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CAPITOLUL I 

Noțiuni generale despre hipnoza 

regresivă în vieți anterioare, ca o formă de 

terapie ezoterică 

Am început să scriu această carte pentru a 

ajunge informația la cât mai mulți oameni, așa cum 

am înțeles-o și experimentat-o și eu. Prin această 

terapie ezoterică, oamenii au învățat să-și dezvolte 

conștiința, să fie mai siguri pe ei, știind că sunt 

creatorii propriei vieți și mai ales au înțeles că nu 

suntem singuri pe planetă. Există entități negative, 

așa cum există și entități pozitive, care ne 

influențează mai mult sau mai puțin existența. Pentru 

a ajunge să înțelegem ce se întâmplă și cum se pot 

obține aceste rezultate prin această terapie ezoterică 

având la bază hipnoza, este necesar să înțelegem că 

în afară de partea vizibilă există și o parte invizibilă. 

Așa cum știm că toată creația este, ca urmare a 

puterii gândului, cea mai mare putere din Univers 

(cu ajutorul gândului putem crea, el fiind o energie - 

energia gândului), așa există și alte energii care 

formează o întreagă lume invizibilă. 

Noi trăim într-o stare de conștiință numită 3 D 

(sau dimensiunea 3), prima formă de conștiință 

umană și cea mai densă. Existăm în această materie 

numită corpul fizic vizibil, care, la rândul lui, este 
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înconjurat de un corp ezoteric invizibil. Terapia 

ezoterică pe care o folosesc eu se ocupă de 

rezolvarea problemelor în plan ezoteric, rezolvare 

transmisă și în corpul fizic. Am lucrat sute de cazuri, 

cu rezultate uimitoare, pentru că am ajuns la cauza 

care a generat problemele oamenilor în această viață, 

ajutându-mă de viețile lor anterioare, de legăturile 

făcute cu membrii familiei lor de suflete și am înțeles 

cum funcționăm și de ce avem cele mai multe 

probleme. Hipnoza regresivă nu este nouă, doar a 

suferit unele modificări, ca urmare a evoluției 

tehnologice, ea fiind o tehnică utilizată de egipteni 

cu 5.000 de ani în urmă. Prin hipnoză se inducea o 

stare de relaxare, prin care se pot afla multe 

informații înregistrate în câmpul informațional al 

persoanei respective, terapie care este folosită azi și 

în medicină. Eu, personal, ca să fiu convinsă de 

rezultatele obținute cu această terapie ezoterică, am 

testat-o întâi pe mine și pe cei apropiați și mai târziu 

am extins-o la foarte mulți oameni. Toți cei care sunt 

interesați de această metodă sunt aceia care au 

început să înțeleagă că mai există și o lume nevăzută, 

cu ochii fizici. O lume unde există bine/rău, 

alb/negru, energie pozitivă/energie negativă etc., o 

lume duală totul făcând parte din specificul 

dimensiunii 3 D. Dimensiunea 3 D este prima formă 

de conștientizare umană, cu multe provocări, multă 

energie negativă dar și cu liber arbitru (posibilitatea 
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de a alege). Eu îi spun terapie ezoterică, pentru că 

are, așa cum am spus, rezolvări din planul ezoteric, 

ceea ce duce la rezolvările din planul fizic. Această 

terapie este legată de tehnica hipnozei, tehnică în 

care se lucrează cu hipnototerapeut (cel care induce 

starea de transă persoanei hipnotizate și conduce 

acea persoană spre informațiile de care are nevoie) și 

telepat (persoana hipnotizată), care are capacitatea de 

a accesa informațiile. Datorită tehnologiei, această 

tehnică se poate face la distanță, prin intermediul 

laptopului/calculatorului/tabletei/telefonului, 

realizând un contact energetic (știind că totul este 

energie, frecvență și vibrație).  

Cartea în sine este un volum al vieților noastre 

prezente, trecute și viitoare, pe baza sesiunilor de 

hipnoză regresivă pe care le-am făcut, încercând să 

surprind momentele esențiale din aceste investigații. 

