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Prezentare
Carte organizată sub formă de întrebări și răspunsuri, cu privire la legătura dintre civilizațiile de pe
Pământ și cele din constelația Lira, unde a avut loc primul Mare Experiment din acest Univers, la care
o parte dintre noi au participat în calitate de cocreatori. Informațiile prezentate sunt structurate
folosind modelul realității cu 12 densități și oferă atât o perspectivă specifică densității a 8-a, cât și o
serie de amănunte interesante despre una dintre primele civilizații din acest Univers local.
La ora actuală avem multe piese de puzzle de recuperat din istoria propriului suflet, a sistemelor
stelare și a civilizațiilor prin care am trecut vreme de zeci de milioane de ani. Cunoaștem numai o
porțiune minusculă (și controversată) a vastei istorii pe care o avem ca suflete apărute din
Dumnezeu. Pe măsură ce oamenii încep să își reamintească fragmente din vieți anterioare trăite pe
alte planete și în alte tipuri de corpuri, precum și să intuiască faptul că unele idei din filmele
considerate science-fiction sunt inspirate dintr-o realitate mai cuprinzătoare, literatura de acest gen
va depăși stadiul unei simple curiozități, în anii de transformări planetare masive prin care trecem
chiar în timp ce citim aceste rânduri.
Sunteți invitați la o călătorie fascinantă, care vă poate trezi unele amintiri aflate în memoria
individuală a propriului suflet.
Cuprins

Cuprins:
Introducere
Perioada mea de channeling
Conectarea cu sinele multidimensionale
Cum funcționează conexiunea
Relația cu liranii

Transmisiunile mediumnice lirane
Începuturile Lirei și nașterea omenirii
Alfa-draconienii
Mai multe informații despre Lira (planeta Chak’ta)
Istoria Pământului
Învățături despre unime, sincronicitate, densități mai înalte și suflet
Informații suplimentare de la celelalte sine multidimensionale ale mele
Încheiere
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Fragment din carte

Cum a fost creată omenirea? Cine a fost responsabil pentru
dezvoltarea modelului genetic al corpului uman?
Acestor ființe li se dau mai multe nume în galaxie, cum ar fi Maeștri ai Jocului, Arhitecți Divini sau
Maeștri Arhitecți. Aceste ființe sunt creatorii multor forme diferite din această galaxie. De la crearea
lumilor și a stelelor, la crearea multor forme biologice –așa cum le numiți–, aceste ființe, acești
creatori divini cu o conștiință foarte evoluată s-au făcut responsabili de dezvoltarea a ceea ce ați
putea numi codul sursă al seminței vieții. Aceste ființe au fost responsabile de dezvoltarea seminței
vieții omenirii. O extensie a lor care le-a permis să trăiască noi forme fenomenale de experiență prin
intermediul unui experiment. Acest experiment a fost omenirea. Prezența acestor ființe foarte
evoluate a permis crearea seminței vieții. Sursa originară autentică a tot ce înseamnă existență
umană. Și nu numai umană, ci și a multor alte tehnologii biologice cu care sunteți familiarizați, cum ar
fi cele non-umane.
Este vorba de tehnologie. Cu toții suntem tehnologie. Am fost creați prin intermediul acestor ființe
mai evoluate ca un experiment pentru suflet. Pentru ca sufletul să aibă unde locui și ca să poată
experimenta. Toate fac parte din învățarea noastră divină. Toate fac parte din evoluția și experiența
noastră prin minunatele forme a tot ce înseamnă creație.

Cum au apărut aceste ființe cunoscute sub numele de Maeștri ai
Jocului? Dar acest univers?
Tot ce înseamnă viață, așa cum o știi, nu își are originea în acest univers. Acest univers a fost o
creație din energia Sursei. Ceea ce este posibil să cunoști sub denumirea de „inima” acestui univers
provine de la ființe cum sunt Maeștrii Jocului, care au venit dintr-un alt univers ce a ajuns la stadiul
desăvârșit. Toate energiile creatoare ale acestui univers au venit de altundeva. Din alte universuri
ajunse la stadiul de desăvârșire. Maeștrii Jocului, împreună cu rasa ce a fost responsabilă pentru
donarea ADN-ului său Maeștrilor Jocului, cunoscută sub numele de felinoide. O rasă felină/umană ce
exista într-un alt univers, care a venit aici ca să ajute la dezvoltarea primului experiment de creare a
omenirii. Însăși infrastructura ADN a acestor ființe a constituit fundația rasei noastre, iar acest ADN,
împreună cu cel al multor rase, există și în cadrul codului vostru genetic.

