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Channeling 

Fragment din „În Rezonantă” cu Jasmuheen

„Canal – o cale prin care se pot trimite semnale, de exemplu canal de date, canal 

de iesire, în educatia sufletului prin comenzi spirituale… Portiunea unui mediu de stocare 

care este accesibil unui anumit post de citire, de exemplu banda de frecventă… O unitate 

care controlează functionarea uneia sau mai multor unităti… O bandă de frecvente 

folosită pentru comunicare” – acesta este interpretarea cuvântului „canal” din „Cheile lui 

Enoch”.

Am inclus acest capitol despre channeling (informatie primită prin canale de 

transmisie, n.t.), deoarece este o metodă extraordinară pentru deschiderea către 

călăuzirea interioară si către călăuzirea Sinelui nostru Superior; Prezenta EU SUNT, ghizi 

sau fiinte de lumină. Pe lângă ajutorul acordat în obtinerea instructiunilor personale 

clare, există diverse beneficii secundare pe care le câstigăm prin actiunea comunicării 

canalizate – scrisă, verbală sau telepatică. Unul dintre aceste beneficii este alinierea 

regulată la o frecventă mai înaltă, despre care se spune că măreste evolutia noastră 

spirituală de 1000 de ori. 

Dacă ne putem deplasa punctul nostru de constientă pentru a se „acorda” la alt 

post – de exemplu, canalul 11 – si până atunci ne-am uitat numai la canalul 4, atunci nu 

numai că putem „vedea” si avea viziuni ale acestor alte tărâmuri ale existentei, dar le 

putem de asemenea „auzi” si primi comunicare telepatică de la alte fiinte care locuiesc în 

aceste benzi de frecventă. Channeling-ul si comunicarea cu alte inteligente din alte 

dimensiuni ale timpului devin atunci la fel de simple ca o convorbire telefonică între 

Australia si Europa. 

Unul dintre canalele cele mai faimoase din istorie a fost „profetul adormit”, Edgar 

Cayce. El a fost numit „profetul adormit” deoarece intra într-o transă asemenea unui 

somn profund si apoi, la cerere, dădea diagnostice medicale incredibil de sofisticate. 

Deoarece nu avea pregătire medicală si fusese educat numai până în clasa a sasea, 

aceasta a uluit fraternitatea medicală a acelui timp.  Cayce a trecut si la efectuarea citirii 

vietilor anterioare extrem de bine documentată, multe dintre ele fiind confirmate istoric 

în urma investigatiilor. Se spune că avea capacitatea – în timpul transei profunde – să 

acceseze Înregistrările Akashice, în care sunt înregistrate toate evenimentele vietii. 

Există relatări conform cărora Cayce, într-o încarnare anterioară, a fost de asemenea 

marele profet si preot egiptean Ra-Ta, care a scăpat de la scufundarea Atlantidei si a 

adus multă cunoastere Egiptului.
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Edgar Cayce a fost clasificat ca fiind un canal de transă profundă. Cercetarea a 

demonstrat că, cu cât este mai profundă transa, cu atât este mai pură transmisia, 

deoarece există interferente minime din partea mintii constiente de la filtrele de 

perceptie ale personalitătii. Cu toate acestea, channelling-ul constient devine din ce în ce 

mai obisnuit, pe măsură ce tot mai multi indivizi se deschid către călăuzirea superioară. 

Trebuie să retinem însă, că toată informatia canalizată este la fel de pură ca si canalul 

respectiv. Nivelul informatiei pe care îl poate accesa un canal este o reflectie directă a 

propriei constiente constiente, deoarece ceea ce se aseamănă se atrage.

Dacă veti căuta călăuzire de la mediumi, fiti atenti la felul în care îsi trăiesc viata, 

înainte de a da prea multă crezare relatărilor lor. Este viata lor o viată abundentă, plină 

de iubire si de bucurie? Sunt sănătosi si practică ei ceea ce predică? Călăuzirea pozitivă 

este întotdeauna evidentă prin roadele pe care le dă în viata noastră. Dacă mediumii au 

o călăuzire interioară clară, acest lucru va fi evident în viata lor. Fiti de asemenea atenti 

la informatia canalizată plină de judecată, negativă si care vă ia forta, deoarece nu vine 

de la cea mai pură sursă. Toate fiintele de lumină caută numai să inspire, să 

slujească si să dea fortă.

