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Triunghiurile schimbării

Prefaţă

Această carte transmisă prin scriere conectivă constituie o punte 
de trecere de la VECHI la NOU, de la paradigmele limitative 
care ne-au ţinut ostatici şi tributari fricii, deznădejdii, neîm-
plinirii către VERSURI NOI care aşază în cadre potenţatoare 
şi trezitoare O ALTFEL DE LUME. Triunghiurile limitative 
devin triunghiuri trezitoare în lumina conştientizării, acceptării, 
acţiunii, integrării, ajutându-ne să ne dezlegăm cunoaşterea, pu-
terea, darurile dintru Început, de Altădată, din Acum, aducându-
ne răspunsuri din lumină la întrebările care ne stăteau pe suflet, 
invitându-ne să ne centrăm, să ne aflăm rostul, să ne extindem 
înţelegerea, să fim. Cartea s-a născut în triunghiul descris de anii 
2010‒2011‒2012, activând în poarta sufletului energiile Întregi-
rii‒Unimii‒Împreună suntem Unul. 

Vă propun acum să desenaţi cu lumină triunghiul „înţelepciune, 
iubire, recunoştinţă” sau altul care vi se pare mai potrivit. Rugaţi-l 
să vă însoţească în valsul cu informaţiile care vă sunt oferite prin 
intermediul acestei cărţi. De asemenea, vă sfătuiesc ca în perioada 
în care lucraţi cu acest sistem, seara, înainte de culcare, să ALE-
GEŢI un triunghi din cele desenate pe cartonaşele care însoţesc 
cartea şi să vă imaginaţi că aţi plecat cu el în lumea VISELOR. 
Aceste deschideri în LUMINĂ aduc pe pelicula conştientului 
imagini, chemări, daruri, răspunsuri extrem de preţioase pentru 
paşii pe care îi facem pe SPIRALA EVOLUTIVĂ.

„Şcoala astrală a TRIUNGHIURILOR SCHIMBĂRII” s-a 
deschis pentru mine, un mic căutător, acum câţiva ani, când  
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scriind automat o carte numită „Coeficientul Multi” am fost con-
ştientă pentru prima dată de trialog, spaţiul în care comunicarea 
descrie un triunghi de lumină alcătuit, în acel moment, din canal, 
civilizaţia de pe Planeta Om care îmi transmitea în flow conţinu-
tul cărţii şi SURSA, sau eu–tu–GHIZII DE LUMINĂ.

Apoi am văzut că într-un astfel de triunghi trezitor apare SPIRA-
LA ELEVĂRII care uneşte – prin întrebare, conexiune, revela-
ţie – PĂMÂNTUL cu CERURILE, miruind, aşezând, înălţând. 
Jocul cu triunghiurile a devenit din ce în ce mai interesant odată 
cu apariţia fetiţei mele, Sarra, care mi-a adus trei iniţieri-daruri: 
Sf. Graal, Sfera Iniţială, Noul Pământ, acordaje care alcătuiesc un 
triunghi trezitor prin care în aceste vremuri vin graalienii, copiii 
aurii care ne ajută să comunicăm cu alte planete, cu alte galaxii, cu 
alte universuri, rescriu împreună cu noi contractele spirituale, ne 
fac conştienţi de potenţele noastre, ne îmbracă în lumină, trans-
latează cu noi. Fiul meu, Ştefan, m-a ajutat să activez triunghiul 
descris de Preoţia lui Zamolxe‒Energiile Kogayonului‒Templul 
lui Unu prin care vin acum micuţii zamolxieni care pregătesc şi 
întăresc capitala energetică a NOII LUMI. Prin ei se manifestă 
marea zestre spirituală a acestui popor, dar şi înalta lui misiune. 
Zamolxienii ridică bagheta aici, la CENTRU, iar graalienii duc 
simfonia pe întreaga PLANETĂ şi mai DEPARTE.
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Şcoala TRIUNGHIURILOR SCHIMBĂRII poate fi des-
chisă de oricine cu intenţia frumoasă de a afla, de a se transfor-
ma, de a se înălţa. 