Sistemul natal al Lirei avea cumva un nume, pe care să îl putem
traduce în engleză?
Noi am folosit simboluri, deoarece aceasta este forma originară de traducere pentru multe rase din
univers care se bazează pe comunicare telepatică; totuși, putem traduce numele sistemului stelar, cu
aproximație, prin numele Sclalona. Aceasta este o traducere aproximativă, în contextul limbii voastre.

Unde anume, în Constelația Lira, se afla steaua natală unde s-a
născut omenirea?
Pe baza cunoștințelor pe care le ai despre constelații, steaua noastră, Sclalona, se afla la aproximativ
22 ani-lumină în direcția nord față de sistemul stelar Vega.

Acest fragment poate fi distribuit cu condiția să se menționeze cartea din care face parte
(„Conexiunea Lira-Pământ: Învățături de la strămoșii noștri interstelari (Brad Johnson și Conștiința
Colectivă a Sufletelor Lirane)”) și un link spre această pagină http://www.proxima-mundi.ro/carti/conexiunea-lira-pamant
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Precizări comenzi

Informații importante legate de livrare și returnare:
* Calculația implicită și automată, de către site, a costurilor de livrare este valabilă doar
pentru expedierile prin curier rapid DPD (în cazul în care doriți expedierea printr-un alt curier,
este necesar să precizați acest lucru la rubrica „Alte precizări” de la finalizarea comenzii; în acest caz
tarifele de transport calculate automat de către site pentru expedierea prin curier DPD vor fi ignorate,
fiind recalculate în funcție de celălalt curier ales de dvs.)
* Plata se face ramburs, la ridicarea coletului. Este avantajos să vă adunați mai multe persoane și să
faceți o singură comandă. Astfel, expedierea ramburs pentru fiecare exemplar suplimentar ajunge să
coste cu doar câțiva lei mai mult per exemplar. Majoritatea cărților au cca. 400-550 de grame (+/-).
* Conform OUG 34/2014 - Art.14, alin. (2), după recepționarea comenzii, aveți dreptul, în termen de
14 zile calendaristice, să returnați produsele comandate fără ca ele să fie deteriorate din cauza
utilizării, suportând integral cheltuielile de retur.
* De regulă, coletele comandate prin curier rapid ajung în 1-3 zile lucrătoare de la data expedierii.
Facem efortul să expediem comenzile cât mai prompt cu putință. Din această cauză, în cazul în
care vă răzgândiți după efectuarea unei comenzi, vă rugăm să ne anunțați imediat, în
decursul aceleiași zile în care ați făcut comanda (la http://www.proxima-mundi.ro/contact), ca
să nu o mai expediem. În cazul în care, din diferite motive, după acest interval, clientul refuză să
ridice coletul comandat, acest fapt ne produce cheltuieli de transport dus-întors, care sunt
responsabilitatea clientului. În consecință, în cazul acelor clienți care astfel acumulează debite (la
transportul comenzilor refuzate după trimiterea lor și neanunțarea noastră în intervalul specificat mai
sus), ne rezervăm dreptul ca pe viitor să nu le mai onorăm nicio comandă, decât cu achitarea
prealabilă a debitului restant.
* În cazul în care unul sau mai multe dintre produse ajung(e) la dumneavoastră deteriorat(e), vă
rugăm să ne contactați la http://www.proxima-mundi.ro/contact pentru a stabili condițiile returului.

