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Această lucrare nu este o carte obișnuită de profeții, de tipul horoscop, cum ar putea să sugereze
titlul. Este un adevărat manual pentru anii de după deschiderea portalului din decembrie 2012.
Autorul și ghizii săi spirituali, Fondatorii, vă iau într-o călătorie fascinantă în viitorul iubitei noastre planete.
Acesta este viitorul la care ați visat dintotdeauna, iar acum acesta se realizează, în sfârșit, după milioane de ani
de ignoranță, întuneric și suferință. Această carte vă prezintă metode palpabile, practice, de a manifesta noua
Eră de Aur care v-a fost promisă încă de la începutul timpului. Acest Nou Pământ este destinat să facă parte din
viața voastră -această viață-, aici și acum.
„Dragi oameni, porniți acum în cea mai captivantă aventură aventură posibilă. Sunteți în viață
exact la timpul potrivit, exact în locul potrivit din Creația Infinită. Este în regulă dacă nu credeți
lucrurile prezentate în această carte, căci, în numai câțiva ani, aproape toate lucrurile prezentate
în aceste pagini vor deveni o parte din realitatea palpabilă a vieții voastre.” - Fondatorii, iunie 2011
NOTĂ: Această lucrare NU este științifico-fantastică. Materialul tipărit este însoțit de un „pachet”
de energie, care accelerează considerabil conștientizarea realităților descrise în el, precum și
transformarea propriei ființe. Poate fi considerat un manual. Conține enorm de multă informație,
pe care mintea conștientă nu o poate percepe la o simplă lectură. O mare parte din aceasta este
descărcată în timpul lecturii în mintea supraconștientă, urmând ca ulterior să se precipite treptat
în mintea conștientă. Conectarea la vibrația Fondatorilor este suficientă pentru a străpunge
„vălurile” energetice care înconjoară sfera planetară a Pământului și pentru a percepe „imaginea
de ansamblu”. Vă recomandăm conspectarea sau transcrierea fragmentelor pe care le considerați
semnificative.
Cele 5 cărți din această serie, totalizând peste 1.600 de pagini, alcătuiesc un tot unitar. Cu ajutorul
lor vă puteți forma o bază solidă de cunoaștere (cultură generală spirituală), utilă ulterior în orice
domeniu (metafizică, psihologie, arte divinatorii, Reiki, Reconectarea, tehnica renașterii, respirația
holotropică etc.)
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Capitolul 5 - Conspirații populare - Adevăr sau ficțiune?
Teoria conspirației nr. 1 - „Atacurile” din septembrie 2001 asupra World Trade Center și Pentagonului, în
SUA, au fost rezultatul unei conspirații.
Teoria conspirației nr. 2 - Există planuri pentru un al treilea război mondial, care va începe în Orientul
Mijlociu.
Teoria conspirației nr. 3 - Vor fi trei zile de întuneric. Pământul se va opri din rotația în jurul propriei axe.
Zilele și nopțile se vor schimba în mod radical.
Teoria conspirației nr. 4 - Forțe malefice pulverizează „dâre chimice” în atmosfera planetei pentru a
controla sau elimina cea mai mare parte a populației.
Teoria conspirației nr. 5 - Există un plan de a otrăvi populația prin falsificarea vaccinurilor și a altor
medicamente.
Teoria conspirației nr. 6 - Există o rasă de extratereștri malefici care controlează omenirea din spatele
cortinei.
Teoria conspirației nr. 7 - Există un plan de a obliga toate sufletele să poarte un cip încorporat sub piele
pentru a li se monitoriza fiecare mișcare. Fără acest cip, ele nu pot cumpăra, vinde sau face schimb de
bunuri și servicii.
Teoria conspirației nr. 8 - Federația Galactică va veni cu o flotă de nave-mamă, îi va lua pe lucrătorii
întru lumină de pe planetă și îi va transborda într-un loc sigur, în timp ce restul planetei este curățat
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Capitolul 3

