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Vă mulțumesc și vă urez bun venit și din partea mea, sunt fericit, entuziasmat, recunoscător și onorat, vă 

apreciez și vă recunosc pe toți pentru ceea ce sunteți, vă mulțumesc pentru această ocazie de a vă servi. 

Pentru început vreau să vorbesc în general despre importanța lucrului cu aura. Este o manifestare a 

conștiinței înalte a ceea ce suntem să ne păstrăm aura sănătoasă, echilibrată, armonioasă și puternică, 

ca să ne permită să avem experiențe prin care putem accesa toată energia de care avem nevoie pentru 

atingerea împlinirii pe care ne-o dorim. Dacă avem cunoașterea și înțelegerea contextului experienței 

noastre de pe Pământ, și dacă beneficiem de susținerea înțeleaptă a arcturienilor și a altor frați și surori 

din stele, de îndrumarea ființelor evoluate care ne ghidează și ne susțin în această viață, aflăm informații 

despre elementele, provocările, influențele și situațiile care ne afectează aura. Menționez numai câteva 

elemente cum ar fi undele și câmpurile electromagnetice provenind din diferite surse, radiațiile, 

influențele și intruziunile din tărâmul astral și din dimensiunea a 4-a, tiparele de energie emoțională și 

mentală joasă exprimate la nivel personal și colectiv în experiența umană din dimensiunea a treia etc. 

Toate aceste elemente interacționează cu aura noastră. Îngrijirea aurei și lucrul conștient cu ea asigură 

protecție și menține curgerea sănătoasă și constantă a energiei și ne permite să avem acces la energia 

necesară pentru păstrarea într-o formă bună și sănătoasă a corpurilor eteric, mental, emoțional și fizic, 

astfel încât să fim prezenți pentru ceea ce dorim să experimentăm și să manifestăm pentru noi și pentru 

ceilalți, în misiunea noastră de vindecători personali și în misiunea noastră comună de vindecători 

planetari. Ca să ne exprimăm mai simplu, cu cât este aura mai sănătoasă și mai puternică, cu atât mai 

mult putem realiza, crea și manifesta; cu cât avem grijă de aură mai mult și mai conștiincios, cu atâta 

este mai sănătoasă și mai puternică. Aura posedă o capacitate de vindecare internă dar aceasta trebuie 

lăsată să lucreze, trebuie susținută, încurajată și întărită conștient din cauza contextului pe care l-am 

prezentat, în care există atâtea elemente și influențe negative care interacționează cu aura umană, ceea 

ce face ca acest pas conștient să fie mai mult decât necesar, mai ales în vremurile în care trăim. 
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Una din modalitățile de vindecare și de întărire a aurei este practicarea Shimmeringului. Suntem 

recunoscători arcturienilor, care și-au împărtășit cu noi cunoașterea și experiența și ne-au transmis 

această minunată practică. Numele acestei practici arată deja despre ce este vorba. Ceva care vibrează și 

sclipește are nevoie de energie ca să facă asta, este nevoie de un flux constant de energie înaltă care 

menține shimmeringul în desfășurare constantă, ne referim la ceva care radiază încontinuu, care 

vibrează, sclipește și strălucește. 

Energia curge cu ajutorul intenției noastre, pentru că suntem cu toții creatori. Să vedem deci cum 

funcționează shimmeringul. Arcturienii ne învață cum să facem shimmering prin accelerarea fluxului de 

energie, a pulsului și frecvenței energiei de moment, și odată cu asta a vibrației generale. Acest proces 

poate fi concentrat și pe o anumită parte a aurei și a curgerii de energie – de exemplu putem face 

shimmering pe partea din exterior a aurei ca să creăm o linie de demarcație, un strat protector al aurei 

care vibrează, așa cum a arătat Juliano, astfel încât în stratul exterior să existe un flux mai mare de 

energie în comparație cu restul aurei, sau putem alege să facem shimmering pe o anumită chakră sau pe 

anumite meridiane și canale de energie, sau să vibrăm toată aura, etc. Se poate face shimmering pe tot 

ce are un câmp de energie, chiar și în afara noastră. Avem libertatea de a focusa procesul cum simțim și 

cum ne place, cu condiția să fie pentru binele nostru cel mai înalt și pentru binele cel mai înalt al 

celorlați. 

Ce se întâmplă când facem shimmering? Vom explica acum detaliat. Concentrarea și intenția noastră 

conduce și focusează fluxul de energie către ceea ce dorim să exprimăm și să manifestăm. Pe de o parte 

focusarea și accelerarea fluxului de energie implică un mai mare aport de energie, intră mai multă 

energie și are loc o expansiune, o deschidere a centrilor energetici și a canalelor energetice implicate, 

care să permită energiei să curgă și să se concentreze. Accelerarea curgerii de energiei crește vibrația și 

frecvența generală, ceea ce înseamnă că modul în care se exprimă energia este transpus la un nivel 

superior. Cu cât este mai mare densitatea, cu atâta este mai scăzut nivelul de energie și este mai înceată 

curgerea, și lucrurile se manifestă mai greu. Când ridicăm și accelerăm curgerea de energie disipăm 

densitatea, și curgerea de energie devine mai rapidă și la o frecvență mai înaltă, vibrația generală se 

ridică, expresia și concentrarea cresc, manifestarea devine mai rapidă și nivelul general de energie crește 

considerabil în comparație cu nivelul de energe anterior. 

