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Salutări, sunt Juliano. Noi suntem arcturienii! 
 

În această lectură vom examina conceptul de „purificare rituală” și vom discuta cum se 

relaționează el la pregătirea voastră pentru Ascensiune și la exercițiul de shimmering. Vom 

aborda shimmeringul ca un aspect al unei tehnici pentadimensionale mai puternice, definite în 

textele mistice mai vechi ca „puritate rituală”. Ca să începem această discuție, permiteți-mi să mă 

întorc în timp cu 300-400 de ani înainte de Cristos, când la Ierusalim exista „Al Doilea Templu”. 

 

La templu existau preoți special pregătiți, care aveau permisiunea să intre în camerele sacre. 

Numai cei cu rangul cel mai înalt aveau această permisiune. Dar acești preoți trebuiau să urmeze 

o anumită procedură înainte de a primi permisiunea să intre în zonele sacre. Ritualurile pe care 

le făceau ei pentru a-și îndeplini această misiune sacră se numeau „puritate rituală”. Este vorba 

de anumite exerciții și curățări corporale pe care trebuiau să le facă înainte de a putea intra în 

spațiul sacru. În spațiul sacru, ei credeau că au un acces special de interacțiune cu Dumnezeu. 

O parte din ceremonia de purificare rituală includea o baie specială, care se făcea într-un loc 

special, cu apă specială, ca să se purifice. 

 

Vom folosi conceptul de puritate rituală și baie rituală ca un proces de realizare a purificării. Vom 

înainta acum în timp, în luna octombrie 2017. Când vă pregătiți ca să intrați într-un tărâm spiritual 

superior, este necesar să vă purificați. De fapt, purificarea este unul din pașii de pregătire pentru 

ascensiunea voastră. Procesul de ascensiune se poate compara cu experimentarea energiei 

sfinte așa cum o experimentau preoții în templul sacru cunoscut ca „Al Doilea Templu” din 
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Ierusalim, cu aproximativ 300 de ani înainte de Cristos. Asta înseamnă că procesul de ascensiune 

este într-adevăr un proces sacru foarte respectat. Asta înseamnă că veți dori să vă pregătiți pentru 

Ascensiune printr-o purificare rituală premergătoare. 

 

Ce înseamnă să te purifici? Procesul de purificare acum, în anul 2017, implică detașarea de 

energiile 3D, de grijile și atașamentele de pe Pământ în general. Purificarea este un proces prin 

care energia grea care te leagă este îndepărtată din preocupările pământești. Unele din aceste 

preocupări fac parte din viața de zi cu zi, sunt grijile zilnice cu care se confruntă toată lumea. Să 

te purifici pentru Ascensiune înseamnă că nu te mai focusezi pe energia lumească a treburilor de 

zi cu zi de pe Pământ. Nu veți mai avea nici o energie de atașament sau de interacțiune negativă 

cu alți oameni. Nu vă veți mai gândi și nu vă veți mai focusa pe conflictele care apar în viață. De 

asemenea nu veți mai avea interes și atașament pentru știrile zilnice și evenimentele care se 

petrec acum pe planetă. 

 

Purificarea implică detașarea de atașamentele pământești. Această „purificare” sau eliberare este 

necesară pentru Ascensiune. Cred că unul din cele mai grele lucruri pentru voi, semințele stelare, 

este să vă eliberați de atașamentele și de energiile care vă leagă de criza planetară și de 

tulburările politice care se produc acum și care vor continua să se producă și în viitor. Este greu 

să te detașezi de crizele neîntrerupte de pe Pământ, de uragane, cutremure și alte transformări 

ale Pământului. Când spun „detașați-vă” nu e vorba de îndepărtarea fără inimă de orice interes 

sau preocupare pentru planetă și pentru evenimentele de pe Pământ. 