Mergând spre serviciu sau spre orice altă destinaţie, puteţi să cereţi 
acestei şcoli să vi se reveleze şi veţi simţi că sunteţi invitat într-o  
 băncuţă unde structurile voastre superioare încep să primească 
informaţii şi energii, apar flash-uri, se conturează triunghiurile 
în care este de dorit să lucraţi; vă veţi simţi inspiraţi, veţi atrage  
sincronicităţi, veţi vedea cum se desfac triunghiurile limitative 
care stau la baza unor probleme, în oportunităţi, potenţe, fericiri.

Alunecaţi pe firul divin care a însăilat această poveste încercând 
să nu o analizaţi cu mintea. Lăsaţi să plutească în voi cuvinte, ex-
presii, înţelesuri. Noaptea şi mai ales îngerii voştri călăuzitori vor 
limpezi rostul celor primite. Cartea urmează teritoriile spiralei 
personale evolutive respectând ritmurile de înţelegere ale fiecăru-
ia. Ea nu forţează pasul vostru, ci doar îl ajustează în lumina rea-
mintirii, aşezării, întregirii. Curgerea ei este tămăduitoare pentru 
versul fiinţării voastre.

♥

Un pic despre mine ca traducător pentru lumile subtile...

„N-am ştiut că Universul rodeşte şi în fiinţa cea mai plină de imperfecţiuni, 
îmbunând fiecare colţ până când îi redă zâmbetul şi strălucirea iniţială...”

Îmi amintesc de un moment situat in jurul vârstei de 9 sau 
10 ani: cu un pix în mână, scriind zeci de pagini în câteva ore.  
Abia puteam să mă ţin după informaţia care se spovedea foii mele 
cu o dragoste copleşitoare. Era o curgere frumoasă şi completă 
care te învăluia cu TOTUL. Parcă nu mai eram eu. O lumină sua-
vă, dulce, caldă mă inunda în acest exerciţiu tămăduitor, eliberator, 
înălţător. Într-o zi am scris: vei fi psiholog şi scriitor. Aproape că 
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am uitat acele zvâcniri... Însă peste ani au revenit, urmărindu-mă 
drăgălaş atunci când scriam într-o jumătate de oră 30 de poezii 
sau când terminam un roman într-o zi ori când mă ocupam de 
interioarele oamenilor.

Am publicat puţin pentru că bucuria întâlnirii cu scrisul era 
mai mare decât dorinţa de a fi cunoscută... totuşi ceva s-a scris... 
aproape de la Sine.

N-am ştiut niciodată ce urmează... simţeam doar cum sunt che-
mată să port mesaje peste foi, să inund caiete, să urmez o frumoa-
să chemare. Între două felii de inspiraţie, primeam iniţieri de la 
entităţi de lumină, eram trimisă să mă întâlnesc cu oameni, prive-
lişti sau situaţii pentru a primi darul lor, călătoream în trecuturile 
şi viitorurile mele, meditam. Când eşuam în detalii existenţiale 
care mă îndepărtau de la misiunea mea, simţeam cum sufletul 
meu se întristează, iar spiritul meu îmi transmite prin diferite 
evenimente că am părăsit drumul cel mare. Şi atunci mă întor-
ceam la CENTRU, ascultând cerurile, rodind prin fiecare cuvânt, 
îmblânzind caii mesajelor care veneau peste mine cu dragoste, dar 
şi cu responsabilitate.

Scrisul conectiv mi-a revelat din aproape în aproape multe un-
ghere ale fiinţei mele, ale constelaţiei familiale în care am venit, 
dar şi ale universului material care ne găzduieşte evoluţia. Valsul 
cu el mi-a limpezit sufletul, m-a ajutat să-mi amintesc contractul 
pe care l-am făcut cu cerurile, cine sunt cei pe care i-am ales ca 
tovarăşi de bancă la şcoala iubirii: soţ, părinţi, prieteni, ce este de 
dorit să fac pentru ei, dar şi pentru ţară şi pentru planeta noastră.

Sunt doar o petală cu potenţial de floare sau doar o frunză cu po-
tenţial de copac sau doar o literă cu potenţial de frază... De fapt, 
încerc să fiu...



