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     Salutari, Eu sunt Juliano.  Noi suntem arcturienii!  In aceasta lectie ne privi mai 
indeaproape practica spirituala numita "shimmering"/stralucire.  Vom studia impreuna 
cum este legata shimmering de ascensiunea personala si de asemenea de cea planetara, 
si va voi da instructiuni speciale si explicatii cum aceasta practica functioneaza si creaza 
un camp de energie protector in jurul propriei aure. 
 
     Shimmering este una dintre tehnologiile spirituale de baza pentru Ascensiune. 
Shimmering poate fi definit ca o accelerare sau ridicare rapida a pulsului aurei.  Aura, 
campul propriu energetic, are un puls. Acest puls poate fi comparat intr-un fel cu pulsul 
sangelui din sistemul circulator, dar exista si diferente majore.  In sistemul circulator al 
corpului fizic uman, daca pulsul se ridica sau se accelereaza prea mult, atunci s-ar putea 
ivi probleme cardiace serioase si chiar poate avea loc un infarct. Exista un interval de 
normalitate al pulsului care este optimal pentru o sanatate fizica buna. Aura are de 
asemenea un puls, dar spre diferenta de pulsul fizic, pulsul auric se poate ridica la o 
frecventa foarte mare. Defapt, cu cat pulsul auric sau frecventa aurica este mai 
ridicat/ridicata, cu atat mai mare si mai largita devin perceptia si constienta voastra 
spirituala precum  si energia voastra spirituala. Prin ridicarea pulsului auric personal, 
veti experimenta o crestere a propriilor abilitati personale. In fine, pentru a ascensiona, 
aura proprie si pulsul acesteia trebuie sa se afle la un ritm si o vibratie mai inalte. 
 
     Este folositoare comparatia terminologiei energiei electromagnetice cu aura. Astfel, 
cand se vorbeste despre energia electromagnetica se vorbeste despre vibratie si 
frecvente. In discutia despre propria perceptie spirituala, de multe ori va veti compara 
proproa spiritualitate cu energiile spirituale ale altor persoane. Ati spune, de exemplu, 
ca o alta persoana are o vibratie inalta sau una joasa. Putem inlocui cu usurinta cuvantul 
"frecventa" cu vibratie si viceversa. 
 
     Intuitiv o stiti, iar limbajul vorstru deja exprima constienta faptului simplu si de baza 
despre frecventa aurei. Rezumand foarte simplu: cineva care este mai dens si care are o 
constienta spirituala mai scazuta vibreaza la o vibratie sau frecventa mai joasa.  Atunci 
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cand vibrati la o frecventa mai inalta, abilitatile voastre, inclusiv cele extrasenzoriale si 
parapsihice cresc in mod dramatic. 
 
     Pentru a ascensiona, trebuie sa treceti de cortina dintre dimensiunea a 3-a si a 5-
a. Exista o perdea vibrationala care separa cele 2 dimensiuni. Aceasta este foarte 
folositoare si care multe functii, printre care cea mai importanta  este  cea de protectie a 
dimensiunii a 5-a de intruzii provenite in dimensiunea a 3-a.  Astfel persoane cu o 
vibratie joasa, care le includ pe cele care exprima si experimenteaza ura, gelozie si isi 
doresc sa domine si sa faca rau altora, nu pot trece de aceasta cortina sau perdea. 
Trebuie sa aveti si sa reflectati o vibratie spirituala inalta pentru a trece in dimensiunea 
a 5-a. Conceptul de shimmering se bazeaza pe aceste explicatii. Aceasta practica va 
permite sa va ridicati viteza si ritmul vibrational al aurei, iar ca urmare a atingerii 
acestei viteze, veti putea trece de aceasta cortina si perdea intre dimensiunea a 3-a si a 
5-a si puteti incepe sa experimentati energia de baza pentadimensionala. 
 
     Cred ca ar fi de ajutor sa descriu si cateva din observatiile de baza asupra aurei 
umane deoarece shimmering necesita o conceptualizare si o intelegere a aurei.  Sper ca 
deja va este familiara descrierea Oului Cosmic ca fiind forma optimala a 
aurei. Cateodata ma refer la aura folosing cuvintele "campul energetic uman".  La 
granita exterioara a aurei exista o linie care inconjoara campul energetic si da astfel 
forma aurei. Atunci cand exersati cu aura proprie, va recomand sa fiti atenti si sa 
percepeti daca exista gauri, noduri sau atasamente parazitale la aura voastra. Desenand 
prin intentie si vizualizare linia energetica a granitei exterioare va ajuta sa acoperiti 
gaurile si astfel de asemenea sa opriti scurgerea propriei energii in afara campului 
vostru energetic.  Vreau sa subliniez ca exista multe exemple de persoane care au gauri 
in propria aura si ca aceste gauri pot fi sursa problemei lipsei si pierderii de energie. 
Aceste gauri in aura pot fi reparate.  
 