Schimbările din interior

Comunicațiile în Era Electronică

Dacă nu ați trăit cumva într-o peșteră (sau în sălbăticie), cu siguranță ați observat supraabundența de gadgeturi
și de subcultură rezultantă care s-a născut din era comunicațiilor voastre. În ciuda posibilei întreruperi din
funcționare a sateliților și a sistemelor voastre electronice în timpul salturilor efective prin portaluri, aceste
dispozitive vor continua să atragă foarte multă atenție în anii ce vor urma, în special din partea generațiilor
tinere.
Aveți telefoane mobile, computere handheld, console de jocuri, dispozitive de navigație și altele, dar, în prezent,
telefonul și Internetul sunt cele mai populare medii de comunicare. Aveți o întreagă generație de suflete tinere
scufundate în cyberspațiu. Unele aproape au uitat arta comunicării verbale simple, preferând în schimb să își
trimită SMS-uri unele altora, într-un limbaj cunoscut numai de ele.
Această realitate virtuală este un aspect al dimensiunii a 4-a și, cu siguranță, li se pare naturală sufletelor care
vibrează la densitatea a 4-a. Majoritatea copiilor care vin acum pe Pământ se află la acest nivel, în timp ce
câțiva vibrează la densitatea a 5-a sau mai sus.
Acești copii de densitatea a 4-a înțeleg repede cum funcționează noile electronice (spre consternarea generației
mai vârstnice, care poate avea nevoie de săptămâni întregi pentru a stăpâni o funcție simplă a unui dispozitiv
nou). În numai câteva ore de la primirea unui telefon sau computer nou, ei și-au găsit drumul printr-un labirint
de instrucțiuni și coduri și sunt pierduți din nou în cyberspațiu.
Lumea cibernetică ce s-a născut în paralel cu celelalte dimensiuni ale spațiului și timpului este atît de
răspândită, încât o putem numi fără să greșim un sub-plan al dimensiunii a 4-a. Sufletele prinse în această
realitate de fapt creează constructe tetradimensionale, iar aventurile lor din cyberspațiu vor avea un impact
semnificativ asupra capacității lor de a merge împreună cu Noul Pământ.
Unele își vor folosi capacitățile legate de mediul virtual pentru a dezvolta noi tehnologii de care să beneficieze
sufletele de densitatea a 4-a de pe viitorul Pământ. Altele vor ieși din această lume și se vor reîncarna în lumi
care, în mod straniu, sunt foarte asemănătoare lumilor din computerele lor.
Este posibil să fi observat că multe dintre jocurile video care sunt comercializate în prezent sunt parcă desprinse
din războaiele din Orion, care au fost purtate în urmă cu sute de mii de ani. Acest lucru este intenționat. Vechile
energii orioniene încă mai controlează majoritatea oamenilor de pe această planetă. Deși unii ar putea