11PREFAȚĂ

Tot ce am aşternut în această carte nu constituie emanaţii ale 
minţii mele, ci viziuni, trăiri, intuiţii, revelaţii care s-au aşezat în 
tabloul interior în timpul atelierelor conective, în pelerinaje spi-
rituale, alături de oameni frumoşi, în introspecţii, în timpul acor-
dajelor sau scriind.

Mergând în spate, pe firul evenimentelor care mi-au ampren-
tat creşterea, pot spune că la fiecare trei ani m-am întors în  
triunghiurile trezitoare descrise de iubire‒cunoaştere‒frumuse-
ţe, armonie‒înţelepciune‒recunoştinţă, comunicare cu ghizi de 
lumină‒aşezare‒integrare, Noua Românie‒Noul Pământ‒Noul 
Univers. Mari ţâşniri de SENS dădeau la o parte cortina obiş-
nuitului şi pe scenă apărea fie întâlnirea cu moartea, fie boala, fie 
un vis revelator, fie pierderi mari, fie intersecţii de viaţă care mă 
mânau către teritoriile SINELUI unde primeam îndrumare prin 
scris, contemplaţie, iniţieri.

Deşi Universul mi-a trimis multe semne şi călăuze, au fost şi 
momente în care nu le-am văzut; de aceea, în jurul vârstei de  
24 de ani, mi-am pierdut darul scrisului automat şi o vreme m-am 
luptat cu frica, nesiguranţa, îndepărtarea, ataşamentele, tristeţea, 
boala, adâncind un drum care mă ţinea departe de frumoasele 
chemări.

La 30 de ani, în urma unei iniţieri care a avut loc în ziua şi la 
ora la care m-am născut, am simţit din nou că pot scrie; întor-
cându-mă acasă, am curs peste foi câteva zile aproape fără să mă 
opresc, iar timp de şase luni am scris câte trei zile pe săptămână, 
bucuroasă, copleşită, înnoită. Această baie de sens m-a ajutat să 
intru în dialog cu centrul FRECVENŢA OM de pe PLANETA 
OM şi să primesc un ghid numit COEFICIENTUL MULTI, o  
carte-sfetnic care mi-a amprentat, modelat şi chiar direcţionat 
timp de trei ani căutările. Ce scriam azi trăiam a doua zi, ce nu 
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înţelegeam azi cartea îmi răspundea, întrebările pe care le aveam 
căpătau răspuns prin intermediul ei. Era un fel de spaţiu de cone-
xiune unde toate ţâşnirile mele prindeau SENS.

Multă vreme am negat puterea acestor mesaje, însă ele reveneau 
prin vise, oameni, în timpul acordajelor şi la un moment dat am 
înţeles că nu mai am voie să le ţin în vitrina personală, că e în mi-
siunea mea să le dăruiesc şi CELORLALŢI, activându-le astfel 
triunghiul Reamintire‒Sens–Întregire, dar şi alte aspecte-boltă 
ale fiinţei de LUMINĂ.

Nu eu am decis publicarea acestei cărţi. Eu doar am facilitat in-
trarea în această dimensiune a unor energii şi informaţii. Îngerii 
mei au scris şi au aranjat aceste felii de sens pentru toţi cei care au 
ales să afle mai mult despre ei înşişi, despre Noul Bucureşti‒Noua 
Românie‒Noul Pământ, despre rostul acestor vremuri, despre 
bucuria de A FI. Le mulţumesc cu toată dragostea mea ghizilor 
mei nonfizici şi îi rog încă o dată să fie alături de noi în această 
călătorie iniţiatică.

Multe cărţi din lumină trezesc, aşază, tămăduiesc. Nu ştiu dacă 
veţi simţi ceva special citind rândurile de mai jos, însă intuiesc 
că spiritul vostru acordat prin această informaţie la MARELE 
SENS, vă aduce în PROPRIUL TABLOU, prin intuiţie, reflec-
ţie, bucurie, ceva ce este doar al vostru.

Aşa să fie!