     De ce exista astfel de gauri in aura? Exista multe motive de ce oamenii pot avea astfel 
de gauri in aura si va voi enumera cateva din acestea. Cel mai prominent motiv ar fi un 
eveniment personal traumatic.  Aceasta situatie se intalneste mai ales la cei care sufera 
in urma unui eveniment traumatic, stresant, sau in urma traumei razboiului. O parte 
din propria aura a fost ranita si deformata si exista astfel gauri si rupturi. Asadar in 
general, cei care prezinta astfel de scurgeri de energie si gauri in aura au trecut in 
majoritatea cazurilor printr-o trauma, intr-un fel sau altul.  
 
     Atasamentele parazitare sunt ca niste carlige sau tentacule care provin de la alte 
persoane. Cateodata acestea provin din propria familie primara, cum ar fi mama, sau in 
alte cazuri de la un frate sau sora. Din cauza unei varietati de motive emotionale si 
psihologice, acesti oameni care isi extind tentacule parazitare se afla in situatia de a 
capta din energia voastra si de a o folosi in propriul sistem. Intarind linia de granita a 
propriei aure este o metoda de a deveni constient de astfel de atasamente si coarde 
parazitare.  De asemenea, aceasta linie va da posibilitatea si mediul pentru a incepe sa 
va pulsati aura. Atunci cand incepeti sa ridicati viteza si ritmul de puls al aurei, atunci 
este mult mai usor sa vi-o reparati. In realitate, tentaculele si atasamentele parazitare 
joase nu pot ramane fixate sau din nou ancorate intr-o aura care vibreaza la o ritm si o 
viteza inalta.  



 
     Atunci cand persoana vibreaza la o viteza mai mare, pot aparea vindecari uimitoare si 
miraculoase ale aurei.  Va veti da seama ca shimmering este la baza o accelerare a aurei 
si ca chiar si boli pot fi vindecate numai prin acest procedeu de accelerare a aurei. Multe 
dintre bolile existente apar prin intermediul gaurilor in aura care cauzeaza scurgeri si 
pierderi de energie sau aparitia atasamentelor parazitare. De fapt, chiar si parazitii sau 
microrganismele patogene trebuie sa calatoreasca sau sa treaca prin aura voastra pentru 
a ajunge la voi. Exista un sistem de protectie vibrational pus la punct. Atunci cand aura 
este vibrata si stralucita si accelerata la o viteze ridicate, atunci agentii patogeni pot fi 
respinsi cu mult mai usor. De asemenea, acei oameni care vor sa va raneasca dintr-un 
motiv sau altul vor fi respinsi de campul vostru auric accelerat si vor avea astfel 
dificultati in a patrunde si a va face rau. Deja vedeti asadara ca existe multe beneficii in 
practicarea shimmering-ului, si inca nici nu am discutat sau explorat impreuna 
principalul scop al acestei practici, care este de a va proiecta mental in dimensiunea a 5-
a.  
 
     Vreau sa ma intorc la conceptul acestei linii care marcheaza granita exterioara in 
jurul aurei. De multe ori le cer oamenilor carora le oferim vindecare sa vizualizeze 
aceasta linie in jurul propriei aure iar apoi de a vizualiza aceasta linie intr-o culoare de 
violet puternic si intens. La fel le cer sa o vizualizeze ca fiind solida si stabila. Exista 
dicutii asupra distantei dintre corpul fizic si aceasta linie deoarece aura voastra se 
extinde catre exterior cativa inci. Defapt se poate spune ca aura poate fi proiectata circa 
30, 40, 50 de inch (1 inch = 2,54 cm) in jurul corpului fizic.  Exista aceia care poseda 
abilitati parapsihice deosebite si isi pot proiecta aura kilometrii intregi in jur.  Atunci 
cand se practica munca energetica inalta, oamenii pot vibra si isi extinde aura in afara 
Pamantului , in sistemul solar, in aceasta galaxie si in univers. Dar in aceasta practica 
speciala si specifica care o prezint, adica shimmering, recomandam o extindere unde 
linia de granita se afla la o distanta intre 8 si 10 inch (20-30 cm) de corpul fizic. Doresc 
sa intelegeti ca exista energie mai departe de acesti 20-30 de cm, si pentru acest scop si 
motiv aceasta extindere va oferi beneficiul maxim al exercitiului de shimmering.  
 
