
CAPITOLUL 3 
 

Anul 2012 
 

CE SE VA ÎNTÂMPLA ÎN 2012? Ni se spune că – presupunând că suntem pregătiţi – va fi o 
deşteptare treptată dar în acelaşi timp accelerată, pe măsură ce oamenilor le creşte frecvenţa. 
Acest lucru, oriunde pe glob, depinde de oameni, de aceea este atât de important ca 
lucrătorii în lumină să se concentreze asupra binelui şi să păstreze o viziune a reîntoarcerii la 
epoca Atlantidei de Aur. Multe dintre profeţii au fost o provocare iar noi trebuie să ne 
ridicăm deasupra lor şi să ne concentrăm asupra minunatelor posibilităţi viitoare. 
Mă gândesc cum prinde viaţă anul 2012. Este momentul să-ţi simţi copilul lovind în pântec 
şi să conştientizezi că transformarea este reală. Mai ai încă timp să te pregăteşti, înainte ca 
noua viaţă să apară. 
Rezultatul depinde de numărul oamenilor care sunt pregătiţi ei înşişi să-şi crească vibraţiile 
pentru a întâmpina această perioadă importantă şi de modul în care acceptă energia 
momentului cosmic. Pe baza a ceea ce s-a conştientizat în 2009, vom experimenta ceea ce 
urmează probabil să se întâmple.  



~ Cei aflaţi în dimensiunea a treia ~ 
 

Mase mari de oameni din a treia dimensiune, materialişti şi închişi din punct de vedere 
spiritual, vor trage totul înapoi. Acele suflete care, la sfârşitul actualei reîncarnări, nu vor fi 
pregătite, vor alege să-şi continue călătoria pe o planetă din a treia dimensiune şi vor pleca 
recunoscători pentru ocazia de a fi fost aici. 
Chiar în acest moment, climatul schimbărilor care au loc în întreaga lume influenţează un 
număr uriaş de oameni şi în funcţie de nivelul global de conştienţă, mulţi dintre cei care în 
mod curent cred doar în lumea materială, se vor trezi şi se vor deschide către lumea spi-
rituală. Unii vor începe să vadă sau să audă spirite, fiinţe magice sau chiar îngeri şi Maeştri 
Iluminaţi. Întrucât chakrele lor nu sunt obişnuite cu energia de înaltă frecvenţă, acest lucru s-
ar putea să-i năucească şi să-i sperie iar asta se va întâmpla şi pentru că sistemul lor de con-
vingeri, legat de trecutul religios, le spune că aşa ceva nu există. Din această cauză, incidenţa 
a ceea ce numim boală mintală ar putea să crească destul de mult şi mulţi astfel de oameni 
vor deveni neînţeleşi, având nevoie de ajutor specializat.  
Am văzut deja exemple ale celor care nu pot face faţă vibraţiilor accelerate de lumină care 
sosesc. Ei se manifestă prin fanteziile lor mărunte, amplificate de Internet. Dacă vreţi să-i 
ajutaţi pe aceşti oameni, puteţi s-o faceţi foarte bine, binecuvântând Internetul şi trimiţând 
lumina către el.  

~ Cele mai mari posibilităţi pentru 2012 ~ 
 

Cea mai mare posibilitate este ca mulţi dintre cei aflaţi în a treia dimensiune să-şi deschidă 
chakrele inimii   