Despre Darul Scrisului

În scrisul conectiv mergi în temple aflate în alte dimensiuni, pri-
meşti iniţieri, afli răspunsuri la întrebările care poate ţi-au răscolit 
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sufletul, ai acces la anumite linii de viitor, eşti binecuvântat cu 
informaţii legate de cei apropiaţi, de familia ta de lumină, de ţară, 
planetă, Univers, comunici telepatic cu entităţi nonfizice, ţi se ac-
tivează şi ţi se dezvoltă anumite potenţe – claraudiţia, clarolfacţia, 
clarvederea – şi, mai ales, devii din ce în ce mai conectat, putând 
să scrii doar cu structurile superioare pe nişte ecrane de lumină 
fără teama că ai putea pierde caietul sau că nu ai un pix la înde-
mână. Spre deosebire de scrisul automat, în care eşti purtat de 
inspiraţie şi inconştient, în abordarea conectivă transconştientul 
se uneşte cu subconştientul, inconştientul şi conştientul, devenind 
o singură instanţă ce dialoghează cu SURSA. Această mişcare a 
cerurilor în interiorul tău generează alinieri care îţi permit să ai 
acces la esenţa lucrurilor, să vezi rostul şi evoluţia lor, să te simţi ca 
ACASĂ. Aerul e ivoriu, diafan, luminos, senzaţii pline, furnicate 
te cuprind, eşti înconjurat de iubire, căldură şi înţelegere; în acest 
tărâm pământean‒nepământean, totul parcă e atingere de sens: 
curgerea e perfectă, aurind totul.

E greu să redau în cuvinte această răpire pe NOUL PĂMÂNT, 
acolo unde mi-am dat seama că, de fapt, scriu. Plecarea mea prin 
cuvânt e ca o plimbare cu barca pe apele divine. PEISAJUL e atât 
de frumos, încât aş vrea să rămân acolo şi să trimit lumii noastre 
doar scrisorele.

Ştiu însă că dincolo de traducerile pe care le fac, e de dorit să pun 
umărul la deschiderea unor porţi de lumină în Bucureşti, în România, 
pe Noul Pământ şi mai ales la trecerea Omului de la Vechi la Nou, de la 
un registru de fiinţare la altul.

Marele dar al scrisului conectiv este acesta: transformă fără sufe-
rinţă, prin activarea codurilor de translatare şi înălţare. Dincolo de  
cuvintele-PORŢI, noile energii se mută în fiinţa de lumină, mobilând 
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interiorul cu semnificaţii, aşezări, împliniri. Scriind, accesăm al treilea 
lob, care se află în afara capului nostru, la spate, spre baza craniului, şi 
care ne ajută să ne mutăm în frecvenţele divine. Astfel ne îndumnezeim.

În liniştea poveştii, ego-urile se dizolvă şi, peste file, SINELE ne 
îndrumă. Vă invit să desenaţi în cuvinte un jurnal spiritual, meditând în 
acelaşi timp în TRIUNGHIURILE SCHIMBĂRII, şi veţi simţi cum 
lucrarea CERURILOR va transforma ascuţimile în rotunjimi pline de 
sevă, gust, inspiraţie.

Cuvintele se întorc ACASĂ

Am văzut liniştea cum vine din suflet să aleagă cuvântul boltit şi nou, nu cel 
vechi şi ofilit. Să-l pună în ceruri, să poarte cununa. Să fie mir pentru toţi şi 
astfel hirotonisit Să-l mărturisească pe UNUL!!!

În aerul meu interior, parcă spus-a, îşi alege drumul şi spre deosebire de 
alte timpuri în care lăsăm robinetul cuvintelor să curgă, acum, de ACA-
SĂ, mi se cere să le însăilez în energia dintru ÎNCEPUT. Nu vor să mai 
plece fără Sensul lor. Nu mă mai lasă duhul cuvintelor să le despoi şi să 
le arunc pe uliţa vieţii neacordate la planul divin. Cuvântul îşi cere drep-
tul de fiinţare. El nu mai vrea să fie stăpânit de frustrările, nemulţumiri-
le, plăcerile, golul, îndepărtarea noastră. El este un vehicul către centrul 
nostru şi barca lui se umple în contemplaţie cu atingeri de rost. Cuvân-
tul ne conduce către NOUL PĂMÂNT, un tărâm al spiritului trezit, al 
sufletului rodit, al inimii largi, al minţii inspirate, al fiinţei de lumină. 
Cuvintele de ACASĂ ne însoţesc ACASĂ. Ele vin ca muzele să ne 
inspire călătoria. Opriţi-vă în templul unui cuvânt sau al unei expresii 
îndumnezeite şi veţi afla mai multe despre voi. Doar opriţi-vă!
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Ce este o carte „din lumină”?