     Va recomand sa proiectati vizual aceasta linie aproximativ la 8 inch distanta de 
corpul fizic. In multe privinte, acesta este beneficiul energetic cel mai puternic si cel mai 
imediat care poate fi atins. Acest strat reprezinta astfel invelisul vostru protector. Este 
punctul vostru forte, si in acest fel veti alege calea cea mai eficienta si efectiva de a 
experimenta si practica shimmering.  
 
     Va sugerez mai multe metode de a va ridica pulsul auric. Prima metoda incepe cu 
constientizarea pulsului existent si a ritmului si vitezei propriei aure. Este un exercitiu 
asemanator constientizarii respiratiei. In exercitiul de respiratie se vrea de obicei 
incetinirea ritmului de respiratie dar, de obicei, in tehnicile de meditatie mai avansate, 
invatatorul vostru va spune "Deveniti constienti de propria respiratie fara a schimba 
nimic la ea".  La fel si cand lucrati cu propria aura - deveniti constienti de aura proprie si 
de ritmul pulsului auric. 
 
    Daca doriti, puteti sa exersati aceasta constientizare chiar acum in timp ce imi 
ascultati lectura. Deseori va voi reda un ton rapid sau accelerat si va voi ruga sa va 



aliniati si sa va potriviti viteza si pulsul auric la aceste sunete.  S-ar putea sa ma ascultati 
de exemplu intonand "Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta" (intr-un ritm accelerat care creste de la 
primul Ta la ultimul).  Sper ca ascultand aceasta intonatie, puteti sa va aliniati pulsul 
aurei proprii la aceasta vizeza sau ritm accelerat exprimat.  Apoi as putea spune, "Ok, O 
sa ridic sau sa intensific acest sunet pentru a va ajuta sa va ridicati viteza si pulsul aurei 
", deoarece cu cat mai repede vibreaza aura voastra, cu atat mai multe capacitati 
extrasenzoriale si spirituale veti avea. In fine, in momentul ascensiunii va veti afla in 
posibiliatea de a va ridica pulsul aurei la o viteza care va va permite sa treceti in planul 
pentadimensional.  
 
     Iata din nou un exemplu pentru un ritm al pulsului mai ridicat: (intonand mai rapid) 
"Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta".  Simtiti accelerarea in campul vostru energetic, si cel mai 
important, simtiti pulsul aurei ridicandu-se accelerat in viteza si ritm.  
Shimmering/Stralucirea este direct corelat cu viteza si ritmul pulsului auric.  Atunci 
cand campul vostru energetic atinge o anumita viteza, pe care il numim nivelul de viteza 
pentru shimmering, pentru ca din acel moment incepeti sa straluciti si sa palpaiti cu 
lumina. Aceasta inseamna ca intrati si iesiti continuu din constienta voastra fizica. Daca 
cineva v-ar observa din exterior, ar vedea energia voastra fizica ar prezenta schimbari 
ritmice de vibratie ceea ce inseamna ca se extinde si se restrange continuu si ar fi 
pregatit sa treaca intr-un alt taram. Am comparat acest fenomen cu scenele din filmul 
Star Trek unde se foloseste acel teletransportator, care trasfera o persoana dintr-i 
pozitie de pe nava spatiala intr-o alta pozitie pe o planeta. Chiar inainte de a disparea in 
calatoria lor prin spatiu sau catre planeta, ii puteti vedea cum palpaie si stralucesc 
ritmic mai mult sau mai putin intens. Dar in cazul vostru, nu calatoriti catre o alta 
planeta ci catre o alta dimensiune.  
 
     Exista tonuri importante si sunete care va pot ajuta in procesul de shimmering.  De 
fapt, exista mai multe recomandari diferite cum sa folositi energia de shimmering mai 
efectiv: 

1. Folositi tonuri si sunete sacre inainte de a incepe sa practicati 
shimmering/stralucirea 

2. Practicati shimmering intr-un loc sacru. 
3. Practicati shimmering in anumite perioade de timp sacre. 
4. Folositi cristale si pietre speciale pentru a va ajuta la ridicarea si mentinerea 

frecventei vibrationale. 