Procedura de expediere a coletelor:
În cazul expedierilor comandate prin curier rapid:
Prin curier rapid, trimitem coletul a doua zi lucrătoare după primirea comenzii. Durata ajungerii
coletului la destinatar este de 1-3 zile lucrătoare din ziua expedierii. Curierul vă va anunța pe email
despre expedierea comenzii și vă va căuta la telefon pentru livrarea coletului la adresa pe care ați
furnizat-o când ați făcut comanda.
Important!
La primire, verificați cu atenție conținutul coletului și asigurați-vă că este în regulă, înainte de a
semna de primire. Altfel, în caz că semnați de primire și constatați ulterior nereguli în legătură cu
conținutul coletului, se consideră că este responsabilitatea destinatarului, iar reclamațiile ulterioare
nu sunt luate în considerare de către curier.
În cazul expedierilor internaționale:
* Livrările în exteriorul României se fac cu plata anticipată, conform celor mai avantajoase tarife de
care dispun companiile terțe cu care colaborăm, exprimate în lei. După lansarea unei comenzi
internaționale, veți fi anunțați prin email despre tarifele de expediere, precum și despre opțiunile de
plată acceptate.
* După expedierea coletului, responsabilitatea recepționării acestuia vă aparține
dumneavoastră.
* Retrimiterea coletelor care nu sunt ridicate de destinatar se poate face ulterior numai cu
achitarea anticipată a primei expediții, adică transport dus-întors + alte taxe (magazinaj
etc.) = între 13-45 lei.
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* Ne rezervăm dreptul ca, pe viitor, să nu mai deservim persoanele care nu își achită
debitele de transport provocate prin neridicarea [la timp a] coletelor.

Copyright

Vă rugăm să țineți cont de legislația în vigoare. Pentru orice alte întrebuințări ale
informației în afară de recenzii, este necesar să aveți permisiunea prealabilă scrisă a
Editurii Proxima Mundi.

Extrase din Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe:

CAPITOLUL VI
Limitele exercitării dreptului de autor
(...)
Art. 33
(1) Sunt permise, fără consimțământul autorului și fără plata vreunei remunerații, următoarele
utilizări ale unei opere aduse anterior la cunoștința publică, cu condiția ca acestea să fie conforme
bunelor uzanțe, să nu contravină exploatării normale a operei și să nu îl prejudicieze pe autor sau pe
titularii drepturilor de utilizare:
(...)
b) utilizarea de scurte citate dintr-o operă, în scop de analiză, comentariu sau critică ori cu titlu de
exemplificare, în măsura în care folosirea lor justifică întinderea citatului;
(...)
(2) În condițiile prevăzute la alin. (1), sunt permise reproducerea, distribuirea, radiodifuzarea sau
comunicarea către public, fără un avantaj direct sau indirect, comercial sau economic:
(...)
c) de scurte fragmente ale operelor, în cadrul informațiilor privind evenimentele de actualitate, dar
numai în măsura justificată de scopul informării;
(...)
(4) În toate cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b), c), e), f), i) și la alin. (2) trebuie să se menționeze
sursa și numele autorului, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește a fi imposibil;
(...)
Art. 138^7
(1) Încălcarea drepturilor recunoscute și protejate prin prezenta lege atrage răspunderea civilă,
contravențională sau penală, după caz, potrivit legii. Dispozițiile procedurale sunt cele prevăzute în
prezenta lege, care se completează cu cele de drept comun.
Art. 139^8
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Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă punerea la
dispoziţia publicului, inclusiv prin internet ori prin alte reţele de calculatoare, fără drept, a operelor
sau a produselor purtătoare de drepturi conexe ori de drepturi sui-generis ale fabricanţilor de baze de
date sau a copiilor acestora, indiferent de suport, astfel încât publicul să le poată accesa în orice loc
sau în orice moment ales în mod individual.
Art. 140
(1) Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă
următoarele fapte comise fără autorizarea sau consimțământul titularului drepturilor recunoscute de
prezenta lege:
a) reproducerea operelor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe;
Art. 141
(1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă fapta
persoanei care îşi însuşeşte, fără drept, în întregime sau în parte, opera unui alt autor şi o prezintă ca
o creaţie intelectuală proprie.
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