 

Să te detașezi spiritual nu înseamnă să nu îți mai pese și să nu mai servești, eu nu vă îndemn să 

faceți asta. Servirea celorlați este importantă și noi arcturienii vă încurajăm să vă continuați 

serviciul. Când vorbim despre a te purifica ritualic, vrem să spunem că în perioada de timp când 

faceți asta va trebui să vă detașați măcar temporar, de preocupările pământești. Preocupările 

pământești se focusează de obicei pe probleme 3D. Noi nu recomandăm ca mod de purificare, 

procesul de baie ritualică. Aceasta era o modalitate folosită acum 2500 de ani. Acum există o 

tehnologie spirituală mai avansată, care este mai eficientă și mai aliniată cu pregătirea voastră 

spirituală adusă de arcturieni. 

      

Voi explica această tehnică arcturiană mai detaliat, apoi o vom practica împreună. Este de o 

importanță vitală să folosiți această tehnică cât de des puteți, ca să vă pregătiți pentru ascensiune 

și pentru munca voastră spirituală. Amintiți-vă că scopul nu este să rămâneți mereu în această 

stare de purificare, pe Pământ. Așa ceva este imposibil. Chiar dacă ați putea să realizați o stare 

de purificare sută la sută prin acest exercițiu, tot va trebui să reveniți la viața voastră tri-

dimensională. Tot va trebui să vă implicați în serviciul vostru tri-dimensional. Tot veți fi conștienți 

de evenimentele neplăcute de pe planetă, și veți reacționa la ele. 

 

Această tehnică arcturiană este o metodă prin care vă puteți purifica periodic. Acest lucru vă va 

ajuta în viața zilnică, și va ajuta la procesul vostru de ascensiune. Tehnica de purificare rituală pe 

care o folosesc arcturienii în tehnologia lor spirituală se numește „shimmering”. Este o tehnică pe 

care v-am mai prezentat-o de multe ori, dar nu v-am explicat că este un exercițiu de purificare, 

așa cum vă vom explica acum.  
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Shimmeringul mai are și alte câteva utilizări puternice, înafară de faptul că poate fi folosit ca ritual 

de purificare. Recomand shimmeringul în practicarea bilocației, a proiecției mentale, și ca mod 

de tratare a bolilor. Shimmeringul mai are și alte funcții, de exemplu ajută la protejarea câmpului 

de energie în cazul unor atacuri negative. Noi am documentat experiențe în care membri ai 

Grupului de Patruzeci erau cât pe ce să aibă accidente, și chiar înainte sau în clipa accidentului 

au început să facă shimmering, și nu au suferit vătămări, au fost protejați. Shimmeringul poate 

oferi protecție și în cazul unor catastrofe cum ar fi cutremurele și uraganele. Vom discuta acum 

despre shimmering ca metodă de purificare rituală. 

 

Prima idee și cea mai impotantă este că shimmeringul este un exercițiu care accelerează pulsul 

aurei. Când aura ajunge la o anumită frecvență de vibrație, energiile joase nu mai pot rămâne 

atașate de ea. Aceasta înseamnă că gândurile joase, virușii de energie joasă și alte lucruri atașate 

nu mai pot rămâne în aură când ești în stare de shimmering sau imediat după starea de 

shimmering. Eu privesc practicarea shimmeringului ca pe un mod de restartare a aurei, în același 

mod în care îți restartezi computerul. Când îți restartezi computerul, virușii sau sinapsele blocate 

de pe hardul computerului sunt curățate, și repornești dintr-o stare curată. După restartarea 

calculatorului vei avea în continuare acces la toată memoria și la toate programele. Dar 

restartarea activează o curățare care îi permite calculatorului să funcționeze într-un mod mai 

eficient. De fapt calculatorul va funcționa cu eficiență maximă. 