Eu, personal, simt că unica călăuzire adevărată pe care ne putem baza este cea 

care ne este dată de către Învătătorul nostru Lăuntric. Datorită unicitătii noastre, nu 

poate exista nici un set de „reguli” la care să aderăm si nimeni nu ne cunoaste ca 

Învătătorul Lăuntric – propriul nostru Sine Dumnezeiesc sau EU SUNT. Cu cât ne 

concentrăm mai mult asupra deschiderii către si întăririi conectării interioare la sursa 

infinită a cunoasterii lăuntrice, cu atât mai mult vietile noastre vor avea scop, se vor 

alinia si vor fi pline de bucurie si abundentă. Odată ce se stabileste o conectare 

puternică, devine irelevant dacă punem etichete ca „Sinele meu Superior, EU SUNT, 

fiinte de lumină, ghizi” etc. sursei acestei călăuziri – ceea ce este important este 

calitatea roadelor pe care această călăuzire le manifestă în viata noastră, atunci când 

este urmată.

Merită citită cartea „Deschiderea către canalul de transmisie” de Sanaya Roman si 

Duane Packer, ai căror proprii ghizi scriu: „Majoritatea sufletelor există în planul astral 

atunci când mor, deoarece nu sunt încă suficient de evoluate pentru a trăi în planul 

cauzal. Multi ghizi înalti vin din planul cauzal si de dincolo de el, din ceea ce se numeste 

realitatea multidimensională. Pentru a trăi în aceste alte dimensiuni este necesară 

măiestrirea polaritătilor, un nivel avansat al controlului asupra emotiilor si mintii si 

aptitudini în utilizarea energiei. Unii ghizi au trăit pe Pământ, au evoluat rapid, au 

stăpânit lectiile, sunt acum spirit pur în planul cauzal si evoluează mai departe prin 

slujirea omenirii. Altii vin din realitatea multidimensională si sunt fiinte extrem de înalte 

în propriile sisteme”.

Ghizii lor, Orin si DaBen, continuă să explice: „Ghizii realizează contactul cu 

sufletul vostru, iar informatia lor curge apoi prin sufletul vostru (Sinele Superior) către 

constienta voastră, tradusă prin cuvintele si conceptele pe care le aveti disponibile. 
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Există un număr infinit de căi prin care un ghid poate transmite informatie sufletului 

vostru… Pentru channeling, vă ridicati frecventa pentru a obtine o stare de transă, iar noi 

o coborâm pe a noastră pentru a le potrivi. Nu este o potrivire energetică exactă, ci una 

complementară. Noi creăm câmpuri electromagnetice în dimensiunea noastră, care sunt 

similare cu ale voastre în propria dimensiune”.

Ei spun că aceste transmisiuni sunt monitorizate si ajustate în mod corespunzător 

si că, pe măsură ce noi devenim mai „aliniati” si deschisi, devine din ce în ce mai usor. 

Din nou, încrederea este de cea mai mare importantă.  Majoritatea transmisiunilor sunt 

primite prin partea dreaptă a creierului, iar apoi prelucrate si vorbite/scrise, folosind 

functiile emisferei stângi ale creierului. Ei afirmă de asemenea că sunt asezate, 

dezvoltate si folosite noi căi prin neuronii mintii noastre, pe măsură ce ne deschidem si 

exersăm  channeling-ul, care ne schimbă modul normal de gândire.

Orin si DaBen continuă si spun că trebuie să învătăm să avem încredere si să ne 

onorăm imaginatia, deoarece „imaginatia voastră vă poate conecta la alte universuri. Vă 

poate duce înapoi si înainte în timp. Vă poate face legătura cu minti mai înalte si poate 

crea orice focalizează. Imaginatia vă poate ajuta să călătoriti în afara corpului. Dacă 

doriti, vă puteti proiecta constienta si folosi imaginatia pentru a vedea locuri si oameni 

chiar si atunci când sunteti departe de ei. Pe măsură ce imaginatia voastră se deschide, 

puteti călători în multe realităti. Imaginatia voastră este cea care transcende materia. 

Este una dintre cele mai înalte capacităti pe care le aveti. Vă oferă viziuni, vise si 

perceptii în constiintă, care transcend constienta voastră normală”.

Confirmând ceea ce împărtăseste Grace Cook în cartea sa „Giuvaerul din Lotus”, 

DaBen si Orin continuă: „Doar fiindcă simtiti că ati inventat ceva, acesta nu înseamnă că 

nu este real. Realitatea începe în interiorul vostru. Atunci când experimentati channeling-

ul pentru prima oară, v-ati putea simti ca si cum vă folositi imaginatia. Imaginatia este la 

o vibratie mai înaltă decât mintea si este mai liberă de limitele si constrângerile realitătii 

fizice. Este capabilă de a mentine gânduri care pot părea imposibile sau neobisnuite 

mintii. Imaginatia voastră este piatra de temelie către realitatea superioară”.