Ca o concluzie, din tot ceea ce am înțeles în urma 

acestor ședințe ezoterice, cele mai importante lucruri 

pe care trebuie să le știm toți (cei interesați de acest 

subiect fascinant ) sunt: 

•În câmpul nostru energetic există entități 

negative foarte diferite (specifice în 3D, din 6D nu 

mai există), multe venite din toate zonele 

Universului, altele create artificial de entități mai 

puternice de întuneric și o mare parte formate chiar 

de gândurile noastre. Toate împreună ne influențează 
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viața în mod negativ. Aceste energii negative 

acționează asupra oamenilor, inducându-le emoții și 

sentimente negative, pentru a-i ține în vibrații joase, 

acestea fiind „hrana” entităților negative. În afară de 

acest aspect, suntem monitorizați și pentru 

informațiile noastre, scopul final fiind de a ne înlocui 

cu creațiile lor (hibrizi, clone, entități plasmatice, 

roboți etc.) ușor de condus. Un alt scop al entităților 

negative este de a lua din energia sufletului 

oamenilor pentru experiențele lor sau pur și simplu 

pentru a face rău, pentru a distruge creația (aceste 

energii negative neavând suflete). Toate problemele 

pe care le avem, inclusiv cele de sănătate (chiar și 

bacterii/ virusuri ), sunt ca urmare a influenței 

entităților negative în câmpul nostru energetic. 

•Orice parte negativă are și o parte pozitivă.  

Este legea dualității specifică acestei dimensiuni. 

Remediul în ceea ce privește eliberarea de influența 

entităților negative este eliminarea fricilor,  

a cauzelor, care pot fi din viața aceasta sau din viețile 

trecute, ridicarea vibrației, anularea oricărui gând 

negativ, iertarea, iubirea și lumina. Uneori, toate 

acestea le putem face singuri (prin meditație), alteori, 

în cazuri complexe, este necesară o investigare în 

profunzime și atunci este utilă această terapie 

ezoterică și care are acces și în viețile anterioare, 

unde putem găsi cauza problemelor actuale. Dacă nu 

se fac aceste curățiri ezoterice, este greu să putem să 
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ne schimbăm și să ne rezolvăm problemele care au la 

bază multe de ce-uri legate de sănătate, relații etc.  

•Cei mai mulți pentru care am lucrat au avut 

lipsă procente din energia sufletului pierdute cu 

diferite ocazii, în viața asta sau în alte vieți. Când 

aceste procente din suflet sunt sub 50%, persoana 

respectivă conștientizează mai greu și ajunge de cele 

mai multe ori din ființă de lumină, așa cum am fost 

creați, în entitate de întuneric și în slujba entităților 

negative. Întregirea sufletului nu se mai poate face 

după moartea corpului fizic, ea trebuie făcută în 

timpul vieții terestre, prin această terapie (cei care 

știu o pot face și singuri prin meditație, atunci când 

nu s-a pierdut mai mult de 50%). Se întregește 

sufletul cu procentele pierdute și care nu au fost 

contaminate (sunt cazuri când procente din energia 

sufletului nu se mai pot recupera, pentru că au fost 

distruse din diverse motive). 

•Legăturile karmice le formăm în viața asta și le 

putem avea și din alte vieți, în principal pentru că 

mulți nu pot ierta. Karma nu trebuie să ne sperie, ea 

fiind, de fapt, o acțiune neterminată, nerezolvată din 

alte vieți, prin care majoritatea am trecut, din dorința 

de a experimenta cât mai multe situații și de a învăța 

cât mai multe lecții. Atunci când știm și iertăm  

(pe noi înșine, pe cei din jurul nostru, diferite situații 

etc.), aceste legături se rup prin iertare și nu mai 
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repetăm la nesfârșit aceleași situații. Când gradul de 

conștientizare este sub 50% (gradul unui maestru 

iluminat este de 500%) apar consiliile false de 

reîncarnare, formate din tot felul de entități de 

întuneric. Entitățile negative pot lua forma entităților 

de lumină. Așa, oamenii sunt păcăliți, aduși mereu la 

reîncarnare și repetând mereu aceleași greșeli. Se 

creează astfel un cerc vicios din care cu greu se mai 

poate ieși, așa se ajunge ca unii oameni să aibă sute 

de reîncarnări. 

•Evitarea consiliilor false se face în funcție de 

nivelul de evoluție la care ajunge fiecare, la fel ca și 

accesarea dimensiunilor superioare (4, 5, 6…12D) 

după eliberarea de corpul fizic. Trebuie să știți că 

există consiliile false ale entităților de întuneric și 

consiliile adevărate ale entităților de lumină și 

fiecare va merge la consiliul pentru care este pregătit 

vibrațional. În momentul în care oamenii devin 

conștienți de puterea lor, de faptul că sunt creatorii 

propriei vieți, în acea stare înaltă de conștiință, 

nimeni și nimic nu îi mai poate atinge. 