şi să fie transpuşi prin lumină în cea de-a patra dimensiune. Când inima îţi este deschisă, nu 
mai poţi răni pe altcineva iar rezultatul va consta în mişcări pacifiste ce vor răsări spontan în 
toată lumea. Pentru aceşti oameni, trezirea la lumea spirituală va reprezenta o minunată 
expansiune a conştienţei lor. Având inimile deschise, ei vor iubi, vor respecta alte culturi, vor 
respecta animalele şi astfel, în toată lumea vor apărea în mod natural condiţii mai bune 
pentru copii, animale şi refugiaţi. De asemenea, ei vor realiza o înţelegere a vieţilor 
anterioare, amintindu-şi cine sunt cu adevărat şi apreciind mai bine extinsa călătorie a 
sufletului lor. Pe măsură ce îşi vor recunoaşte măreţia şi valoarea, vor începe să se preţuiască, 
atât pe ei cât şi pe cei din jur, iar oamenii cu preţuire de sine se tratează pe ei şi pe toate 
celelalte fiinţe cu respect. Va fi un sentiment de unitate cu animalele, cu plantele şi cu 
celelalte fiinţe umane. Oamenii vor începe să-şi dezvolte sentimentul de frăţie şi vor începe 
să lucreze pentru binele comun. 
 

Un număr mare de oameni vor porni pe cărarea iluminării şi ascensiunii.  
~ Cei aflaţi în dimensiunea a patra ~ 

 

Cea mai mare speranţă este că mulţi dintre cei care se află în cea de-a patra dimensiune vor 
trece în cea de-a cincea dimensiune, unde vor începe să muncească pentru pacea mondială, 
corectitudine şi multe alte proiecte umanitare. Ştiind că este timpul să atenueze sărăcia 
mondială, ei vor provoca o schimbare majoră asupra planetei. De aceea este important ca 
până în anul 2012 să avem un număr cât mai mare de oameni în cea de-a cincea dimensiune.  



~ Cei aflaţi în dimensiunea a cincea ~ 
 

Marea majoritate a celor care se vor afla în dimensiunea a cincea înainte de 2012 se vor înălţa, 
cu alte cuvinte, ei vor purta lumina sinelui în aurele lor. Ei vor rămâne în corpurile lor fizice 
pe această frecvenţă înaltă, astfel încât vor putea susţine lumina şi pentru ceilalţi. 
Alţii se vor decide să depăşească limita cunoaşterii experimentale a realităţii perceptibile şi 
să ajute din partea cealaltă. Însă vor dispărea fulgerător? Nu cred. 
 

~ Previziuni curente pentru 2012 ~ 
 

Ghidul meu Kumeka spune că energiile luminii şi ale întunericului sunt echilibrate iar noi 
trebuie să ne concentrăm cu toţii asupra binelui pentru a-l energiza şi a înclina balanţa de 
partea luminii. Noi trebuie să ne folosim de toate aceste alinieri ale planetelor şi energii 
deosebite care ne sunt trimise acum, asigurându-ne că ne vom creşte frecvenţa. Apoi, sunt 
aceste posibilităţi fabuloase ale unor lucruri minunate care se întâmplă, inclusiv ascensiunea 
în masă, vindecări miraculoase şi o fericire imensă pentru noi toţi. 
 

~ Influenţa lui Obama asupra ascensiunii ~ 
 

În octombrie 2008, Kumeka, ghidul meu, a spus – bazat pe cunoaşterea din acel moment – că 
în 2012, 11% din populaţia lumii ar putea deveni iluminată şi s-ar putea înălţa la momentul 
cosmic din 2012, majoritatea alegând să rămână într-un corp fizic, dar purtând un nivel înalt 
de lumină. După valul de emoţii de la alegerile prezidenţiale ale S.U.A. din noiembrie 2008, 
numărul lor a crescut la 14%. La inaugurarea în funcţie a preşedintelui   



Obama, speranţele şi aşteptările au fost atât de puternice încât procentul s-a ridicat la 18% şi 
se anticipează că, după 2012, numărul oamenilor care vor ascende se va accelera. 
Acest procent ar putea să crească, dacă ajutăm cât mai mulţi oameni să-şi deschidă cele 12 
chakre pentru a aduce aduce lumina Creatorului prin noi, pe Pământ, dacă dăruim speranţă 
şi inspiraţie comunităţilor noastre şi lumii întregi. 
 