 

Cred că este o analogie bună să comparăm calculatorul cu mintea și aura voastră. Mintea voastră 

este hrănită mereu cu informații, voi descărcați încontinuu programe și informații. De asemenea 

voi mai primiți și vibrații electromagnetice din multe surse diferite. Aceste includ telefoanele, 

smartfoanele și televizoarele. În jurul Pământului există multe câmpuri diferite de energie. Există 

mii de câmpuri de energie diferite și multe interacțiuni cu aceste câmpuri. De exemplu Pământul 

interacționează cu ființele 4D numite „stafii”. Unii din voi este posibil să aveți chiar atașamente de 

la aceste stafii, așa numitele „atașamente negative” de la ființele de vibrație joasă. Astfel de 

atașamente pot cauza probleme în viața voastră. Cred că vă veți bucura să aflați că shimmeringul 

este un mod de a-ți restarta aura, care vă va ajuta să îndepărtați atașamentele negative din 

câmpul vostru de energie. Când vă restartați aura prin exercițiul de shimmering, se face o curățare 

a acestor programe vechi și a câmpurilor de energie care permit entităților să se atașeze la voi. 

Unele din aceste programe și câmpurile de energie din aceste programe, vă blochează aura. 

 

Să trecem din nou în revistă acum tehnicile și pașii de shimmering. Voi explica în continuare cum 

shimmeringul este de fapt mai bun decât procesul de purificare rituală care se făcea pe vremea 

celui de Al Doilea Templu. Primul pas din exercițiul de shimmering este să vă ocupați de pulsul 

aurei. Aura are un puls, așa cum și sistemul circulator al corpului are un puls. În cercetarea 

științifică a vibrațiilor și a frecvențelor, vorbim adesea despre conceptul de „rezonanță”. 

Rezonanța înseamnă că o frecvență se poate relaționa și echilibra cu o altă frecvență, și acest 

lucru le permite ambelor frecvențe să interacționeze și să se armonizeze între ele. Această lege 

a rezonanței din spiritualitate se aplică atât frecvențelor pozitive cât și celor negative. Dacă aura 

vibrează la o frecvență mai înceată, atunci se va forma o rezonanță a aurei cu alte energii negative 

de vibrație joasă, care se pot atașa de aură. În timpul shimmeringului îți ridici frecvența aurei și 
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prin aceast ridicare a frecvenței aurei, energiile joase dintr-o sursă negativă nu vor mai rezona cu 

câmpul tău de energie și vor cădea de pe el, fiind îndepărtate. 

 

Dar atunci când ne referim la energiile joase care se pot atașa de voi, observăm că mai există și 

alte probleme – este vorba de găurile din câmpul de energie. Dintr-o varietate de motive, oamenii 

au găuri în câmpul lor de energie. Este imposibil să trăiești acum pe Pământ și să nu ai nici o 

fractură sau dezechilibru în aură. Dacă trăiești acum pe Pământ, vor exista perioade când vei 

avea găuri în aură. Pe noi ne interesează cum îți poți restarta și reformata aura, astfel încât să nu 

mai rămână găuri în câmpul vostru de energie. Vindecarea aurei implică să te asiguri că găurile 

existente nu se lărgesc sau sunt vindecate total, astfel încât să nu se mai producă scurgeri ale 

energiei vitale din sistem. Dacă te implici prea mult în drama cosmică de pe Pământ, îți scade 

vibrația și asta poate duce la scurgerea de energie. Din nou vreau să subliniez că nu vă sfătuiesc 

să nu îi mai serviți pe cei din jur. Vă recomand să vă preocupați în continuare de ce se întâmplă 

pe planetă. Dar vă recomand și să învățați această tehnică de restartare și shimmering. Practicați-

o ca să vă curățați aura. Atunci aura voastră nu va mai fi suprasolicitată de preocupările 3D, mai 

ales atunci când veți vedea că Ascensiunea se apropie, atunci veți dori în mod sigur să practicați 

shimmeringul. 