     Doresc sa folosesc aceasta oportunitate pentru a discuta cu voi despre pietrele numite 
"Tahionice".  Am mai mentionat aceste pietre cu multi ani in urma in prima carte 
"Connectarea cu Arcturienii".  Am spus ca pietrele Tahionice ai abilitati speciale pentru 
a va ajuta sa vibrati si sa va transpuneti in vibratii mai inalte si in final sa va inaltati in 
dimensiunea a 5-a. Vreau sa va explic aceste caracteristici acum din nou.  Una din 
caracteristicile pietrelor Tahionice este ca energia pietrei este conectata cu o 
dimensiunea mai inalta si ca acest camp energetic si mental continut in Tahion poate 
calatori mai repede decat viteza luminii. Au existat discutii asupre intrebarii daca aceste 
pietre Tahionice chiar exista sau nu in dimensiunea a 3-a.  Cel mai important lucru este 
acest concept si acest camp mental Tahionic chiar exista si ca exista replici ale pietrelor 



Tahionice care sunt disponibile. Nu pot sa apreciez daca fiecare piatra tahionica 
disponila are proprietatea exact egala cu cea cu care lucram noi in dimensiunea a 5-a pe 
Arcturus, dar si chiar daca nu o au, aceste pietre Tahion tin si acoreaza energia gandului 
si viziunii acestui fapt, adica ca piatra tine si poarta energie care este mai rapida decat 
viteza luminii. 
 
     Care este diferenta sau care este avantajul in a avea o piatra tahionica care are intr-
adevar aceasta proprietate de a contine energie mai rapida decat viteza luminii si una 
care poarte numai simbolic aceasta energie si e conectata cu aceasta prin puterea 
gandului?  Pentru a raspunde la aceasta intrebare haideti sa privim inca o data tema 
shimmering-ului.  Shimmering va ofera vindcare precum si protectie, astfel aceasta 
practica va ajuta sa va creati un camp energetic protector in jurul vostru. Cu acest camp 
protector,  nu va mai fi posibil ca ganduri negative, forme energetice intruse daunatoare 
si chiar evenimente daunatoare sa poata penetra in campul vostru energetic. Va sugerez 
asadar ca shimmering are functii multiple. O functie este de a va ajuta sa mergeti in 
dimensiunea a 5-a in momentul ascensiunii si pe langa aceasta sa practicati aceste 
proiectii si transmutari in dimensiunea a 5-a, iar o alta functie este de a va ridica si 
accelera viteza si ritmul pulsului auric pentru a va proteja.  Piatra Tahionica, deoarece 
are proprietatea de a calatorii energetic mai rapid decat viteza luminii, are de asemenea 
o capacitate de protectie speciala. 
 
     Planeta Pamant este acum umpluta cu unde radio electromagnetice, energie solara si 
radiatii.  Aceste energii apartin de spectrul electromagnetic.  Aceste energii se 
pozitioneaza in diferite parti ale spectrului electromagnetic, dar toate calatoresc si sunt 
conforme cu caracteristicile energiei electromagnetice care calatoreste cu viteza luminii.  
Dati-mi voie sa dezvolt exemplul radiatiei, deoarece acesta este un subiect foarte 
important, mai ales din perspectiva unor accidente nucleare majore cum sunt cele de la 
Cernobil si Fukushima, si de asemenea a faptului ca a existat o eliberara foarte 
abundenta de radiatie pe Pamant in ultimii 50 de ani. Aceasta eliberare de radiatie in 
ultimii 50 de ani a fost mai mare decat toata aceasta acumulata in ultimii 5 milioane de 
ani.  Va puteti imagina efectele daunatoare posibile care se pot rasfrange asupra 
planetei si asupra voastra si a campului vostru energetic.  Cu totii va adaptati, dar totusi 
aceasta situatie reprezinta o greutate pentru voi si sistemul vostru imunitar. Energia 
Tahionica, devreme ce are potentialul de a calatori mai rapid decat viteza luminii, este 
capabila de a va proteja mai efectiv si de a va oferi un camp protector in fata radiatiolor 
electromagnetice daunatoare. Energia Tahionica vibreaza mai rapid decat viteza luminii 
sau este mai rapida decat emisiile si undele electromagnetice.  
 