~ Planul superior al Lunii în 2012 ~ 
 

În momentele cosmice, Pământul va fi inundat cu divinele energii feminine, de înaltă 
frecvenţă, pe care le emană Luna. Cei care în acel moment îşi vor putea deschide partea 
dreaptă a creierului şi vor putea accepta această energie, vor readuce energia Atlantidei de 
Aur. Deoarece Luna vibrează pe aceeaşi frecvenţă cu numărul 9, aceea a sfârşiturilor, ea va 
înclina planeta spre ascensiune. Cei care sunt evoluaţi psihic, dar nu şi spiritual, s-ar putea să 
se confrunte cu o problemă, deoarece, deşi ei se vor deschide mai mult, nu vor şti cum să 
folosească energia. 
Luna plină va fi pe 28 noiembrie şi pe 28 decembrie 2012, în jurul momentului cosmic din 21 
decembrie. Aceasta va avea drept consecinţă apariţia unor maree deosebit de puternice care, 
cu siguranţă, vor determina inundaţii în zonele joase ale planetei.  
EXERCIŢIU: Energia lunară 
În timpul lunii pline, chiar dacă nu o puteţi vedea din cauza norilor, plimbaţi-vă pe afară în 
lumina ei. Acordaţi-vă la energia ei ca să puteţi primi mai mult din divinitatea feminină şi să 
vă pregătiţi pentru 2012.  



CAPITOLUL 4 
 

De ce va fi diferit de data aceasta  
 

MULTE DINTRE PROFEŢIILE VECHI se concentrează pe catastrofe şi dezastre. Aceasta din ca-
uză că, în vremuri asemănătoare din istoria planetei, conştienţa umanităţii era atât de scăzută, în-
cât rezultau războaie sau alte consecinţe cumplite. 
De data asta Gaia, înalta divinitate a Pământului, a hotărât că planeta şi tot ce se află pe ea, 
trebuie să-şi mărească frecvenţa şi să înalţe. De aceea, Arhistrategia Divină a trimis mai 
multe ajutoare, pentru ca, în această perioadă a sfârşitului, lumea să se trezească şi să treacă 
cu succes în noua frecvenţă : 
1. În 8 iunie 2004 a fost prima parte a dublei 
tranziţii a lui Venus. A doua va fi în 6 iunie  
2012. Această conjuncţie minunată şi specială începe să echilibreze energia masculină şi pe cea 
feminină cu conştienţa individuală şi colectivă. Aceasta include posibilitatea accelerării ascensiunii 
individuale şi planetare şi oferă tuturor o şansă imensă pentru dezvoltare. Acesta este un dar de la 
Dumnezeu şi are o importanţă foarte mare în perioada dintre cele două date, când noi toţi, uniţi, ne 
putem transforma prin conştientizare spirituală. 
Aceasta presupune să avem respect pentru toate formele de viaţă şi pentru resursele planetei.  



2. În noiembrie 2003 Concordanţa Armonioasă care a avut loc a dăruit mai multă energie 
divină feminină tuturor, trezind compasiunea şi deschizând inimile. 
3. Pentru prima oară de la prăbuşirea civilizaţiei Atlantidei, cele 12 raze s-au reîntors pe 
Pământ şi ne-au scăldat într-o lumină intensă. 
4. În 2008, Raza de Argint ne-a fost trimisă de Creatorul însuşi. Aceasta conţine cele mai înalte 
orientări ale divinităţii feminine şi fuzionează cu celelalte raze pentru a le echilibra. 
5. Flacăra Violet a Transformării a fost accesibilă tuturor la Convergenţa Armonioasă din 1987. 
De atunci, Raza de Aur şi Raza de Argint au sintetizat cu Flacăra Violet pentru a crea Flacăra 
Violet - Auriu - Argintie, care ţine oamenii în a cincea dimensiune, transformând şi crescând 
frecvenţa. 
6. Razele Pietrelor Preţioase, care conţin energia pură a Arhanghelilor, pot fi invocate pentru 
a ne umple cu lumină. 
7. Multe existenţe în Atlantida, incluzând înfăţişări ale celor 12 raze, energia lui Christos, 
energia lui Buddha, Spiritul Păcii şi al Echilibrului au contribuit la formarea unui ocean de 
lumină pe care toată lumea să-l poată accesa. Cunoscut sub denumirea de energia lui 
Mahatma, a fost folosit în exces, la sfârşitul Atlantidei şi a secătuit. Acum el ne-a fost 
înapoiat. Este cea mai înaltă energie care se poate accesa şi accelerează impresionant 
ascensiunea noastră. Este o lumină foarte puternică, aurie, care vindecă la toate   



