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Dragii mei, Bună ziua,
În cronologia timpului vostru, spuneţi Bun venit unui Nou An.
Mulţi dintre voi, m-aţi întrebat dacă vă pot spune mai multe despre anul 2009.
Accelerarea timpului se măreşte(creşte) atât de rapid(mult), încât este greu să vă
trasmit ceva într-un cadru de timp limitat; şi dacă vorbesc despre anul 2009,
vorbesc despre viitorul vostru apropiat.
Mai întâi vreau să vă vorbesc despre schimbarea conştiiţei voastre, o schimbare pe
care voi a-ţi chemat-o!
Ce vreau să spun? Spun că este vorba de o trezire în voi înşivă, legată de
înţelegerea în ce constă realitatea voastră; în întelegerea voastră, încă mai credeţi
că realitatea voastră, aşa cum o experimentaţi acum, este un adevăr de tipul
neschimbabil (nemodificabil). Dar în sfârşit sunteţi de acord şi voi, să vă
recunoaşteţi pe voi înşivă ca nişte co-creatori, deşi în acelaşi timp continuaţi
autoînşelatoria prin care adunaţi (strângeţi) din ce în ce mai tare valul de ceaţă care
vă susţine iluzia că nu sunteţi responsabili de creaţiile proprii.
Înţelegerea voastră în ce priveşte realitatea se bazează pe interpretarea unor
credinţe prin care creaţia pur şi simplu se întâmplă, materia pur şi simplu există sau
e facuta de către alţii; sunt obiceiuri prin care interpretaţi mereu realitatea voastră
de bază. Vălurile de ceaţă sunt iluzii pe care le produceţi voi şi prin care vă legaţi
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de credinţele şi obişnuinţele voastre de a vă manifesta realitatea în negare, dar care
acum vor să fie dezlegate. Negările trebuie conştientizate pas cu pas, deocamdată
bazându-vă pe înţelegerea că realitatea voastră însemnă „o chestie făcută „ de voi.
Această înţelegere poae fii dezvoltată făcând vizibilă creaţia voastră în negare,
prin oglindiri directe şi prin starea de aşteptare a unei oglindiri, dar care nu mai
apare. Începeţi să vă treziţi din aceste iluzii atunci când aţi creat deja nevoia de a
vă recunoaşte propia putere creatoare şi vă manifestaţi ca nişte creatori conştienţi,
prin faptul că percepeţi şi recunoateţi că realitatea voatră voi o faceţi.
Am mai fost întrebat ce pot spune despre schimbările în plan global. Da, există
multe poveşti(profeţii, scenarii) şi aşteptări în ce privesc schimbările globale în
următorii ani, până în anul 2012. Vă spun să înţelegeţi că toate evenimentele
importante pe care le aşteptaţi, le manifestaţi deja Acum!
Deci luând în considerare evenimentele care au probabilitatea de a se manifesta
energia este focalizată şi legată; doar prin faptul că aşteptaţi evenimentele, acestea
sunt fixate pe axa timpului.Voi creaţi diferite posibilităţi şi astfel creaţi lumi
paralele ca fiind posibilităţi paralele.
Una distre aceste posibilităţi pe care o luaţi în considerare constă în aşteptarea că
schimbările care vor veni, vin însoţite de o mare cantitate de spaimă. Ce vreau să
vă spun, este că voi sunteţi obişnuiţi că schimbările vin intotdeauna printr-o
explozie imensă, că altfel nu le puteţi percepe ca schimbări sau nu le consideraţi
adevarate schimbări. Dar explozia aceasta încă nu a-ţi manifestat-o şi poate că ar fi
interesant pentru voi să luaţi de acum încolo în considerare şi o altă variantă de
manifestare posibilă.
Vor veni evenimente personale şi globale.....aceste evenimente vin pentru că voi le
creaţi chiar în momentul de Acum. Şi vor veni, pentru că este varianta preferată de
voi să vă provocaţi pe voi înşivă în anumite evenimente şi astfel să eliminaţi
vălurile de ceaţă(negările şi iluziile).
Oricum aici e nevoie de curaj să recunoaşteţi propria voastră putere creatoare
referitor la manifestarea profeţiilor diverse şi curaj să recunoaşteţi că evenimentele
pe care le aşteptaţi deja Acum le creaţi! E uşor de spus: „asta se poate
întâmpla,....şi asta,.... şi asta, „ şi imediat să folosiţi expresii de felul: „ asta va
veni....”, „aia este deja pe venire(pe drum) „ .