     Atunci cand vorbesc despre adaptari si proprietati speciale in cazul practicii de 
shimmering, imi place in mod particular sa ma refer la utilizarea cristalelor si pietrelor 
Tahionice care prezinta caracteristici speciale de protectie care sunt mai rapide in 
manifestare si existenta decat viteza luminii si astfel si decat energiile electromagnetice.  
Cu totii stiti ca exista multe energii electromagnetice care va bombardeaza creierul  
pornind de la internet, celulare si smartphone-uri, iPads si alte dispozitive 
asemanatoare.  Va aflati inca la un nivel de protectie primitiv referitor la aceste energii.  
Daca ati veni pe navele noastre, nu ati putea gasi nici o energie daunatoare de acest fel, 
nicio "energie murdara", care sa provina de la vreun computer sau orice dispozitiv de 



transmisie sau surse de energie.  Stiu ca intr-o suta sau doua sute de ani, oamenii vor 
privi in urma si vor fi socati cat de nepasatori sau neatenti stiinta si tehnologia a fost cu 
aceste energii electromagnetice.  La fel toti vor fi socati cat de iresponsabili ati fost cu 
radiatia, de asemenea toata lumea va fi socata cum in anul 2015 si in aceasta era nu a 
fost posibil de a bloca corect si complet radiatia electromagnetica provenita de la 
echipamentele electronice. 
 
     Haideti sa privim acum asupra shimmering-ului planetar.  Tot ce este pe planeta are 
de asemenea un camp energetic.  Asta inseamna ca pietrele, plantele, orasele, casa 
voastra, toate au un camp energetic. Tehnica si aplicarea acestei practici de shimmering 
este aceeasi si pentru casa voastra, pentru orasul vostru si la fel si pentru voi la nivel 
personal.  Dati-mi voie sa o descriu mai detaliat. V-am dat un exemplu prin care puteti 
stabili o linie si o granita aurica cam la 20 de cm in jurul campului vostru energetic.  
Corpul vostru se afla astfel intr-un camp energetic personal inconjurat de aceasta linie 
de puls care se afla cam la 20 de cm de corpul fizic, plecand de la aceasta granita , acolo 
incepeti munca de accelerare a pulsului, de pulsare. Haideti sa examinam aceasta 
situatie executand practica de shimmering, de exemplu in jurul propriei case.  
Concentrati-va pe granitele din jurul proprietatii voastre pentru ca doriti poate sa 
includeti in acest exercitiu intreaga proprietate pe care se gaseste casa voastre. Ati putea 
face o plimbare in jurul proprietatii si ati putea vizualiza o linie de granita in jurul 
proprietatii. Aceasta linie ar fi considerata analog ca si linia aurica.  Puteti sa practicati 
shimmering cu proprietatea voastra si sa aveti aceeasi protectie pe care o aveti in aura 
proprie.  Aceast practica poate include de asemenea amplasarea de cristale inauntru 
liniei de granita si de asemenea puteti amplasa pietre tahionice. Principiile de 
shimmering pot fi aplicate asadar si locurilor, si va recomand si va incurajez pe fiecare 
sa considerati aceasta propunere de a practica shimmering cu propria proprietate. Pot 
exista multe amenintati posibile la propria proprietate. Sunteti constienti de pericolul 
incendiilor, secetei, a furtunilor sau radiatiilor. Stabiliti granita spirituala in jurul 
propriei case si incepeti sa o straluciti si sa faceti shimmering cu ea. Va veti da seama ca 
proprietatea voastra isi va accelera vibratia.  Planetele vor creste mai 
bine. Probabilitatea unor daune provenite de la furtuni sau alte evenimente va scadea, la 
fel in general veti simti protectie in jurul vostru. 
 
     Haideti acum sa mergem un pas mai departe si sa privim asupra conceptului de 
shimmering a Oraselor de Lumina Planetare. Ideea este aceeasi. Stabiliti/Vizualizati o 
granita in jurul Orasului de Lumina in care va aflati sau cu care lucrati. Din nou, aceasta 
distanta de aprox. 20 de cm de la corpul sau manifestarea fizica este importanta, acolo 
se afla linia de pulsare si de accelerare a pulsului. Asadar doresc sa luati la fel in 
considerare munca cu linia sau granita aurica in campul energetic la orasului. Mergeti 
de-alungul aceste granite a orasului si amplasati pietre pe aceasta linie, iar apoi puteti sa 
incepeti sa practicati shimmering.  Aceasta practica are efectul de a proteja orasul in 
acelasi fel cum l-am descris pentru propriul vostru camp auric care va protejeaza fizic.  
Va puteti proteja proprietatea si casa folosind acest exercitiu.  La fel puteti lucra si cu 
masina personala. Fiecare automobil are o aura speciala. De fapt, automobilul propriu 
se pliaza sau se conformeaza si interactioneaza energetic cu propriul vostru camp 
energetic si pentru protectie va incurajez sa amplasati o granita energetica in jurul 
automobilului si sa practicati shimmering cu puterea voastra mentala inainte de a folosi 



automobilul.  Alte dati puteti practica shimmering pentru propriul automobil atunci 
cand acesta este parcat in fata casei voastre. Veti fi surprinsi cum obiectele pe care le 
folositi se muleaza sau se conformeaza cu propriul vostru camp energetic.  
 