•Devenim conștienți de tot și de toate când știm 

că puterea este la noi, când credem cu fiecare celulă 

a corpului nostru în puterea energiei gândului și a 

iubirii, când ne aducem aminte că suntem scântei 

divine, având puterea de a ne schimba viața așa cum 

vrem. Cele două energii puternice (gândul și iubirea) 
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ne-au fost date să ne ajute ca să descoperim esența 

noastră divină, să fim energie pură de lumină și 

iubire. Când conștientizăm așa ceva, atunci fricile își 

pierd puterea și dispar, dispărând astfel orice este 

negativ din interiorul și din exteriorul nostru și 

putem să ne trăim propriul rai, creație a gândurilor 

noastre.  

•Când ne schimbăm credințele. Exemplu: 

„Încetez să mai cred că sunt bolnav, m-am vindecat”, 

„încetez să mai cred că nu sunt iubit, sunt iubit”, 

„încetez să cred că nu merit să fiu fericit, sunt 

fericit” etc. Când te schimbi pe tine, totul în jurul tău 

se va schimba. Schimbarea pornește mereu din 

interior spre exterior, și nu invers. Schimbă-te pe tine 

și vei schimba lumea. 

•Terapia ezoterică pe care o folosesc ne învață să 

ne ajutăm mai mult, să ne iubim mai mult, să ne 

înțelegem mai mult și, nu în ultimul rând, să 

cunoaștem multe lucruri interesante, pe care le-am 

aflat din investigațiile făcute pe sute de oameni. Tot 

ceea ce facem ne va aduce un grad mai mare de 

înțelegere a vieților noastre, a rolurilor noastre pe 

scena vieții, fiind un pas important în evoluția 

noastră spirituală, în deschiderea noastră spre o lume 

necunoscută, miraculoasă, misterioasă și fascinantă. 

•Oamenii pun întrebări și pe baza lor găsim 

cauza, folosind hipnoza regresivă în vieți anterioare, 
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răspunsurile care ne preocupă și care ne ajută să ne 

explicăm de ce trăim anumite scenarii. Răspunsurile 

le primim din înregistrările pe care orice suflet le are 

în biblioteca lui akashică și pe care noi le putem 

accesa în stare de hipnoză. În hipnoză am fost mulți, 

doar că nu am știut că eram în stare de hipnoză.  

De exemplu, atunci când ești absorbit de lectura unei 

cărți, de un film, etc. și nu auzi și nu vezi nimic în 

jurul tău decât ceea ce faci, este aceeași stare. 

Sufletele noastre caută rezolvarea problemelor și asta 

facem, ajutăm oamenii să conștientizeze, să se 

debaraseze de frici, de traumă, de neîncredere, de 

energii negative, să-și întregească sufletul, să rupă 

karme, legături care nu îi ajută cu nimic, doar le 

blochează evoluția. Capitolele cărții vor fi alcătuite 

din ceea ce este esențial din sesiunile făcute de mine, 

numele persoanelor vor fi modificate, pentru a păstra 

confidențialitatea acestora (sesiunile de hipnoză 

regresivă se regăsesc integral pe canalul meu de 

YouTube). 

•Am venit aici pe Terra să experimentăm,  

să învățăm lecțiile pe care nu le-am învățat până 

acum, să rupem karmele, să ne eliberăm, să ne 

înțelegem pe noi și pe cei din jurul nostru și să știm 

că suntem creatorii propriei vieți, care poate fi „rai” 

sau „iad” pentru fiecare dintre noi. Când avem 

informația, avem puterea, când avem o evoluție 

spirituală, avem lumina și când suntem iubire, 
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nimeni și nimic nu ne mai poate atinge în mod 

negativ. 

•Să lucrăm mereu cu noi, să știm că hipnoza 

regresivă și tot ce facem în timpul acestei terapii 

ezoterice este o bază de pornire în evoluția noastră. 

Să nu ne oprim aici, să ne analizăm mereu, să ne 

ajutăm mereu, să ne păstrăm egoul în limite normale. 

Să ne coborâm mintea în inimă, să facem 

împământarea prin conectarea cu Mama Pământ  

(să îmbrățișăm un copac de câte ori avem ocazia), să 

ne conectăm cu Sursa, să fim în echilibru cu noi și cu 

tot. Totul se face cu puterea gândului, prin intenție și 

cu emoție, din inimă. 

•Să ne facem protecție (de entități negative, 

gânduri negative, tot ce ne deranjează) prin 

intenție. Ne imaginăm o sferă de cristal de 

protecție în care intrăm. Peste această sferă 

putem așeza și o piramidă cu oglinzi, cu intenția 

ca orice gând negativ care este îndreptat spre noi 

să se întoarcă în locul de unde a fost emis. 