 

Primul pas din shimmering este să îi comanzi aurei tale să ia forma Oului Cosmic. Oul Cosmic 

este o formă de energie universală care are capacitatea maximă de a îndeplini sarcini energetice 

spirituale care sunt vitale, de exemplu protecția. De asemena, forma de Ou Cosmic îi permite 

aurei să ajungă la frecvența cea mai înaltă. Imaginați-vă că intrați într-un tunel prin care suflă un 

vânt puternic. Dacă aveți un vehicul curbat aerodinamic, veți putea călători cu viteză sporită prin 

tunelul cu vânt, și nu veți suferi stricăciuni. Puteți considera forma Oului Cosmic ca fiind 

aerodinamică. Fiind aerodinamică, ea vă permite să realizați frecvența maximă pe care o puteți 

susține. Aceasta înseamnă că atunci când aura ia această formă, vibrațiile și energiile joase nu 

se mai pot atașa cu ușurință, și va exista mai puțină penetrare și „tracțiune” de la aceste energii 

joase. 

 

Procesul de interacțiune a câmpurilor de energie joasă cu energia voastră este un subiect 

complex. Putem folosi analogii ca să descriem atașamentul de energie de vibrație joasă, analogii 

cum ar fi cârligele sau pumnalele. Puteți vizualiza cum oamenii care au o energie negativă vă 

trimit în aură un cârlig sau un pumnal care se atașează la voi și vă suge energia. Ca să facă 

lucrurile astea, ei formează o gaură în aura voastră. Dacă te uiți la televizor la știri negative, acest 

lucru îți poate seca la fel câmpul de energie. Din fericire, forma de Ou Cosmic este atât de 

aerodinamică încât aceste cârlige și atașamente vor aluneca de pe ea. 

 

După ce v-ați formatat aura ca un Ou Cosmic, mai există un al doilea spect al exercițiului de 

shimmering. După ce ați luat forma de Ou Cosmic, vizualizați o deschizătură deasupra chakrei 

voastre Coroană. Apoi chemați-mă pe mine Juliano și pe ceilalți ghizi arcturieni, de exemplu pe 

Tomar sau Helio-ah, și cereți-le să descarce energie albastră arcturiană în aura voastră. 

 

Al treilea pas din acest exercițiu de shimmering este ceea ce eu numesc „neutralizare”. 

Neutralizarea este termenul folosit ca să descrie o situație în care există energie negativă și 
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vibrații negative. Puteți neutraliza vibrația negativă astfel încât energia să nu mai aibă forța să vă 

facă rău sau să vă coboare energia. 

 

Aceștia sunt pașii din exercițiul de shimmering, în ordinea corectă. Mai întâi vă formatați aura ca 

un Ou Cosmic, apoi descărcați energie albastră arcturiană, apoi faceți toning ca să neutralizați 

orice energii de vibrație joasă din jurul vostru. Tonurile vor suna astfel: (Intonează Oooo!) Toată 

lumea ar trebui să poată reproduce acest sunet. Se scrie literă cu literă Oo..Oo. Declarați-vă 

intenția ca acest sunet să neutralizeze orice energie negativă s-ar putea atașa la aura voastră. 

Această declarație de intenție constituie și ea un aspect important al acestui exercițiu de purificare 

rituală. 

 

În continuare, al patrulea pas al exercițiului de shimmering este să vizualizați marginea externă a 

aurei ca având o linie albastră întunecată în jurul ei. Vizualizați cum linia albastră are un puls și 

observați ritmul pulsului. Ritmul pulsului aurei voastre ar trebui să fie în armonie perfectă cu pulsul 

inimii din sistemul circulator. Dar am constatat că ritmul pulsului din aura oamenilor obișnuiți este 

în general puțin mai încet decât ritmul pulsului din aura semințelor stelare. 

 

Acum voi scoate un sunet ritmic care vă va demonstra diferitele ritmuri de pulsație ale aurei. Un 

ritm de pulsație încet al aurei va fi așa (intonează încet): „ta, ta, ta”.  Acest ritm încet demonstrează 

un ritm de pulsație încet al aurei. Când vreți să accelerați viteza de pulsație a aurei, începeți să 

scoateți același sunte, dar cu o viteză mai mare a ritmului și vibrației. Veți scoate tonuri mai rapide 

(intonează rapid) „ta, ta, ta, ta” și apoi și mai rapid (tonuri și mai rapide) „ta, ta, ta, ta, ta”. 