nivelurile, care ajută relaţiilor şi situaţiilor. Nu ne poate răni niciodată când vine la noi prin 
monadă sau prin prezenţa sinelui. 
8. Îngerii din Atlantida ne ajută să readucem înţelepciunea din Atlantida de Aur. 
9. Frecvenţa înaltă a Îngerilor Universali vine către Pământ. La viteza frecvenţei noastre ne putem 
conecta cu ei la un nivel înalt, putem să accesăm mai mult din lumina lor şi să primim informaţii 
din cosmos. 
10. Apărând sub forma unor sfere de lumină, îngerii impresionează pelicula fotografică şi în 
special aparatele digitale, pentru a ne oferi dovada existenţei lor şi pentru a ne permite să 
accesăm direct ideile şi mesajele trimise. 
11. În această perioadă, vin la întrupare mulţi copii iluminaţi de pe Orion precum şi entităţi 
bătrâne, înţelepte, din toate părţile Universului. 
12. Unicornii, cei mai puri dintre puri, s-au întors să-i caute pe cei care au misiunea să-i ajute 
pe alţii. Apoi se conectează cu ei şi ajută sufletul lor să-şi îndeplinească dorinţele.  
13. Unicornii ajută oamenii să destrame vălurile iluziilor care le blochează cel de-al treilea 
ochi şi astfel să poată ajunge la iluminarea totală. Pentru detalii mai amănunţite vezi 
capitolul 37.  



EXERCIŢIU: Fă o schimbare 
 

Spune-ţi ţie însuţi că poţi face o schimbare. Gândeşte-te la viaţa ta şi la felul în care o trăieşti, 
găseşte lucruri mărunte pe care să le poţi schimba în bine. Apoi, poartă-te în aşa fel încât să 
realizezi aceasta. De exemplu, poţi să-i zâmbeşti vânzătorului de la magazin, să-ţi bine-
cuvântezi apa, să petreci 5 minute în fiecare zi apreciind minunata lume în care trăieşti. Aura 
ta se va transforma iar energia ta înaltă îi va atinge şi pe alţii.  
 

EXERCIŢIU: Vizualizare, lucrând cu Razele  
Pietrelor Preţioase 
 

Rubinul este forma materializată a razei de rubin, care conţine energia Arhanghelilor Uriel şi 
Aurora. Îţi dăruieşte înţelepciune profundă şi cunoaştere, linişte sufletească şi energia de a 
trece la fapte. 
Smaraldul este forma fizică a razelor Arhanghelilor Raphael şi Maria. Îţi oferă echilibru, 
încredere, vindecare, înţelepciune şi spiritualitate înaltă. 
Safirul păstrează lumina Arhanghelilor Mihail şi Faith iar raza lui îţi dă tărie, informaţii din 
vechime şi putere de comunicare. 
Diamantul este materializarea razei de diamant a Arhanghelilor Gabriel şi Hope. Este raza 
purităţii, clarităţii şi a scopului divin care duce oamenii spre dimensiuni mai înalte. 
1. Stai liniştit într-un loc unde nu poţi fi deranjat. 
2. Hotărăşte ce rază vrei să invoci. 
3. Spune sau gândeşte „Acum invoc raza de rubin/smarald/safir/diamant.” 
4. Respiră culoarea razei alese în fiecare celulă a corpului tău.   



5. Roagă îngerii din apropiere să te binecuvânteze. 
6. Stai câteva minute lăsând binecuvântările razei să te atingă în profunzime. 
7. Mulţumeşte Arhanghelilor. 
8. Deschide ochii. 