Protecțiile sunt foarte bune să le facem dimineața 

când ne trezim, pentru a fi protejați de toate 

energiile negative cu care putem veni în contact 

în timpul unei zile și seara, când în timpul 

somnului putem să ne confruntăm, la fel, cu 

diferite provocări. 
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•Să ne învățăm copiii că suntem energii dense, 

că existăm și în afara materiei, să încercăm să îi 

facem să înțeleagă, atât cât pot ei să înțeleagă, să stea 

în vibrații ridicate și să se folosească de tot ce are 

energie frumoasă și pură. Să stea cât mai departe de 

oamenii violenți, de situații violente și de tot ce le 

aduce frică, ură (jocurile pe calculator cu violență, 

mai ales). Să învățăm copiii să stea mai mult în 

natură, să se bucure de frumusețile din mediul 

înconjurător, să creștem generații de copii de lumină 

și iubire. 
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Capitolul II  

Valea Regilor, energia piramidelor, 

canalizarea unui suflet trist, aflat la 

„terapie” în lumea de dincolo 

Ana este persoana care ne-a solicitat sesiunea și 

care a formulat niște întrebări legate de ceea ce vrea 

să afle și îi este neclar din această viață. Ea ne spune 

că este atrasă de piramide și vrea să știe de ce, vrea 

să știe dacă are acces la piramida lui Keops, în mod 

special. A avut un frate care a decedat și este 

interesată dacă este bine în lumea spiritelor, dacă îl 

poate ajuta cu ceva. Acestea sunt întrebările cele mai 

importante, urmate de alte probleme personale pe 

care să le rezolvăm. 

După discutarea întrebărilor, începem sesiunea 

cu perioada de inducție, în care Cornelia (telepatul 

cu care eu lucrez) intră în starea de hipnoză și îmi 

explică unde este, ce vede și ce putem afla, pentru a 

rezolva problemele Anei. 

C. −Sunt într-o vale și vizualizez o lumină 

verzuie. 

L. −De unde vine lumina? 

C. −Este o energie liberă, adusă de cineva acolo, 

pentru că este nevoie de ea. Această vale se numește 
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Valea Regilor, iar energia este adusă din 7D  

(a 7-a dimensiune). 

L.−Cu ce scop este adusă energia? 

C.−Aici se va face o lucrare, se vor construi 

multe piramide cu ajutorul oamenilor și al entităților 

din 7D, pentru că este nevoie de piramide. 

Oamenilor li s-a spus că sunt morminte pentru 

faraoni, dar, de fapt, sunt amplificatoare de energie.  

L.−Ce interes au avut cei care au adus energia să 

o amplifice? De ce? 

C.−Piramidele sunt amplificatori de energie 

pentru a păstra legătura energetică pe pământ și din 

alte galaxii și mai au și rol de protecție. Protejează 

mediul înconjurător împotriva energiilor negative. 

L.−Și totuși, mediul este poluat. De ce? 

C.−Mediul este curat unde se află piramidele. 

Acolo se formează o zonă de protecție. Piramidele 

sunt foarte multe și în România.  

L.−Legătura dintre piramidele de pe Terra 

există? 

C.−Da, piramidele au legătură între ele, au 

legătură cu centrul pământului, au legătură cu aerul, 

cu apa și cu Universul. 
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L.−Cu ce i-au ajutat piramidele acestea pe ET 

(extratereștri)? Ele sunt amplificatoare energetice, 

sunt de protecția mediului, dar pentru ET ce au 

reprezentat? 

C.−Pentru ET sunt portaluri prin care ei pot veni 

și pleca atunci când vor. 

L.−Prin aceste portaluri pot veni și entități cu 

energie negativă? 

C.−Nuuuu, sunt portaluri numai pentru entitățile 

cu energie pozitivă, cele cu energie negativă nu pot 

trece, se ard, este energia prea puternică pentru ele. 

L.−Să vedem ce legătură are Ana cu aceste 

piramide, cu Valea Regilor, cu tot ce ți-a apărut până 

acum ca informație. Ea ne-a spus că de mică a fost 

atrasă de piramide, dar nu a ajuns niciodată în Egipt 

să le vadă. De ce? 

C.−Ana este lângă mine, vrea niște confirmări, 

are în mână un șnur cu mai multe noduri (întrebările 

ei) pe care vrea să le dezlege. 

