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2012 og tiden efter Diana Cooper Hent PDF Den 21. december 2012 er i flere gamle kulturer udråbt til at

være overgangen til en ny verdens opståen og en ny epoke i menneskehedens historie. Men hvad ville der ske
i 2012? Og hvad kan vi forvente os i tiden efter? Diana Cooper er medie med kontakt til ærkeengle og

åndelige mestre. I 2012 og tiden efter formidler hun de budskaber, hun har modtaget. Hun skaber forståelse
for den renselsesproces og de forandringer, som vi kunne forvente ville ske op til 2012 og i de følgende tyve
år. Der er tale om både store udfordringer og udviklingsmuligheder for mennesker over hele kloden. Diana
Cooper fremsætter modigt og kompetent en række konkrete forudsigelser for de forskellige verdensdele,
vejrforhold, verdensøkonomi, ledelse, livsstil, rejser, åbning af såkaldte kosmiske porte, opbygningen af
gyldne byer og menneskets liv i en ny åndelig dimension. Forudsigelserne matcher de forandringer, vi

allerede nu kan se omkring os og fortæller, at forhold og hændelser, der kan virke skræmmende, sagtens kan –
og vil – føre til lysere tider. Bogen igennem gives øvelser, visualiseringer, healinger og bekræftelser, der

hjælper læseren til at forberede sig på tiden efter 2012.
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porte, opbygningen af gyldne byer og menneskets liv i en ny åndelig
dimension. Forudsigelserne matcher de forandringer, vi allerede nu
kan se omkring os og fortæller, at forhold og hændelser, der kan

virke skræmmende, sagtens kan – og vil – føre til lysere tider. Bogen
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