     Exista de asemene tonuri si sunete care pot fi folosite pentru a ridica si imbunatati 
abilitatile de shimmering.  Se intampla ca unele din frecventele in hebraica antica au 
calitati energetice deosebite. Exista si alte tonuri si sunete vindecatoare si in variantele 
de limbi vorbite in China si in Sanscrita care de asemenea pot accelera vindecarea si a 
ridica puterea shimmering-ului.  
 
     Vreau sa prezint shimmering si din perspectiva comparatiei cu deschiderea Punctului 
de Asamblare.  Punctul de Asamblare este un punct aflat in corpul fizic care este des 
folosit si descris in practicile samanice native. Atunci cand acel punct este deschis, 
atunci persoana care trece prin aceasta experienta are oportunitatea de a ridica cortina 
dimensiunii a 3-a. Dar cateodata aceasta perdea, cortina este numai partial 
deschisa/ridicata, astfel persoana nu poate decat calatori in dimensiunea a 5-
a. Exercitiul de shimmering pe care il faceti va ajuta sa mergeti in dimensiunea a 5-a. 
Conceptul de deschidere a Punctului de Asamblare poate fi comparat cu o ridicare a 
vitezei sau ritmului auric in timpul shimmering-ului.  
 
     Tonurile din limba chineza sau din filozofia chineza, in mod particular din filozofia 
taoistica, poarta de asemenea un potential ridicat pentru a ridica efectivitatea 
shimmering-ului. De exemplu, chinezii au sunete ca huuuuuuuuuhhhh, haaaaaaaaah 
care pot fi foarte efective in accelerarea pulsului auric.  Vreau sa va vorbesc putin despre 
sunetul "haaaaaaaahhh" deoarce este cunoscut in lumea Taoismului ca unele sunete au 
o valoare energetica protectiva deosebita.  De asemenea anumite sunete si toniro au 
capacitatea avansata de a dezorienta pe oricine se apropie de voi si vrea sa va faca rau 
sau poarta ganduri negative impotriva voastra. Ar putea sa fie vorba despre o energie 
negativa de la cineva de la serviciul vostru. Pentru un motiv sau altul, cineva proiecteaza 
energie negativa catre tine.  In acest caz nu doriti poate sa exprimati acest lucru verbal 
in mediul de lucru in care va aflati, dar va puteti spune voua insiva intr-o singura silaba 
cuvantul "haaah", si vibrand la acel nivel, incepeti sa creati pentru voi un shimmering 
special prin care energiile negative care se aproprie de voi sunt respinse. Intr-o 
confrontare in sine in care cineva vrea sa patrunda in forta in spatiul vostru fizic, ati 
putea verbaliza acel sunet, si acest sunet va dezorienta si confuza imediat campul 
energetic al acestora.  Sunetul "ha" exprimat puternic va intoarce pe dos campul 
energetic a celora care va vor raul.  Iar in acel moment, va este mult mai usor sa va 
mentineti pe voi insiva intacti. 
 
     Apoi mai exista sunete care sunt mai ales folositoare pentru a ascensiona si merge in 
dimensiunea a 5-a. Acum va reamintesc ca exista o cortina sau o perdea intre a 3-a si a 
5-a dimensiune, iar noua tehnologie arcturiana va invata cum sa treceti prin aceasta 
cortina.  Atunci cand treceti prin aceasta cortina, puteti apoi calatori; puteti de 
asemenea sa va ridicati ritmul si viteza pulsului auric. Atunci cand va ridicati viteza 
aurica si incepeti sa straluciti in shimmering, veti experimenta o inmultire majora a 
puterilor si capacitatilor voastra spirituale si extrasenzoriale. Capacitatea de a vedea cu 
al 3-lea ochi , de exemplu, va creste dramatic. Abilitatea de a vindeca pe ceilalti va creste 



la fel dramatic pentru ca mainile voastre vor vibra la un nivel mai inalt si in fine, 
abilitatea voastra de proiectie mentala va creste deosebit. 
 
