la 

Juliano’s Point la San Martín de los Andes, sau de la Sant Pere de Ribes sau de la Dome of the Rock din 

Jerusalem, sau Muntele Fuji, sau Tomaree Point de lângă Nelson Bay, Australia, sau Vârful lui Iov de 

lângă Carson Valley, Nevada. 
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Vom descărca acum această imagine în subconștientul vostru. Am să trimit Lumina Omega în imaginea 

voastră, astfel încât imaginea devine strălucitoare. Are putere pentadimensională, așa încât atunci când 

vom descărcăm această imagine în subconștientul vostru, va fi atât de puternică încât va activa și va 

amplifica răspunsul vostru față de Ascensiune. Scara de Ascensiune vă va apărea în vis și veți putea chiar 

să urcați pe Scara de Ascensiune în vis, va fi o experiență minunată. 

Simțiți cum Lumina Omega vine la imaginea voastră acum. (Incantații: Luuuminaa 

Ooooommmmmeeeegaaaa, Luuuminaa Ooooommmmmeeeegaaaa). Lumina Omega umple această 

imagine a scării de Ascensiune de la Bell Rock sau imaginea oricărei Scări de Ascensiune pe care ați ales-

o. Vom număra până la trei și cu ajutorul Luminii Omega, imaginea va cădea în subconștientul vostru. 

Când imaginea cade în subconștientul vostru, este posibil să simțiți că ascensionați. Simțiți cum cade 

imaginea în subconștient. Ați descărcat cu succes această imagine puternică, cu ajutorul Luminii Omega. 

Frecvențele de lumină 5D sunt multicolore și au o intensitate care în mod normal nu se vede în 

dimensiunea a treia. Lumina Omega este o lumină pentadimensională care poate lucra asupra 

dimensiunii a treia, mai ales când Lumina Omega este trimisă pe Pământ de un maestru din dimensiunea 

a cincea. Această lumină are puteri deosebite care pot transforma energiile 3D. Această lumină are 

puterea de a adânci și a spori munca voastră spirituală. Când faceți meditații și căutați să aduceți 

afirmații și manifestări în subconștient, folosiți tehnica pe care tocmai am descris-o. Mai precis, puneți 

imaginea dorită pe ecranul alb, aduceți Lumina Omega în imagine, după care puteți trimite în 

subconștient imaginea îmbrăcată în Lumina Omega, așa cum am făcut noi astăzi. 

Veți constata o sporire a puterii și eficienței meditațiilor voastre și a practicii pentru Ascensiune. Din 

perspectiva noastră, noi spunem că munca de ascensiune trebuie practicată. Trebuie să vă pregătiți 

pentru Ascensiune și să folosiți locurile de putere care conțin Scările de Ascensiune. Scările de 

Ascensiune pot fi considerate o unealtă și o activare puternică. 

Eu privesc Codurile de Ascensiune ca niște sigilii care trebuiesc sparte sau deblocate, ca să se deschidă. 

Gândiți-vă la Lumina Omega ca la o rază laser care poate lărgi sau îndepărta sigiliile sau le poate descuia. 

Vizualizați acum în jurul vostru Lumina Omega, căci Lumina Omega este o lumină de protecție care ține 

la distanță vibrațiile joase. Energiile joase și negative nu vor putea să vă penetreze aura când aveți 

Lumina Omega în jurul vostru. 

De asemenea este important să lucrați la receptivitatea voastră la Lumina Omega. Gândiți-vă la aura 

voastră ca la un panou solar. Celulele solare sau panourile pot să primească energie de la Soare și pot 

converti această energie în electricitate de 12 volți. Tehnologia de construire a unor celule solare mai 

eficiente s-a îmbunătățit. Celulele și tehnologia de creare a unor celule mai eficiente a avansat mult în 

ultimii ani, așa încât celulele panourilor solare folosite astăzi în 2016 sunt mai eficiente, mai puternice și 

mai eficiente. Dar gândiți-vă că celulele solare trebuiesc și întreținute și protejate. De exemplu, veți dori 

probabil să curățați celulele care s-au murdărit. Celulele panoului solar mai trebuiesc și direcționate 

către Soare. Sunt sigur că ați văzut cu toții panouri solare care se rotesc, astfel încât panourile urmăresc 

soarele atunci când soarele înaintează pe cer. 
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Celulele solare sunt o metaforă și o analogie. Să ne uităm acum la aura voastră și la modul în care 

lucrează câmpul vostru de energie, mai ales în lumina Scării de Ascensiune, dar de asemenea să vedem 

cum funcționează aura voastră în general atunci când primește o lumină din dimensiunile superioare, 

cum ar fi Lumina Omega.  

