
Detalhes para Viajem Astral e os
 4 Corpos  por Homem do Sul

Informações da Fonte de Conhecimento Oculto

Passo informação importante para os buscadores do caminho, trata-se dos 
resultados de nossas práticas e experimentos, que a grandes custos 
desenvolvemos em prol da humanidade.
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Passamos quem se interessar o seguinte conhecimento:

- Estamos presentes agora mesmo em diferentes  dimensões:
- neste  texto  tratamos  dos 4 corpos  mais densos.
- 1 Corpo Físico está na 3D
- 2 Corpo Etérico está na 4D
- 3 Corpo Astral está na 5D
- 4 Corpo Mental está na 5D (uma região da 5D)

Novas! Atualização!

Há  o trânsito de pequenas  partículas (fragmentos, pacotes) contendo 
informação,  a todo o momento,  estas partículas,  passam de corpo em corpo  
levando e trazendo  uma serie de informações.

Que neste exato momento  estas pequenas partículas desaparecem  do corpo 
físico,  mergulhando na 4D e chegando até nosso corpo Etérico,  seguem e  
passam para a 5D, chegando até  o corpo astral e Mental.(vide imagem acima)

Esse processo é ininterrupto!,  a todo o momento...

Nos cabe agora tirar proveito e aprender a  levar consciência com estas 
partículas é o que veremos.

Comunicação entre os  4 corpos

Sabemos do transito destes pequenos pacotes de informação a todo o tempo 
por nossos Corpos cada um em sua dimensão.

Usando a analogia do funcionamento de Redes de computadores,  sabemos 
que estes utilizam pequenos pacotes binários , para se comunicar,  e estes 
pacotes podem levar   arquivos como MP3 ( som com aúdio)  textos, fotos,  
videos,  ou falar  instantaneamente como o Skype por exemplo.

Os pacotes ou particulas que trafegam por entre nossos  corpos igualmente 
levam  “informação” , a cada corpo,  sobre  variadas  coisas, importantes para 
manter  a  vida existencial,e levam muita informação oculta.

Técnica dos Detalhes para Viajem astral, Clarividência, contatos
auditivos etc...

Verificando-se que há a todo o momento partículas desaparecendo em nosso 
interior reaparecendo  misteriosamente  na  4D e  5D, nosso grupo 
desenvolveu um método para aproveitar este fenômeno em nosso benefício, 
que é o desdobramento Astral e despertar por entre Dimensões, que é pegar 
carona nestas partícula as carregando,  com nossa consciência, processo 
simples.



Acontece que Consciência é energia,  e  se carregamos  um destes  pacotes, ou
partículas como nossa consciência,  ela  vai  levar essa consciência 
diretamente por entre as dimensões  mantendo ela ativa.

Para  carregar  estas  partículas é simples, é só colocar atenção nelas,  quando
estiver adormecendo,  coloque “atenção” em pequenos pontos,  das cenas que 
aparecem, momentos antes de adormecermos.

Dar valor e atenção a os  mais insignificantes  pontos os riscos pretos que por 
ventura  apareçam em sua visão mental.

Caso veja uma cena, onírica(imagens dos sonhos) por exemplo uma pessoa,  
foque a atenção no botão da camiseta dessa pessoa,  pequenas  partes da cena,
a fim  de manter a consciência, se vês um quadro,  foque na ranhuras feitas 
pelo pincel neste quadro,  sabendo que ali há partículas que mergulham para 
as outras dimensões, com o intuito de as carregar de consciência e pegar uma 
carona.

Estes pequenos pontos  são os que mergulhar  adentram as outras  dimensões.

Veja  os pontos mais insignificantes, que neste processo de sono  apareçam, e 
dê valor ao significado de cada um,  não esqueça que assim como eles 
levam  igualmente eles trazem informação, do tipo  sensitiva,  visual,  auditiva,
etc etc...

Sinta a informação que está contida em um fragmento ou “detalhe”, leia seu 
significado  e logo a coisa ficará interessante demais.
 Resultado desta prática é  comprovada,  estes pontos  se abrem como caixas 
de surpresas pois portam informação rara.

Na imagem acima colocamos 4 tubos de TV  fora do ar, são exemplos para 
entendermos melhor,  representando cada corpo.
Um  ponto preto  insignificante  de  cada tubo é  o tamanho do fragmento 
aonde devemos colocar atenção,   e  a atenção   os carrega de “consciencia” já 
que consciência é energia.

Essa pequena consciência  pega carona na partícula e mergulha por entre as 
dimensões,  reaparecendo acordada em cada uma delas.

O Resultado é a abertura de   portais dentro de nós mesmos, ou  pequenos 



stargates reais, levando ao  praticante  a cada dimensão  despertando e 
acordando em cada uma delas,  causando espanto, ao comprovar essa 
realidade. É excelente para  sair em Corpo astral e  até  ajudar e salvar dos 
piores momentos inimagináveis  e calamidades em que passa o planeta. 