Când vibrăm toată aura mai apare un efect pozitiv. Atunci când aura se ridică la un nivel de vibrație 

superior, aura se poate conecta suplimentar la centri de energie superiori și la canale de legătură cu 

sinele nostru înalt și cu prezența noastră mai mare, pentru că aura s-a aliniat la o frecvență înaltă care 

intră în rezonanță și se conectează automat la contextul mai mare al prezenței noastre Eu Sunt. Aceasta 

înseamnă că putem să ne reactivăm și să ne reconectăm la chakrele și canalele de energie superioare, 

putem să facem schimb de informație și energie la un nivel superior al prezenței noastre, la nivelul 

prezenței mai mari a sinelui înalt, și prin prezența noastră Eu Sunt ne apropiem de prezența noastră 

divină completă. Când vibrăm cu toată aura este important să menținem intenția de accelerare și pulsul 

mărit al aurei la un nivel constant o perioadă de timp suficient de lungă ca să se poată produce procesul, 

ca să aibă loc deschiderea, reconectarea, ca să se producă un flux stabil de energie înaltă și corpurile 

noastre fizic, emoțional și mental să se poată alinia la această prezență și vibrație înaltă și întreaga 

noastră prezență umană să fie ridicată și înălțată, astfel încât să se poată manifesta vibrația înaltă 
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generală cu efecte pozitive asupra a tot ceea ce suntem. De aceea în exercițiile noastre permitem 

acestei expansiuni să aibă loc, acordăm timpul necesar pentru ca să se producă această aliniere și 

reconectare înaltă a tot ceea ce suntem, astfel încât să fim ridicați și aduși în tăria și puterea noastră 

spirituală. 

Este de acuma evident efectul pozitiv asupra aurei, pentru că shimmeringul ridică frecvența și vibrația 

generală și o aliniază la nivele mai înalte de schimb de energie, cu rezultatul direct că tiparele de vibrație 

joasă nu mai pot rezista acestei vibrații înalte. Entitățile de vibrație joasă pot doar să atace sau să se 

atașeze, să influențeze și să manipuleze dacă gazda lor, prin propria sa creație, expresie și prezență, a 

deschis spațiul și a permis aceasta la nivel conștient sau inconștient. Când oamenii sunt „la pământ” și 

întrețin tipare mentale, emoționale și credințe de frecvență scăzută, aura oglindește perfect lipsa de 

iubire, de valoare de sine și de onorare a sinelui, curgerea energiei nu are vlagă, vibrația aurei este fără 

putere, nu mai interacționează și stă să se închidă, ca să zicem așa. Curgerea din centrii și canalele 

energetice este încetinită și blocată, aura este slăbită. Acest lucru duce la traume, suferințe și boli 

cronice, și în final poate produce găuri în aură, prin care pot intra entități de frecvență joasă. Acestea se 

pot atașa și pot coabita cu gazda atâta timp cât nivelul de energie nu crește peste un anumit nivel. 

Acesta este opusul unei stări normale sau ideale. Practicarea shimmeringului oglindește perfect 

conștiința înaltă și cunoașterea de sine, iubirea de sine, onorarea sinelui și devotamentul față de sine, 

care creează o curgere puternică de energie, un schimb sănătos de informație, o deschidere și aliniere 

superioară. Aura este sănătoasă, strălucește, sclipește și vibrează cu toată această energie puternică 

disponibilă în interior. 

Am văzut ce se întâmplă atunci când practicăm shimmeringul, am văzut diferența dintre o aură 

puternică și sănătoasă și o aură slabă și dezechilibrată. Ne vom referi acum la diversele aspecte 

suplimentare ale acestei practici. Vreau să clarific aceste aspecte pentru că ne vor ajuta să înțelegem 

mai bine rezultatele shimmeringului și legătura lui cu ceea ce suntem și cu modul în care ne exprimăm. 

Aura noastră este o oglindă perfectă a ceea ce creem prin intenție și expresie înafara și în interiorul 

nostru, ea arată conexiunile, deschiderile, alinierile, orice creem și menținem ca expresia noastră Eu 

Sunt. Practicarea shimmeringului este o acțiune conștientă separată și un efort care ne conduce la o 

stare superioară de prezență și ființă, la o aură sănătoasă și puternică, și ne permite să simțim, să știm, 

să ne amintim cum se simte să fii complet, să fii mare, să fii apropiat de tot ceea ce suntem. Este un 

exercițiu minunat care ne pregătește să atingem o conștiință de sine și o expresie superioară. Dar există 

o limită a manifestării legată de cât de mult ne păstrăm intenția și concentrarea practicând și exersând. 