Din propria mea experientă si cercetare, am descoperit că atunci când esti un 

canal de transmisie, nu numai că aduci mai multă lumină si vibratii mai înalte în corpul 

tău, dar si începi să schimbi structura moleculară si celulară a trupului. Aceasta, în 

schimb, îti poate înălta constienta si simturile fizice. Channeling-ul ne permite să ne 

trezim legătura cu Mintea Universală, Inteligenta Divină din interior. De-a lungul istoriei 

au existat întotdeauna indivizi care au fost în contact cu lumi de dincolo de universul 

nostru cunoscut. Samani, vizionari, profeti, oracole, transcendentali, mediumi, canale de 

transmisie – de toate religiile, culturile si crezurile – au fost căutati de mase pentru 

capacitatea lor de a prevedea sau de a se acorda la alte tărâmuri si/sau de a aduce o 

viziune măreată pentru poporul lor.

O dată cu energiile în schimbare de pe această planetă, din ce în ce mai multi

oameni sunt acum apti de a se conecta la aceeasi sursă a cunoasterii eterne, pur si 
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simplu prin pătrunderea în interior, deoarece toate capacitătile noastre psihice inerente 

ies acum la suprafata constientei noastre pentru a fi recunoscute.

La putin timp după ce am parcurs procesul pe care l-am descris în capitolul 

despre prana, am descoperit că am dureri de cap si de gât si am experimentat o 

acumulare de energii în zona din spatele craniului. Nu aveam nici o dorinta de a face 

channeling si am preferat să stau linistită în partea din spate a camerei, unde acest 

fenomen s-a petrecut si să privesc. În mod cert nu eram interesată de publicitate. 

Auzisem de asemenea multe voci în capul meu, pe care le simteam ca fiind doar vorbire 

cu mine însămi sau imaginatie, iar pe măsură ce acestea au continuat, am început să 

glumesc că poate deveneam schizofrenică. 

Pe parcursul anilor anteriori, am experimentat adesea comunicarea cu „mortii”. 

Informatii care nu aveau nici un sens, apăreau în capul meu, alături de numele persoanei 

care tocmai murise. Sau le simteam câmpul energetic si pur si simplu „stiam” cine era –

astfel încât transmiteam cu timiditate această informatie către cel căruia era adresată. 

Mi s-a spus că mesajul pentru care „ei” au venit la mine era deoarece stiau că sunt 

deschisă si receptivă si că nu as ignora această informatie, iar că cei dragi lor erau 

deseori prea emotivi pentru a primi mesajul direct. Întotdeauna mă îndoiam de această 

comunicare, însă trimiteam mai departe informatia – cine stie?

Am primit de asemenea nume clare si unele îndrumări pozitive de la „ghizii” Ilie si 

Samuel, care mi s-au făcut cunoscuti în meditatiile mele la mijlocul anilor optzeci. M-au 

atentionat că ei sunt întotdeauna acolo pentru a comunica dacă ceream acest lucru, dar

că în cea mai mare parte a timpului îi ignoram. Din nou, mintea mea logică respingea 

acest lucru ca fiind un produs la imaginatiei mele hiperactive – însă eram de asemenea, 

în secret, multumită!   

As dori să împărtăsesc că, în timp ce credeam în ghizi si comunicare superioară, 

nu credeam că mi s-ar putea întâmpla mie sau că aveam abilităti psihice, capabilă de a 

comunica în acest fel. Consideram că numai indivizi „alesi”, cu instruirea corectă sau 

care se „năsteau” cu capacităti psihice, puteau comunica cu ghizi sau cu oameni „morti”. 

Am început să realizez că totul are de-a face cu frecventa vibratională si că toti avem 

capacităti telepatice care se vor activa dacă ne rafinăm frecventa si câmpurile de 

energie.

Astfel încât, în mod natural, cu intensa schimbare din frecventa mea vibratinală 

datorită realinierii din procesul de 21 de zile (asa cum este subliniat în capitolul 27), am 

început să primesc mesaje si voci regulate care păreau să aibă atasate diferite energii. 

Unele veneau cu blândete, altele mai intens si mai puternic. Corpul meu se simtea diferit 

si mi s-a spus telepatic că activitatea si disconfortul durerilor de cap etc. care urma, erau 

din cauza energiilor acumulate în zona hipotalamusului si dacă deschideam gura, 

permitând acestor voci să se exprime prin mine, acumularea de energie se va disipa.

Am fost de asemenea sfătuită că o parte a disconfortului meu provenea de la 

activarea „chakrei de înăltare” care se află la spatele capului. Această chakră permite 



5

influxul de comunicare superioară, a cărei energii încep apoi să activeze nu numai 

hipotalamusul, ci de asemenea si cerebelul – cele patru cincimi pe care nu le folosim în 

mod normal, dar pe care le vom folosi pentru comunicarea interdimensională.