Aveți voi cele mai eficiente și mai receptive celule în jurul aurei voastre ca să primească Lumina Omega? 

Este aura voastră curățată ca să poată primi Lumina Omega în modul cel mai eficient? Sunteți voi 

capabili să vă direcționați aura către lumina înaltă? Soarele Central emite acum multă Lumină Omega 

către nava spațială Athena, care vă trimite și ea Lumină Omega. Scările de Ascensiune trimit și ele 

Lumină Omega către semințele stelare. Nu e interesant? Cuvântul „ascensiune” (ascend) și cuvântul „a 

trimite” (to send) sună la fel în limba engleză. Pentru că, vedeți voi, într-o ascensiune se trimite Lumina 

Omega și voi puteți primi această lumină. 

Vizualizați-vă din nou aura și vedeți câmpul de energie din jurul vostru. Vedeți marginea externă a aurei 

voastre ca o linie albastră strălucitoare, și vedeți frumoșii receptori energetici din jurul marginii externe 

a aurei voastre. Acești receptori sunt numiți „Receptori de Lumină Omega”. Ei se află peste tot în jurul 

aurei. (Incantează OOOOOOHHHHH.) Vedeți acești receptori, care sunt curați și puri. Au cea mai 

avansată tehnologie spirituală, astfel încât senzorii voștri aurici de lumină pot să primească Lumina 

Omega mai eficient. Voi aveți o mulțime de celule de Lumină Omega în jurul întregii aure, și aura voastră 

primește acum Lumina Omega. Radiați fiindcă primiți atât de multă lumină. Sunteți ca panourile solare 

de pe Pământ, care sunt direct sub lumina soarelui și primesc multă energie, care le încarcă bateriile 

eficient. Procesați acum Lumina Omega în câmpul vostru de energie tri-dimensională. Să intrăm acum în 

meditație, cu acest gând și această imagine. (Intonează Lumina Omega, Lumina Omega). 

Legea Transformării Spirituale spune – câmpurile de energie asemănătoare se atrag unul pe altul. 

Câmpul vostru de energie se umple acum cu Lumină Omega strălucitoare. Scara de Ascensiune se umple 

și ea cu Lumina Omega. În momentul ascensiunii va veni un influx uriaș de Lumină Omega. În meditațiile 

voastre de ascensiune, subconștientul vostru a descărcat deja Lumina Omega. Lumea voastră onirică are 

și ea imaginea scării de Ascensiune. Gândiți-vă la această imagine și vizualizați Scara de Ascensiune când 

veți merge la culcare, înainte de a adormi. Lăsați ca această imagine puternică de lumină să vă umple 

lumea viselor. Activăm și alte instrumente de jur împrejurul planetei, ca să vă conectați mai direct la 

lumina pentadimensională. 

Alte instrumente eficiente de ascensiune sunt cele 12 cristale eterice arcturiene care au fost amplasate 

de jur împrejurul Pământului. Și ele au acești receptori Omega în jurul lor, și acești receptori pot apoi să 

atragă pe Pământ o lumină de vindecare pentadimensională. Planeta Pământ are coduri speciale de 

ascensiune, care trebuiesc dezlegate. Aceasta necesită lucrări speciale cu Roți de Medicină, cu incantații 

sacre și conectarea energiilor de grup. Sunteți gata să faceți lucrări planetare puternice, și cu toții dorim 

să dezlegăm împreună Codurile de Ascensiune pentru planeta Pământ. Va veni în curând vremea când 

ascensiunea se va produce. Vă iubesc pe toți foarte mult. Vă trimit Lumina Omega. 

Sunt Juliano. Bună ziua. 
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