Este o traducere pe care cerurile au făcut-o printr-un lucrător 
în lumină pentru a răspunde unei nevoi de evoluţie. Ea are un 
destin propriu şi este însoţită de entităţi de lumină care te ajută în 
decriptarea acelor nuanţe de care sufletul tău are nevoie în etapa 
de creştere în care te afli. E de dorit să deschidem o astfel de carte 
acolo unde simţim şi să ne adăpăm de la izvorul mesajului care 
ne-a fost aşezat înaintea ochilor.

Uneori un cuvânt, o frază, un text poate scoate la suprafaţă nea-
şezări care, hidratate cu conştientizări, acceptări, acţiuni, acti-
vează SPIRALA INTEGRĂRII, generând SCHIMBAREA. 
O carte „din lumină” te ajută să înţelegi partea subtilă a ceea ce 
se repetă în destin, lecţia şi darul putând fi identificate mai uşor. 
Ea funcţionează ca un ÎNDRUMĂTOR, O CĂLĂUZĂ, UN 
GHID care te ajută să dezlegi nodurile mentale, emoţionale, 
existenţiale în care te-ai împotmolit.

Cartea „Triunghiurile Schimbării”, această colecţie de viziuni şi 
trăiri, s-a scris după cum eu, canalul, căutătorul de sens, am trecut 
prin anumite porţi de înţelegere. Ea acordează cititorul la SEN-
SUL LUI, deschizându-i pianul cu daruri, haruri, potenţe. Deşi 
astfel de cărţi pot părea greu de pătruns, ele se deschid căutăto-
rului până la nivelul unde el este, lăsând în teritoriile interioare şi 
alte chei pentru decriptarea experienţelor ulterioare. E bine să te 
întorci la o carte din lumină şi să o adânceşti în diferite etape de 
cunoaştere şi trăire. Noi senzaţii vor invada harta ta de înţelegere, 
scoţând la suprafaţă lucruri pe care nu le-ai văzut prima dată când 
ai răsfoit cartea – sau a doua oară sau a treia oară.

Spre deosebire de cărţile care sunt emanaţii ale unei minţi nea-
cordate la ceruri, unde conţinutul este fix şi limitat de înţelegerea 
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scriitorului, textele din lumină vin din supa creaţiei, hrănind toate 
palierele şi generând transformări în lanţ.

Această felie de inspiraţie numită „Triunghiurile Schimbării” 
urmează valsul SPIRALEI ÎNĂLŢĂRII care ne dezleagă de 
VECHI şi ne acordează la NOU. Deşi unele mesaje par a fi rup-
te de altele, cartea e parcursă de un fir de lumină care aduce în 
CENTRUL FIINŢEI răspunsurile pe care le căutam. Fiind un 
material scris în Ceruri şi apoi aici, el urmează în primul rând 
logica divină şi apoi pe cea lumească.

E important să citiţi acolo unde deschideţi şi să lăsaţi informaţia 
să urmeze codurile sufletului. Dormiţi după o pagină sau mergeţi 
în parc sau jucaţi-vă cu copiii. Nu luaţi un decodor vechi, astfel 
încât analiza sau comparaţia să ciufulească infuzia cu energie pe 
care o aduce acest material. Deşi nu are un număr mare de pagini, 
această carte conţine multe nuclee de lumină: sistemul propriu-zis, 
Triunghiurile Schimbării, mesaje de pe NOUL PĂMÂNT, porţi 
în RAMANIA, deschideri de SENS: Sf. Graal şi Sfera Iniţială. 

Vă invit la o lectură tămăduitoare şi binecuvântată!!!