Prietenii care puteau vedea câmpurile de energie au relatat o puternică sferă de 

energie concentrată la baza craniului meu si nici un fel de terapie, Reiki sau manipulare 

energetică nu mă făceau să mă simt mai bine. Am decis să risc. Am lansat fiintelor de 

lumină care operau numai pentru binele cel mai înalt al meu si al umanitătii, invitatia de 

a veni si de a se exprima. Astfel a început o călătorie si o experientă minunată pentru 

mine în channeling.

Din nou, cartea „Deschiderea către canalul de transmisie” acoperă foarte frumos 

sentimentele pe care le are cineva atunci când începe această călătorie – sentimente de 

îndoială, de neîncredere, care se transformă apoi în bucurie si entuziasm. Am descoperit 

adesea că momentele în care nu mă simteam conectată, dar mă ofeream în slujba 

exprimării exacte a unui mesaj, era ca si cum o mână invizibilă pătrundea prin chakra 

coroanei si-mi ridica energia si frecventa pentru a se acorda si rezona perfect imediat. 

Această schimbare a fost echivalentă cu ore sau chiar săptămâni de meditatie 

concentrată regulată pentru a mă realinia, iar natura sa instantanee a fost primită cu 

recunostintă. 

În mod evident, cu cât ne aliniem pe noi însine de bună voie, cu efort dedicat si 

intentie pură, la energiile mai înalte ale luminii, cu atât mai mult devenim acea energie 

la care ne aliniem. Acesta este Legea universală a Rezonantei în actiune. Channeling-ul

este un mod simplu de a face acest lucru. Nu trebuie să facem aceasta pentru nimeni în 

afară de noi însine; iar a avea călăuzire interioară clară, pur si simplu ne face călătoria 

aici mai putin confuză si mai plăcută!

În timp ce putem studia acest fenomen al channeling-ului si să facem meditatii 

îndrumate si practici de vizualizare pentru a ne deschide aceste capacităti 

„extrasenzoriale”, să stiti că toate aceste lucruri vi se vor arăta singure în mod natural, 

pe măsură ce vă aliniati energia la forta care vă sustine. 

Cu toate că nu sunt sigură dacă aceasta se aplică tuturor nivelurilor de 

comunicare telepatică, Cei Înăltati mă sfătuiesc că atunci când ne acordăm pentru 

channeling, ne acordăm la Mintea Universală. Informatia vine de la acea sursă – fie 

Înregistrările Akashice, atunci când lucrăm cu cadrele timpului liniar ale trecutului, 

prezentului si viitorului sau pur si simplu de la Inteligenta Infinită. Adevărul este adevăr 

si îl putem simti în propria inimă prin folosirea discernământului nostru.

O practică recomandată pentru oricine face channeling pentru altii este de a 

programa următoarele: „Dragă Mamă/Tată Dumnezeu Creator, cer să fiu folosit ca cel 

mai pur canal de transmisie pentru iubirea si întelepciunea ta. Cer ca energia si 

informatia care trec prin mine să fie vibratia perfectă pentru constienta 

individului/grupului prezent. Cer ca fiinta perfectă de lumină si iubire măreată, care este 

acordată la binele cel mai înalt al tuturor, să vină prin mine ACUM”. Prin cererea vibratiei 
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perfecte, ne aliniem mai armonios la nevoile grupului prezent. Atunci când cerem 

vibratia cea mai înaltă, acest lucru poate aduce o energie prea intensă pentru ca grupul 

să o integreze.

Pentru cei care participă la sedinte de channeling, vă recomandăm să vă asezati 

pe locul discernământului din inima voastră si să vă amintiti că suntem cu totii fiinte 

divine. Nu este nimeni mai mare decât Învătătorul Lăuntric din interiorul nostru, al 

tuturor. Cel mai important dar pe care ni-l putem oferi, este să învătăm să ascultăm si 

să avem încredere în vocea Dumnezeu EU SUNT lăuntric.

Deseori în călătoriile mele, am fost uimită de bunăvointa oamenilor de a da 

puterea lor – unui învătător, guru, medium sau unei identităti extraterestre. Este ca si 

cum multi oameni încă se asteaptă ca vreo sursă sau fortă exterioară să creeze 

schimbare în vietile lor, să miste o „baghetă magică” si să transforme tot răul din viata 

lor din nou în bine.

Nu există nici un guru ca Cel Interior. În interiorul nostru locuieste o fiintă 

iluminată – sinele nostru înăltat – care stie totul despre trecutul, prezentul si viitorul 

nostru si detine cheia pentru tot ceea ce ne dorim. Învătând să ne acordăm la pulsul 

său, iar apoi să avem încredere si să urmăm călăuzirea sa, este o călătorie mult mai 

intensă, mai plină de împliniri si satisfactii, decât găsirea unui învătător exterior care să 

ne spună ce să facem. Auto-măiestria tine de auto-cunoastere. A cunoaste complet 

Sinele Divin. 

     