argumenta că cyberspațiul le oferă o ocazie de a-și rezolva agresiunea fără ca de fapt să rănească ființe umane
reale, alții vor scoate în evidență faptul că a dedica timp uciderii și strategiilor de război va tinde să atragă acele
realități în lumea exterioară, mai devreme sau mai târziu.
Indiferent de argumentele pro sau contra scufundării în jocurile video, a vă concentra atenția permanent la
lucrurile aflate în afara sinelui poate da naștere negării emoțiilor. Ar fi ceva de spus și despre comunicarea
interpersonală. Acesta este genul de comunicare în care oamenii se întâlnesc față în față, se privesc în ochi, își
recunosc expresiile faciale, își observă postura și mișcarea corpului, caută semnale non-verbale și evaluează în
mod critic ceea ce se spune, din perspectiva minții mai înalte. Nimic din toate acestea nu există atunci când se
trimit mesaje text sau de alt fel, evitându-se astfel contactul fizic real cu un alt suflet.
Vă întrebăm: câte dintre aceste suflete tinere scufundate în tehnologie sunt conștiente de Sinele lor cel mai
profund? Câte își exprimă sentimentele în mod elocvent și concis? Câte au relații de calitate? Deși unele au,
evident, marea majoritate folosește tehnologia mai mult ca să evadeze, decât să înfrunte realitățile cu care se
confruntă omenirea.
Vă rugăm să înțelegeți. Nu judecăm jocurile video, telefoanele mobile sau așa-numiții „excentrici” și „tocilari”.
Societatea voastră beneficiază enorm de prezența sufletelor orientate spre tehnologie. Totuși, ne este clar
faptul că majoritatea acestor suflete este mult prea dezechilibrată și folosește cyberspațiul pentru a evita să
aibă de a face cu neplăcerile vieții de pe Pământ.
Puteți vedea aplicații ale mentalității cibernetice în modul în care au mers războaiele voastre recente. Stratégii
din fotoliu, care ghidează bombe de la o consolă de computer, se minunează de faptul că pot privi cum sunt
aruncate în aer clădirile, din confortul avanpostului lor militar. Acest fapt este mult mai agreabil decât a vedea
pe viu mâinile și picioarele care sunt aruncate în aer de explozie, sau decât a privi copiii cărora le picură sânge
pe față în timp ce văd cum tăticul și mămica lor sunt luați în saci de plastic.
Războaiele continuă deoarece există separare între intelect și inimă – ca să folosim o explicație populară suprasimplificată. O ființă umană întreagă, care se află în legătură cu aspectele mai profunde ale Sinelui, nu poate
ignora suferința inerentă războiului. Unii dintre tinerii de azi vor învăța să aibă grijă și compasiune, și vor lăsa în
urmă jocurile video violente, în timp ce alții vor merge mai departe și își vor fabrica propriile arme de distrugere
în masă – pe o altă planetă.
Între timp, pe cei care citiți această carte vă îndemnăm să luați contact cu tinerii voștri și să îi angajați în
conversații pline de semnificații. Căutați să înțelegeți acea parte din ei care se ascunde în spatele ecranului
video. Nu le condamnați și nu le judecați modul de viață, dar informați-i că viziunea lor asupra realității este
limitată. A voastră nu este neapărat mai bună, dar oferă o altă percepție, care le poate fi de folos.
Pe măsură ce economiile voastre continuă să decadă, este posibil ca multor oameni să nu le mai rămână bani
pentru a cumpăra și mai multe gadgeturi. Educați-vă acum copiii să aprecieze lucrurile din viață care nu costă
mulți bani. Petreceți timp cu ei în natură, în afara zonei de influență a turnurilor de telefonie mobilă. Închideți
televizorul. Scoateți computerul din priză. Începeți cu o zi pe săptămână. Lăsați-le opțiunea de a inventa
activități care nu depind de tehnologie. Încredințați-le o parte a grădinii și lăsați-i să facă orice doresc cu ea.
Arătați-le semințele voastre de flori și legume și dați-le o carte despre cum se plantează. Dacă vor să se ocupe
de grădinărit împreună cu voi, fiți la dispoziția lor. Mergeți în excursii de plăcere și de campament. Încercați
rafting-ul. Faceți o călătorie până la plajă. Citiți o carte împreună, în vechiul stil clasic – una tipărită pe hârtie, cu
coperți.
Încurajați-i să facă exercițiu fizic. O dietă de McDonald’s cu Coca-Cola, înghițită între descărcările fișierelor video
nu le va ajuta deloc sănătatea. Dacă îi întrețineți, înseamnă că aveți un cuvânt de spus cu privire la mâncarea
lor și la ce fac ei cu corpurile lor. Nu sugerăm o abordare militară, dar sunteți responsabili pentru siguranța lor,
și pur și simplu nu este prudent să le permiteți un stil de viață sedentar.
Este dificil pentru tineri să înțeleagă faptul că sunt în regulă chiar dacă nu au și ei cea mai recentă consolă de
jocuri, la fel ca vecinii lor. Cu siguranță, mulți dintre ei pot vedea că lucrurile nu merg foarte bine în lume în
general, dar cei mai mulți nu au făcut legătura între modul lor de viață și problemele din lume. Deși, la un
anumit nivel, nu ei sunt responsabili de starea în care se află lucrurile în lume, la un alt nivel suntem Unul cu
toții. În timp ce ei trândăvesc în bârlog cu un dispozitiv handheld în mâini, copilul care moare de foame pe
stradă reprezintă o parte din ei, chiar dacă își dau sau nu seama. Mai devreme sau mai târziu, trebuie să iasă
din starea de negare.
Nu susținem că ai voștri copii trebuie să ajungă la maturitatea deplină la vârsta de 15 ani. Totuși, anii care vor
urma pe Pământ vor necesita un nou nivel de conștiență, la care foarte puțini s-au trezit. Cei care se nasc în
prezent sunt foarte avansați, și totuși consumerismul și gadgeturile electronice îi pot deturna de la calea lor
spirituală. Oricare ar fi detaliile drumului copiilor de azi, este necesar ca descoperirea de sine să se afle în capul
listei. Responsabilitatea voastră este să o demonstrați în propria voastră viață și să îi încurajați să meargă mai
adânc în interior.