 

Acest ritm și mai rapid va accelera vibrația și pulsul aurei voastre. Aceasta înseamnă că pulsarea 

vă va expansiona în mod automat conștiința. Accelerarea automată a vibrației va mări viteza 

pulsului aurei  voastre, și atașamentele și entitățile de vibrație joasă vor cădea de pe aură. 

Această curățare realizată prin exercițiul de shimmering este exact ce se făcea și prin purificarea 

rituală din Israelul antic, numai că de această dată voi vă purificați aura și câmpul de energie, într-

un mod foarte echilibrat. Aceasta însemnă că atunci când reușiți să experimentați această vibrație 

înaltă, veți intra în rezonanță cu alte energii de vibrație înaltă și veți atrage mai mulți maeștri și 

energie de vindecare, și mai mult echilibru din dimensiunea a cincea. Această tehnică pe care o 

descriu aici poate fi folosită și pentru vindecarea personală. 

 

Acum vă voi conduce prin tot exercițiul de shimmering. Începeți prin a respira adânc de trei ori. 

Apoi spuneți aurei voastre în gând, cu blândețe, să ia forma Oului Cosmic. Deschideți vârful oului, 

care se află la Chakra voastră Coroană. Chemați-mă pe mine, Juliano, și am să vin, și am să 

încep să descarc energie albastră arcturiană în Chakra Coroană a aurei voastre. Aura voastră se 

umple acum de frumoasa energie albastră arcturiană. Acum veți asculta un ton care va neutraliza 

orice vibrații joase și orice atașamente provenite de la spirite de vibrație joasă sau din alte surse. 

Acest ton va neutraliza toată energia negativă care ar putea să fie atașată în jurul vostru. Aceasta 

include și energia 3D a conștiinței joase. Totul va fi neutralizat. (Tonuri “OO, OO, OO, OO.”)  Vom 

păstra acum tăcerea, și în acest timp veți simți neutralizarea energiilor joase, oricare ar fi ele, veți 

simți cum cad de pe voi. Vom păstra acum tăcerea un minut. (Liniște). 
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Neutralizarea a avut succes, și energile joase din orice surse cad de pe voi chiar acum când 

vorbim. Deveniți conștienți de marginea externă a aurei voastre și vedeți că are o linie albastru 

închis. Această linie pulsează. Pulsează cu un ritm relativ încet: (Intonează încet) „ta, ta, ta”.  Aveți 

acum abilitatea, prin puterile minții voastre, să vă accelerați pulsul aurei. Ascultați tonurile mele 

și calibrați-vă pulsația aurei după tonurile mele. (Intonează rapid) „ta, ta, ta, ta, ta” (din ce în ce 

mai repede). 

 

Aura voastră vibrează acum la o viteză atât de rapidă încât acest medium nu mai poate reproduce 

un ton care să țină pasul cu viteza la care vibrează acum aura. Aura voastră vibrează, și vizualizați 

cum cad de pe ea atașamentele de frecvență joasă. Energiile joase se desprind de pe voi, inclusiv 

gândurile la preocupările și grijile pământești din viața voastră zilnică. Vom păstra din nou tăcerea 

un minut, ca să experimenteți viteza înaltă a aurei: „ta, ta, ta, ta, ta”. Excelent! Aura voastră 

vibrează acum la o viteză foarte mare. (Liniște). 

 

Pasul final al acestui exercițiu este să începem să facem shimmering împreună. Shimmer 

înseamnă a sclipi, pulsați atât de repede încât corpul vostru de pe Pământ începe să sclipească. 