     Proiectia mentala este o abilitate paranormala care poate fi comparata cu 
teleportarea. Proiectia mentala poate fi definita ca si "teleportarea de sine". Teleportarea 
este abilitatea de a muta obiecte dintr-un loc intr-un altul cu mintea voastra. Daca aveti 
un pahar pe o masa in camera, iar intr-o alta camera mai exista o masa, ati fi in stare sa 
proiectati mental sau sa mutati paharul de pe o masa pe cealalta. Ar fi nevoie de o 
putere Arcan ridicata (un voltaj foarte ridicat) pentru a putea face acest lucru.  Ar putea 
fi greu pentru voi sa puteti face acest lucru. Pentru noi ar fi usor pentru ca noi suntem 
antrenati sa o putem face. Pot compara acest exercitiu cu a invata o limba straina. Daca 
invatati limba straina cand aveti o varsta de 3 sau 4 ani, nu trebuie sa mai studiati asa 
intens limba pentru ca pronuntarea tututor cuvintelor corect si integrarea regulilor 
gramaticale vor urma usor.  Imagine that you were trained or practicing teleportation as 
a three or four year old.  Nu ar mai fi un efort asa mare pentru voi. Noi, arcturienii, 
paracticam mutarea obiectelor in acest fel foarte devreme. Cativa dintre voi au comentat 
ca noi, arcturienii, nu aratam prea musculosi.  Intrebarea este care ar fi rostul muschilor 
cand puteti muta lucrurile cu mintea voastra, si chiar sa va mutati pe voi insiva la fel cu 
propria minte?  De aceea proiectarea mentala este o teleportare de sine.  
 
     In momentul ascensiunii va exista o intersectare a dimensiunilor, si va exista un 
impuls ridicat de energie spirituala. Acest impuls este ca un cadou pentru voi.  Este ca 
un imprumut de energie pentru voi, si dintr-o data, prin acea ridicare brusca deosebita a 
energiei, coeficientul vostru spiritual si abilitatea voastra de a straluci si vibra prin 
shimmering se ridica in mod dramatic. Veti putea practica shimmering la viteze si 
conditii de nedescris. Eu nu pot nici macar sa va dublez viteza aurei proprii prin acest 
channeler/canalizator. Nici nu pot sa o descriu fizic, dar este rapida. Pot sa va spun ca 
nu puteti ajunge la acea viteza pe cont propriu. Nu aveti aceasta abilitate pentru 
shimmering asa de rapis in acest moment, dar acest impuls de energie in momentul 
asceniunii provenit din intersectarea dimensiunilor, veti avea aceasta abilitate de a va 
ridica rapid pulsul auric. Iar cu aceasta crestere accelerata si dinamica a aurei, Punctul 
vostru de Asamblare de deschide, moment in care puterile voastre se maresc foarte 
mult, si va puteti proiecta fiinta in dimensiunea a 5-a. 
 
     Va recomandam sa folositi conceptul Coridoarelor de Lumina. Cativa dintre voi ati 
putea folosi chiar si vehicolul Merkabah. Conceptul Coridorului de Lumina include 
faptul  ca practicati shimmering la o viteza inalta si apoi va proiectati mental si va 
plasati aura in coridor. La o viteza si un ritm inalte aurice, acolo unde merge aura, 
merge si corpul fizic. La o viteza scazuta va aflati unde sunteti acum, in aceasta 
densitate.  La acest nivel de puls auric, ceea ce face corpul va fi urmat de aura. Dar la 
viteze aurice ridicate, se schimba situatia, asadar atunci cand practicati shimmering la 
viteze ridicate, acolo unde calatoriti cu aura va merge si corpul vostru fizic. Aceasta este 
o regula interesanta si intriganta a ascensiunii, adica va exista o viteza atat de mare 
incat va puteti gandi si amplasa in coridor. Cand faceti acest lucru, va ganditi, si apoi va 
amplasati aura unde va conduce gandul.  
 
     Acum doresc sa va invit sa va vizualizati aura.  Va puteti vizualiza aura ca si un Ou 



Cosmic, acum mutati-va intregul Ou cosmic in coridor.  V-ar putea fi mai usor sa va 
plasati pur si simplu aura intr-un Ou Cosmic pentru ca eu cred ca acest lucru va facilita 
intregul proces.  Apoi, vizualizati si ganditi ca aura voastra se afla in coridor , iar apoi se 
lanseaza puternic, si ca calatoreste prin coridor catre un loc, cum ar fi Poarta Stelara 
Arcturiana sau Lacul Cristalului Arcturian. Va puteti deplasa cu aceasta viteza.  
 