Capitolul 12

Viața în alte lumi
Arcturus

Am inclus Arcturus în partea a doua a discuției noastre despre alte lumi nu pentru că ar fi neimportanți –am fi
foarte departe de adevăr–, ci pentru că au puțină karma sau deloc cu Pământul și, practic, nu au membri
întunecați.
În timpul primelor zile ale formei umanoide, un grup de suflete a migrat din Lira/Vega spre sistemul Arcturus și
și-a stabilit domiciliul în trei dintre lumile arcturiene. Din diferite motive, ele au fost capabile să evite multe
dintre capcanele în care au căzut ceilalți umanoizi atunci când au coborât în vibrație.
Unii dintre arcturieni nu au coborât niciodată sub densitatea a 7-a, în timp ce alții au explorat tărâmurile mai
dense până la nivelul 5. Vreme de peste 1 milion de ani pământești, civilizațiile și consiliile din Arcturus au fost
complet benigne, aceasta însemnând că nu există arcturieni întunecați. Cei care, totuși, au preluat energiile
karmice ale lumilor pe care le-au explorat, au integrat și vindecat acele experiențe cu foarte mult timp în urmă.
Fiind extrem de iubitori și compasionali, arcturienii au venit pe Pământ pentru a ajuta omenirea să evolueze și
să se trezească. Din cauza necesității unei acțiuni rapide, ei au căutat în mod activ mediumuri pentru a-și
împărtăși atât înțelegerea științifică avansată și tehnologiile, cât și iluminarea spirituală. Deși nu violează liberul
arbitru al oamenilor, ei merg până la limitele maxim admisibile, implicându-se în restaurarea rețelei EM a
Pământului (așa cum am descris în capitolele anterioare).

Arcturienii vibrează între densitățile a 5-a și a 9-a. Cei din densitățile mai joase au corpuri înalte, de culoarea
albastru închis, iar cei din densitățile mai înalte sunt translucizi și au proeminențe energetice asemănătoare cu
aripile îngerilor. Ei vin prin portaluri în planul Pământului și traversează liniile de flux EM. Ei supraveghează și
vestita „Stație Intermediară din Arcturus”, unde călătoresc multe suflete în timpul stării de vis și între încarnări.
De asemenea, portalul Stației Intermediare servește drept punct de reducție a vibrației pentru ființele din
tărâmurile înălțate, astfel încât să se poată acomoda cu densitățile mai joase.
Lumile arcturiene sunt variate, dar incredibil de frumoase, cu arhitectură elaborată, cu fântâni, grădini și
temple. Multe întâlniri ale consiliului galactic se țin în sistemul arcturian.
Cei mai mulți arcturieni nu au cunoscut niciodată războiul, sărăcia, nefericirea, suferința, opresiunea sau
controlul, dar, în loc să se izoleze față de aceste experiențe, ei caută în mod activ să învețe despre ele și să
înțeleagă rasele –precum a voastră– care au căzut în capcana separării și temerii. Acesta este motivul principal
pentru care ei își asumă o poziție atât de activă în procesul vostru de vindecare.
Acest fragment poate fi distribuit cu condiția să se menționeze cartea din care face parte („Pământul se
trezește: Profeții 2012-2030 - Ediția a 2-a, revizuită și adăugită, 2021 (Sal Rachele și Fondatorii)” - Ediția a 2-a,
revizuită și adăugită, 2021) și un link spre această pagină - https://www.proxima-mundi.ro/carti/pamantul-setrezeste-profetii-2012-2030

Dat fiind că cele 5 lucrări de mai jos alcătuiesc un tot unitar, iar în fiecare dintre ele sunt recomandate și
celelalte patru, puteți achiziționa setul complet cu un singur clic. Cele 5 cărți reprezintă peste 1.600 de pagini
de cultură generală spirituală, scrise într-o manieră sintetică, cu simplitate și claritate.
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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. 35
(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. 187
(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. 194
Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă punerea la dispoziția
publicului, inclusiv prin internet ori prin alte rețele de calculatoare, fără drept, a operelor sau a produselor
purtătoare de drepturi conexe ori de drepturi sui-generis ale fabricanților 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. 196
(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. 197
(1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă fapta persoanei
care își însușește, fără drept, în întregime sau în parte, opera unui alt autor și o prezintă ca o creație
intelectuală proprie.
Prin reproducere, în sensul prezentei legi, se înțelege realizarea, integrală sau parțială, a uneia ori a mai multor
copii ale unei opere, direct sau indirect, temporar ori permanent, prin orice mijloc și sub orice formă, inclusiv
realizarea oricărei înregistrări sonore sau audiovizuale a unei opere, precum și stocarea permanentă ori
temporară a acesteia cu mijloace electronice.