Dragii mei, data viitoare, când auziti de anumite evenimente care ar putea veni(să
se manifeste) luaţi în considerare şi propria voastră putere creatoare! Întrebaţi-vă
prin ce emoţii şi prin ce convingeri creaţi evenimentele aşteptate de voi înşivă. Şi
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să vă mai întrebaţi care sunt experienţele pe care doriţi să le faceţi. Poate în faza
asta a întrebărilor ajungeţi prin răspuns la un punct de limitare şi apoi să percepeţi
dorinţa: „Aş vrea să creez asta , altfel”. Acesta este punctul la care nu credeţi că
puteţi crea altfel(în alt mod) şi vă confruntaţi cu o nouă întrebare: „Oare există sau
nu puterea mea creatoare?”. Marea provocare este să vă receptaţi propria voastră
putere creatoare!
Limitarea pe care am menţionat-o constă în faptul că nu vă percepeţi propriile
emoţii care au o foarte mare importanţă în acest proces.Voi vă focalizaţi atenţia pe
senzaţionalul anumitor evenimente, nu pe emoţiile pe care anumite evenimente vi
le provoacă, fapt ce ar face ca acele evenimente să fie cu adevărat importante şi
semnificative pentru voi.Tocmai aceste emoţii nu le lasaţi să iasă la suprafaţă; vă
faceţi corpul vostru emoţional surd şi vă confruntaţi cu evenimentele doar la nivel
mental (raţional).
Dragii mei, conştientizaţi creaţia voastră şi emoţional şi mental! Deasemnea
conştientizaţi emoţiile pentru care creaţi o anumită poveste(scenariu, eveminente,
etc.).
De multe ori aceste mesaje(scenarii, profeţii) care se referă la viitor, au ca
funcţionalitate(scop, rol) să vă dovediţi vouă înşivă că sunteţi corecţi în aşteptările
voastre, în inţelegerea voastră spirituală.
Prin a vă percepe propriile sentimente(emoţii) vă deschideţi potenţialul prin care
opriţi sau schimbaţi evenimentele, sau chiar puteţi face o nouă manifestare.
O parte importantă în procesul vostru de trezire este aspectul feminin. Şi credeţimă dragii mei, că această experientă este deosebit de importantă pentru că adaugă
ceva la evoluţia voastră, ceva ce înainte n-a existat. Aspectul feminin adaugă
Receptare, adaugă Iubire, Conştiinţă, Acceptare şi toate atributele feminine din
accepţiunea voastră. Aspectul feminin mai adaugă conectarea conştientă astfel
încât receptarea să se poată dezvolta în voi înşivă, să vă simţiţi şi percepeţi
conştient conectaţi cu Tot Ceea Ce Este.
Această conştiinţă cere să vă mişcaţi sentimentele voastre(move your feelings). De
exemplu, faceţi scenarii de evenimente viitoare, le aşezaţi să ocupe un spaţiu ân
gandurile voastre(în mental), să prindă acolo rădăcini, să se dezvolte. Apoi treceţi
la anumite acţiuni, adică sunteţi reactivi legat de desfăşurarea acelor evenimente
viitoare; ce-ar fi să vă opriţi din efectuarea acţiunilor şi să vă uitaţi la emoţiile pe
care vi le provoacă acele evenimente pe care le-aţi pus în scenariu? Conştientizaţi
emoţiile din spatele scenariului! O data conştinetizate aceste emoţii mişcaţi-le,
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exprimaţi-le şi recunoaşteţi-le ca fiind tot propriile creaţii! Adică conştientizaţi-vă
creaţia şi în planul metal(gândurile care au facut scenariul evenimentelor) şi în
plan emoţional(emoţiile care sunt declanşate în voi de aceste evenimente). Prin
faptul că recunoaşteţi că emoţiile sunt propriile creaţii vă recunoaşteţi puterea
voatră creatoare în aspectul ei feminin şi conştiinţa creatoare.
Dacă faceţi asta, dragii mei, veţi percepe că se dezvoltă în voi Bucuria, că se
extinde în voi Iubirea şi Fericirea. În această clipă vă veţi percepe că mergeţi
dincolo de polaritate(dualitate) pentru că începeţi să creşteţi în momentul Acum.
Şi precum ştiţi, în momentul Acum este potenţialul de schimbare!
În momentul Acum începeţi să recunoaşteţi şi să receptaţi puterea voastră
creatoare!
În momentul Acum aveţi alegerea pentru schimbare!
Aceasta este ceea ce puteţi practica în anul viitor(2009) în mod conştient:
permiteţi să fiţi conştient creatorul tuturor experienţelor. Nu materia este cea care
decide experienţele voastre şi experienţa nu însemnă materia. Voi legaţi materia
cu reacţia voastră în voi şi credeţi că aceasta este experinta, dar experinţa pur şi
simplu este şi nu face comparaţii.
Vă doresc în continuare un drum minunat, vă însoţesc ca deobicei în toate
eveminentele şi în orice creaţi, eu sunt cu voi.
Sprijinul meu este la dispoziţia voastră!
Vă îmbrăţişez cu drag,
Vywamus(prin Keoania)

Tradus de Christian Maurer
Timişoara, 14 ianuarie 2009
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