     A fost pusa intrebarea despre legatura/conexiunea intre calatoriile astrale si cordonul 
astral, aceasta este importanta pentru ca atunci cand faceti calatorii astrale sau 
practicati proiectia mentala, cordonul astral este conectat de corpul vostru fizic. In 
momentul ascensiunii, va este data posibilitatea de a taia acest cordon astral. Veti dori 
sa taiati aceasta legatura, acest cordon, numai atunci cand vibrati la o frecventa asa de 
mare incat stiti ca vei putea trece in dimensiunea a 5-a. Taind aceasta legatura, acest 
cordon, sau mai bine spus retragerea acestua, corpul fizic poate sa dispara in 
dimensiunea a 3-a. Unii oameni descriu acest moment ca o transformare alchimica prin 
care energia este transformata si transmutata si se deplaseaza in corpul vostru 
pentadimensional.  
 
     Acest punct ma aduce la o alta tema importanta,  care se refera la faptul ca, atunci 
cand practicam shimmering, lucram cu prezenta noastra multidimensionala. Lucram cu 
voi impreuna considerandu-va fiinte multidimensionale. Voi existati in mai multe 
dimensiuni. Nu existati numai in dimensiunea a 3-a, chiar daca vi se pare ca traiti in 
aceasta dimensiune joasa. Totul arata solid si totul pare imposibil de penetrat, dar 
aceasta aparitie este datorata unei cortini puternice intre dimensiuni. Aceasta realitate 
este o iluzie de care incepeti sa fiti constienti numai atunci cand incepeti sa practicati 
shimmering. La fel veti intelege sau fi constient ca ati existat in dimensiunea a 5-a deja 
de mult timp. De fapt, gandurile voastre si energia voastra au o resursa stabila ancorata 
in dimensiunea a 5-a. De aceea sunteti in capacitatea de a ascensiona.  
 
     Exista persoane care nu si-au ancorat energia inca in alte dimensiuni si nu vor avea 
aceasta baza unde sa mearga sau sa calatoreasca, sau sa se proiecteze mental in 
taramurile mai inalte. Voi aveti aceasta ancorare. Ati trecut deja prin acea munca de 
baza, de crearea a fundatiei, si mai important, aveti constienta vie a corpului vostru 
pentadimensional. Corpul vostru pentadimensional este minunat, acesta nu 
imbatraneste ca si corpul tridimensional. Corpul vostru pentadimensional are 
capacitatea de a se conforma si reconstrui conform propriilor ganduri si intentii. Sunteti 
in posibilitatea de a va schimba si reconstrui aparitia fizica pentadimensionala. Daca ati 
vazut poze ale Maestrilor Inaltati, ati vazut ca multi dintre ei sunt foarte frumosi si 
tineri. Acestia arata ca la o varsta plina de viata si de vitalitate in tinerete.  Atunci cand 
veti fi constienti de propria multidimensionalitate, atunci va va fi de ajutor sa va 
vizualizati corpul pentadimensional. As spune sa va vizualizati corpul pentadimensional 
din perspectiva astrala, in energia eterica. Poate petreceti chiar acum un minut 
vizualizandu-va pe voi insiva ca o fiinta pentadimensionala. Ati putea avea orice culoare 
a paraului, orice expresie a fetei, orice culoare a pielei, sau orice varsta a corpului fizic  
pe care le doriti.  (Tonuri OOOHHHHHH, OOOOOHHHHHH) 
 
     Petreceti timp vizitandu-va corpul pentadimensional prin proiectare mentala. Corpul 
pentadimensional va poate intoarce favoarea si va poate vizita pe voi in aceasta 



dimensiune, coborand energie si vindecare cate voi si ajutandu-va sa va ridicati 
frecventa. Vorbim asadar despre o interactiune dubla, cu doua cai,  atunci cand cortina 
intre cele 2 dimensiuni este patrunsa sau ridicata pentru acest lucru. Inseamna ca exista 
o interactiune din dimensiunea a 3-a in cea a 5-a si viceversa si aceasta devine o sursa 
puternica de iluminare, vindecare si accelerare spirituala. 
 
     Va iubesc pe toti.  Binecuvantari!  V-a vorbit Juliano. 
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