Aura voastră sclipește la o viteză atât de înaltă încât interacționează cu dimensiunea a cincea și 

începe chiar să apară în ea. Pe măsură ce începe să apară în dimensiunea a cincea, absoarbe 

lumină pentadimensională de frecvență înaltă. Descărcați acum lumina pentadimensională în 

aura voastră. În timp ce experimentați această vibrație de viteză mare, voi rosti cuvântul 

„shimmer”. (Tonuri: „Shimmeeeerrrrrr, shimmmeeeerrrrr, shimmer, shimmer, shimmer, shimmer, 

shimmer.”)  Sclipiți acum, când în dimensiunea a treia când în a cincea, în mod ritmic, la o viteză 

ritmică. (Tonuri: „Shimmeeeerrrrrr, shimmmeeeerrrrr, shimmerrrr”.)   

 

Acum în timp ce absorbiți toată această energie, aura voastră respiră mai limpede. Aura voastră 

sclipește înainte și înapoi între dimensiuni. Voi și aura voastră vă aflați acum în această stare 

înaltă și vibrați la o frecvență superioară. Dacă vom compara shimmeringul cu purificarea, vom 

putea spune că ați realizat atât o stare de shimmering, cât și o stare de purificare rituală. Vă aflați 

într-o stare în care ați putea să intrați într-un templu sacru și să interacționați cu energia cea mai 

înaltă. Vă aflați într-o stare în care, dacă s-ar produce Ascensiunea, ați putea avea o interacține 

curată și o ascensiune curată. 

 

Voi explica acum cum puteți folosi această tehnică de shimmering în scopul specific al vindecării 

personale. Când ne aflăm în această stare de conștiință înaltă obținută prin shimmering, vreau 

să vă scanați corpul. Când vă scanați corpul, este posibil să știți deja că aveți o tumoare benignă 

sau un nodul sau altă acumulare nedorită de energie, meridiane încâlcite sau blocaj energetic 

într-o parte a corpului. Alegeți partea corpului unde doriți să vă focalizați energia. După ce ați 

identificat acea parte a corpului, conștientizați forma de Ou Cosmic a aurei.  

 

Apoi vreau să vizualizați cum apare o dublură a Oului Cosmic din aura voastră, chiar în fața 

voastră. Apoi această dublură a aurei în formă de ou cosmic devine mai mică, până ajunge de 

mărimea unei palme. Întindeți mâna și luați în palmă oul cosmic miniatural. Bărbații iau oul în 

mâna dreaptă, femeile îl iau în mâna stângă. Acum aveți în palmă acest ou cosmic miniatural, de 
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mărimea unui ou de găină. Dar acest Ou Cosmic din palmă are frecvența vibratoare avansată a 

aurei voastre de frecvență mare. 

 

Acum luați acest ou cosmic miniatural și îl trimiteți în corpul vostru în zona cu probleme, poate fi 

în orice organ sau parte a corpului. Îl trimiteți acolo și sigilați zona. Acum dublura Oului Cosmic 

începe să sclipească la aceeași viteză cu aura voastră. Acum voi rosti din nou cuvântul „shimmer”. 

Aura voastră va sclipi, și oul cosmic miniatural va începe și el să sclipească în jurul zonei care 

are probleme, și acest proces de sclipire și pulsație va genera o energie de vindecare minunată.  

(Tonuri „shimmmeeeeeerrrrr, shimmmeeeeerrrr, ta, ta, ta, ta, ta, ta.”) 

 

Oul Cosmic miniatural care sclipește în corpul vostru absoarbe acum orice vibrații sau energii 

negative înmagazinate în zona cu probleme. Absoarbe toată energia negativă din zonă; aceasta 

este absorbită complet de dublura Oului Cosmic. Voi număra până la trei și veți lua miniatura 

oului, o veți scoate din corp și o veți pune înapoi în palmă. Unu, doi, trei – acum. Minunat. Acum 

aveți în palmă dublura Oului Cosmic cu câmpul de energie pe care l-ați extras din corpul vostru. 

Vizualizați cum direcționați acum Oul Cosmic în vârful aurei voastre.  