Em suma:

Pequenos Fragmentos  transitam  por entre  os corpos extra-dimensionais,  
pequenos átomos, a todo o momento, saem do nosso corpo físico adentrando 
em alta vibração ao corpo astral, deixando rastros, que podemos ver  no 
momento da sonolência, e até acordado mesmo, se damos atenção a pequenas 
manifestações  em nossa visão por exemplo, qualquer  traço ou eco que auto-
observamos  trás informação  de outras dimensões.  do homem,   cada  
fragmento,   contém  e transporta informações,  do físico  a nosso  Superser.

É  uma poderosa chave de conhecimento que passamos  para todos os 
buscadores da verdade.

Homem do Sul

Testemunhos e depoimentos sobre a prática dos Detalhes:

Depoimento 1

Gostaria de comentar sobre esta técnica apresentada a mim pelo amigo Homem do sul,  a algum tempo e que venho 

me dando muito bem na aplicação da mesma em minhas tentativas de Projeção Astral. É claro que cada um usa, faz 

e descobre o que melhor para sí, e  lhe convém, e diria que o grande passo dessa tecnica é a possibilidade de 

adaptação para cada indivíduo. Assim como ela foi adaptada de ensinamentos anteriores assim irá seguindo. Eu 

utilizo a técnica dos ínfimos detalhes e partículas com a luz de fundo de forma diferente, eu utilizo a mesma para a  

clarividência, onde me insiro no contexto que vejo e em questão de pouco tempo já me encontro projetado e com o 

corpo adormecido, é interessante relatar que eu consigo saber quando estou desligado do corpo físico, em certo 

ponto quanto estou começando a entrar em astral eu percebo meu corpo físico desperto e ao abrir os olhos eu tenho 

certeza que irei terminar a experiência, quando dou um passo à frente e estou em outra "camada" percebo estar 

adormecido e consciente somente no mundo astral ou mental, é importante dizer que todos tem condições de 

desenvolver esta tecnica dos detalhes, que passam de corpo em corpo,  e além disso a acho bem fácil de praticar 

devido ao fato de não trabalhar energias antes da tentativa, ou seja, temos condições de acessar o mundo espiritual 

sem trabalhar energias já que elas  transitam  por entre dimensões a todo o momento.

Depoimento 2

A técnica do homem do sul é adaptável, eu uso ela junto com o Estado Vibracional,  e tenho uma experiência 

prolongada, as vezes em uma única noite tenho mais de uma experiência, tem sido muito eficaz, de forma também 

adaptada, me fixo na primeira imagem e observo todos os detalhes, a figura por completa, cada vírgula, cada detalhe 



cada sujeira, enfim tudo que eu puder observar, além de ajudar em clarividência (se surpreenderão)  além disso ainda 

é um bom exercício para se lembrar de suas experiências de Viajem Astral.

Depoimento 3

Fui praticar me deitei em meu leito e  relaxei profundamente,  prestei atenção  nas cenas que  vinham, ao acaso,  foi 

quando vi uma cena de festa,  tinha um bolo em cima da mesa,  logo me lembrei  de colocar a atenção em um 

“detalhe da cena”  foi quando  foquei em um dos confetes  do bolo,  logo me espantei,  pois do confete abriu uma cena

altamente clara do confeiteiro que  fez  o bolo, o vi  fazendo realmente aquele bolo que estava na cena,  me 

assustando com a clareza da cena.

Depoimento 4

 Esta técnica que o Amigo está ensinando é a técnica que uso faz muito tempo,  outras técnicas  não funcionaram pra 

mim, mas naquele mesmo tempo, meu “Ser Superior” me ensinou esta que o amigo está ensinando a todos, Com 

esta Técnica pude fazer muitas entradas conscientes no Mundo Astral e pude ter visões com Imagens e sons com 

outras pessoas. Uma das formas mais interessantes que aconteceu repetidamente foi aparecer no centro da minha 

tela mental um pequenino ponto de luz branca, no qual eu concentrava a atenção e ele crescia e se tornava um 

cenário, no qual eu penetrava conscientemente no Mundo Astral. Outras vezes a imagem já aparecia direto, sem o 

ponto, numa fração de segundo, e eu me concentrava num detalhe dela, pra focalizar conscientemente dentro, e lá já 

ficava eu consciente no Astral. Sempre começo me concentrando no Som da Pineal, limpando a mente de qualquer 

pensamento e fico vigiando o que surgirá ...costumo receber mensagens telepáticas neste momento também. ÓTIMO 

TRABALHO DO AMIGO ! 

Mande  suas perguntas e Dúvidas para  contatoculi@gmail.com

   
  O autor autoriza  a livre reprodução deste texto, divulgação e uso em palestras e cursos de 
conhecimento, em todo o planeta,  desde que não  mude seu conteúdo, proibida a comercialização
do mesmo,   este texto é parte de obra registrada na Fundação da Biblioteca Nacional.