L.−Vrea să știe dacă în piramide, la nivel 

energetic, sunt suflete care se încarcă energetic de la 

piramide, dacă piramidele au energie vindecătoare și 

dacă ele pot fi și adăpost energetic, ca formă de 

protecție sau ca încărcare energetică. 
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C.−Sunt suflete în piramidă care vin să se 

încarce cu energia piramidelor. Nu sunt prinse acolo, 

sunt în trecere. Sunt și suflete de ET, și de 

pământeni.  

L.−Este o anumită condiție? Vin anumite suflete 

care ajung la piramide să se încarce cu energia lor? 

C.−Da, vin doar cele care au participat  

la construirea piramidelor direct sau indirect, cum 

este și Ana. Ea are dreptul să se reîncarce energetic. 

În călătoriile lui astrale, sufletul ei merge să se 

încarce energetic de la aceste piramide (ca și alte 

suflete ca al ei). Ana nu are nevoie, deocamdată, să 

meargă și fizic să viziteze piramidele, pentru că nu 

este timpul, dar va merge și se va simți ca acasă. 

L.−Să vedem ce a făcut Ana acolo. 

C.−Ana îmi spune că a fost la construirea celor 

trei piramide ale lui Keops, cea mai mare construită 

acum mai bine de 4.500 de ani. Nu era reîncarnată, 

văd că are în mână un laser. O întreb ce face cu acel 

laser. 

L.−Ce, era spirit? Ajuta ezoteric? Ai spus că nu 

era reîncarnată.  

C.−Ana nu era văzută de oameni, era acolo ca 

energie (cei care lucrau acolo și transportau prin 
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levitație blocurile de piatră), avea un laser în mână, 

dar nu pentru tăiat pietrele. 

L.−Ce anume făcea cu laserul? 

C.−Văd două tuneluri cu niște uși care duc la 

niște camere unde sunt multe hieroglife. Ana are 

cheia de a descifra aceste hieroglife, dar nu toată 

cheia, mai sunt și alții care au așa ceva. Vezi ce 

ingenioși au fost? Ea nu deține tot codul, sunt mai 

mulți ca ea care au aceste coduri. Nu se pot deschide 

deocamdată aceste uși, care se presupune că pot 

deschide camere mortuare, dar, de fapt, importante 

sunt aceste hieroglife, pe care nimeni nu le poate 

descifra încă. Este ca un alfabet, Ana deține literele 

A, K, L, alții dețin alte litere. Ei trebuie să se adune 

împreună, să descifreze tot, dar nu este momentul 

acum. În piramida lui Keops este un secret, dar nu e 

ținut secret pentru oameni, este periculos dacă îl află 

entitățile de întuneric. În acest moment văd niște 

bivoli/tauri (entități negative, cu așa o formă) care au 

înconjurat Valea Regilor și suflă foc pe nări, încearcă 

prin orice metode să ajungă acolo. Ana nu s-a putut 

duce acolo pentru protecția ei.  

L.−Cine a adus hieroglifele și cu ce scop?  

De ce este un așa mare secret? 

C.−Sunt și niște stâlpi acolo, parcă nu au rost, 

sunt ca o păcăleală, de a induce în eroare. Dacă ar 
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avea acele chei, entitățile negative ar putea deschide, 

prin descifrarea hieroglifelor, niște porți care păzesc 

poarta cerului și atunci entitățile de întuneric pot 

intra. Este și un tunel care duce spre cer, la un tron 

de culoare alb strălucitor-sidefiu. Energiile negative 

pot ajunge pe acolo și pot face mult rău, pentru că pe 

acolo vor veni cei 144.000 (cei aleși să participe la 

schimbare și la ceea ce va veni) și pot bloca accesul 

lor. Ana a copiat aceste hieroglife. 

L.−Asta a fost misiunea ei în acea perioadă? 

C.−Da. 

L.−A primit un ghid de protecție? 

C.−Să fie clar, ghizii nu-i primim, ei vin doar 

dacă îi chemăm. Protecția divină și îngerii păzitori îi 

primim. Ea a cerut un ghid, dar are 2, se numesc 

Petru și Pavel. Ea are protecție divină. Să avem grijă 

pe cine chemăm, că pot veni și false entități, care 

ajung atunci când le chemăm (entitățile negative pot 

lua diverse forme). 

L.−Cum își dă seama o persoană dacă acela care 

a venit atunci când l-a chemat este fals sau adevărat? 

C.−Când entitatea este falsă, de întuneric, 

persoana respectivă se simte obosită, slăbită, pentru 

că îi ia din energie. Dacă entitatea este de lumină, se 