 

Eu, Juliano, stau acum deasupra voastră și iau oul, și îl trimit într-un spațiu interdimensional, 

departe de locul unde vă aflați. (Tonuri: Ușșș, ușșș). Continuați să faceți shimmering și corpul 

vostru se umple cu lumina pe care v-o trimit. Intrați din nou în meditație ca să procesați încet toată 

această lumină și energie cu care ați lucrat. Vom păstra acum tăcerea. (Liniște) 

 

V-ați purificat aura cu succes. Sunteți gata să intrați în dimensiunea a cincea. V-ați purificat și 

sunteți gata să intrați. Invit acum pe Arhanghelul Metatron, să vă vorbească la sfârșit.  Sunt 

Juliano. Vă urez o zi bună. 

 

Sunt Arhanghelul Metatron. Dragi prieteni, vă binecuvântez. Recunosc că vă aflați acum într-o 

stare de purificare. Recunosc că sunteți plini de lumină arcturiană. În această stare aveți o 

senzitivitate crescută și vreți să fiți în lumina cea mai înaltă, vreți să fiți în energiile înalte cu care 

rezonați. Numele sacre ale lui Dumnezeu rostite în Kabbala sunt în aliniere cu dorința vibrațională 

de a intra în dimensiunea a cincea. Ascultați acum cunoscuta mantră care este cheia ascensiunii: 

(Intonează) „Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai Tzevaoth.  Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai 

Tzevaoth.” 

 

Templul sacru cunoscut sub numele de Al Doilea Templu, avea o tehnologie spirituală înaltă. Era 

o tehnologie spirituală conectată la ființele din dimensiunile înalte. Aceste ființe evoluate lucrau 

cu tehnici de purificare și cu frecvențe speciale. Incinta acestui templu avea calități 

electromagnetice speciale pe care numai preoții cu o anumită vibrație le puteau tolera. Înainte să 

intre în acea cameră din templu, preoții făceau un ritual de purificare special, ca să poată tolera 

frecvența înaltă. Este greu de imaginat o frecvență de lumină atât de înaltă încât să nu îi poți 

tolera intensitatea. Această frecvență înaltă putea fi tolerată numai dacă îndepărtai temporar, așa 

cum am făcut noi astăzi, atașamentele la dimensiunea a treia. Noi nu vă cerem să vă îndepărtați 

atașamentele în mod permanent. Dacă vă îndepărtați atașamentele temporar și vă măriți 
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frecvența aurei, puteți participa la această tehnologie spirituală, similară cu energia creată de 

ființele din dimensiunile înalte în camera specială din templul sacru. 

 

Energia din camera sacră a templului ar fi greu de descris. Vă pot spune că acea cameră 

interioară avea atât de multă lumină încât arăta ca și cum ar fi fost acolo multe oglinzi care să 

amplifice lumina. Aura preotului care intra în cameră intra imediat în această vibrație înaltă, care 

îi producea o stare de extaz. Din cauza extazului, de multe ori nu mai vroia să plece de acolo. De 

aceea în afara camerei stăteau oameni special instruiți, care aveau sarcina de a scoate din 

cameră preoții care nu mai vroiau să iasă. Uneori se puneau frânghii în jurul preotului care intra 

în cameră. Dacă preotul stătea prea mult, era tras afară de tovarășul însărcinat cu recuperarea 

lui. Nu vroiau să își piardă preoții. În camera interioară era ușor să renunți complet la corpul fizic 

– un proces similar „ascensiunii”. 

 

Aveți acum la dispoziție acest instrument cu care puteți face o purificare rituală, ca să 

experimentați frecvențele înalte. Dacă pe lângă asta mai folosiți și alte instrumente de lucru 

arcturiene cum ar fi să mergeți la Templul cu Cristalul Arcturian, atunci veți crește și mai mult 

puterea muncii voastre. Voi încheia rostind cuvintele: „Or HaKadosh Baruch Hu.  Or HaKadosh 

Baruch Hu!”  (Binecuvântată să fie Lumina Sfântă!) Lăsați ca lumina sfântă, lumina sacră, să vă 

umple aura cu pace fără sfârșit, cu sănătate și fericire. Sunt Arhanghelul Metatron. Vă urez o zi 

bună. 

 

 