După o vreme alinierea la frecvențele superioare și curgerea acelerată de energie, vibrația și strălucirea 

shimmeringului se disipează în contextul din dimensiunea a treia, pe măsură ce ne pierdem 

concentrarea și ne lăsăm prinși de viețile noastre cu problemele cotidiene. Totuși cu cât practicăm mai 

mult, cu atât devine mai ușor și cu atâta putem rămâne mai mult în această stare superioară de 

prezență împuternicită. Țelul final este ca aura noastră să rămână permanent în această stare de 

sănătate îmbunătățită și putere, sau chiar mai sus. Aceasta înseamnă că propria noastră expresie de 

sine, creație și prezență trebuie să se modifice, să se adapteze și să se dezvolte corespunzător, astfel 

încât să reflecte perfect și continuu această stare superioară. Când ne dezvoltăm și ne sporim iubirea 

pentru noi înșine și pentru ceilalți, pentru Mama Pământ și tot ce există, și expresia noastră se aliniază 
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din ce în ce mai mult la valorile și principiile dimensiunii a cincea prin propriile noastre eforturi, în cele 

din urmă are loc o oglindire naturală și fără efort suplimentar conștient, și practicarea shimmeringului 

duce la dezvoltarea unei aure puternice, sănătoase, vibrante, aliniată și conectată la lumina și vibrația 

înaltă. Vreau să subliniez că acesta este scopul final și realizarea ultimă. Practicarea shimmeringului nu 

înlocuiește propriul nostru proces de vindecare, transformare și creștere dintr-o ființă de dimensiunea a 

3-a într-o ființă de dimensiunea a 5-a, cu toate detaliile aferente, dar facilitează transformarea.  

Vă rog să mă înțelegeți corect, nu trebuie să subestimăm sau să renunțăm la această practică minunată 

a shimmeringului, din contra ea ne ajută să dezvoltăm o aură puternică și sănătoasă și ne permite să fim 

în prezența noastră înaltă, deschizând căi de reconectare cu prezența noastră înaltă și cu aspecte care 

ne ajută în procesul revenirii în conștiința deplină în dimensiunea a 5-a. Este o tehnică extraordinară 

care ne susține și ne ajută, și face parte intrinsecă din realizarea acestui proces al transformării 

dimensionale. Dar puterea și utilitatea tehnicii depinde de limitările noastre prezente și de cât de mult 

ne permitem să o accesăm. E simplu de înțeles. Am să vă dau trei exemple: este necesar să credem, să 

înțelegem, să acceptăm și să integrăm ideea că shimmeringul ne ajută cu adevărat și ne aduce toate 

aceste beneficii, pentru că dacă nu credem în shimmering (fiindcă shimmeringul este rezultatul intenției 

și al puterilor noastre de creație), atunci nu va funcționa și va rămâne o tehnică neînțeleasă și respinsă. 

Un alt exemplu: dacă cineva menține tiparele mentale că este mic, lipsit de putere și de valoare, că nu 

merită și nu este un creator puternic, că totul este un rezultat al accidentelor și coincidențelor, că are 

karma/are destinul de a suferi și a fi o victimă, atunci shimmeringul nu va funcționa bine chiar dacă este 

practicat, fiindcă aceste credințe vor reflecta o blocare a curgerii de energie, chakra coroanei se va 

închide, de fapt toate chakrele vor fi slabe, fără energie și se vor mișca încet, aura va fi densă și nu se va 

deschide și expansiona; funcționarea bună a tehnicii nu va fi posibilă pînă nu se vor schimba credințele și 

expresia mentală și emoțională, numai când se va intra într-o fază de expansiune și includere va deveni 

posibilă deschiderea și expasiunea. În concluzie vă îndemn să ajungem în punctul în care shimerringul se 

produce în mod natural din interior și fără efort din exterior, ca o oglindă perfectă a ceea ce suntem. 

Shimmeringul este o practică minunată care ne ajută să avansăm către acest țel, dar nu înlocuiește 

munca personală de introspecție și transformare. 

În încheierea prezentării vă invit să faceți exerciții de shimmering în contexte diferite în meditație. Pot 

spune din experiența mea personală că există de exemplu o diferență între a face exercițiul de 

shimmering când ești proiectat mental la lacul cu cristalul de pe Arcturus, în corpul de dimensiunea a 

cincea sau pe Alano, și a face exercițiul în spațiul de meditație de aici pe Pământ. Mergeți în locurile 

sacre, faceți exercițiul sub apă sau în aer, în grup printr-un efort colectiv, făceți-l proiectat pe obiecte, pe 

clădiri, pe un oraș întreg, experimentați în diferite contexte. Am descoperit că există diferențe și este 

interesant cum se manifestă acestea, cum se relaționează, cum se prezintă. Vă invit să practicați acest 

exercițiu cu scopul precis de a observa diferențele, este distractiv și vă ajută să ajungeți la o mai bună 

înțelegere a contextului experiențelor în care ne aflăm. 

Frați și surori, vă binecuvântez pe fiecare și vă îmbrățișez! 

 


