Despre Transformarea de Sine
Interviu realizat de Silvia Staia realizatoarea emisiunii Perfect Life –Tele Europa Nova
Timisoara cu Manuel Christian Maurer terapeut german acreditat la D.G.H., initiatorul si
fondatorul Centrului Vywamus Romania
Silvia Staia : Bun venit in Timisoara Christian! Cu ce treaba pe la noi?
Manuel Christian: Am venit cu cerinta Sufletului meu de a lucra in Timisoara si de aici sa
dezvolt in mai multe orase din Romania grupe de lucru cu oameni interesati de transformarea
lor spirituala. Si pentru asta folosesc in primul rand channeling-ul cu Vywamus.
Silvia Staia : Dar vorbesti foarte bine romaneste! Unde ai invatat?
Manuel Christian : In Romania, in copilarie cand veneam la bunicii din partea mamei.
Acuma lucrez cu limba romana si incerc sa vorbesc cat mai corect; defapt in Romania
folosesc pentru cursuri si terapii doar vorbirea in limba romana.
Silvia Staia : Deci cu ce te ocupi cand vii in Romania?
Manuel Christian : Fac cursuri cu Vywamus. Adica sunt indrumator pentru grupe de oameni
in cadrul unor workshopuri de transformare si vindecare, unde imi folosesc calitatea mea de
channel(canal energetic) pentru Vywamus. Ma mai ocup si cu terapii individuale unde fac
terapie holistica, si mai lucrez o terapie foarte eficienta si folositoare tuturor, care se numeste
Constelatii Sistemice pentru familii si pentru organizatii.
Silvia Staia : Ai tot amintit de channeling cu Vywamus. Ce inseamna “channeling” ?
Manuel Christian : Channeling-ul inseamna sa fi conectat cu un anumit nivel de constiinta
care este diferit fata de constiinta de zi cu zi. In cazul meu este vorba constiinta sub forma
unei Fiinte de lumina de o vibratie foarte inalta, numita Vywamus. Canneling-ul nu este un
fenomen nou si a existat in toate perioadele a istoriei Pamantului. Se poate spune ca a face
channeling este un act de Gratie, in care Spiritul se conecteaza in mod constient cu oamenii.
Exista mai multe forme de channeling, ca de exemplu channeling in transa, channeling
constient , etc. La channeling-ul in transa persoana care practica poate fi numita medium ;in
acest caz cel care este medium “pleaca” aproape complet din corp si face loc pentru o alta
Entitate care comunica un mesaj. Dezavantajul acestui tip de channeling este ca atunci cand
mediumul se intoarce inapoi in corpul lui, nu mai stie nimica de ceea ce a spus/transmis. In
cazul channeling-ului constient, persoana care face transmisia mesajului de la Entitate
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ramane tot timpul in stare de perfecta constienta, iar Vywamus este interesat sa comunice
doar prin canale constiente. Asta inseamna ca eu nu plec complet din corp, ci raman treaz si
imi amintesc in mare parte despre ca a vorbit Vywamus in timpul comunicarii. Astfel am si
eu avantajul si ocazia sa ma dezvolt mult mai rapid!
Silvia Staia :Tot amintesti de Vywamus, dar cine este Vywamus? Se aud mult despre
Maiestrii Inaltati, dar despre Vywamus nu prea s-au auzit prea multe informatii…
Manuel Christian : Entitatea de Lumina Vywamus este o Entitate non-fizica care face parte
din Logosul Universului; este Sinele Superior al Maestrului Inaltat Sanat Kumara, cel care
este Logosul a Planetei Pamant. Despre Sanat Kumara se poate spune ca este cel ce tine
Pamantul in manile lui.In evolutia lui, pana sa ajunga in aceasta pozitie, Vywamus a avut
doar intrupari pe o planeta semanatoare cu Pamantul, iar dupa 37 de incarnari s-a transformat
in Lumina si acum asista intreaga Creatie in procesul de evolutie prin persoane care au
acceptat sa fie canale pentru energia lui. Invatamantul lui integreaza toate religiile si clarifica
tot cea a fost intentionat falsificat sau ramas neinteles pentru Umanitate.
Silvia Staia : De unde stim ca aceasta Entitate este benefica?
Manuel Christian : Adevarul se simte…
Silvia Staia : Spuneai ca munca ta este sa conduci cursuri si workshop-uri.Cum ne putem
imagina workshop-urile cu Vywamus si ce sa intimpla in timpul acestor ateliere de lucru?
Manuel Christian: Workshop-urile pe care ofer cu Vywamus sunt de tip interactiv. Adica sa
nu va imaginati ca va simtiti ca la scoala unde se ascuta ce preda cineva si participantii iau
notite pentru ca se ofera informatii noi! Defapt workshopurile acestea de constientizare au
valoare de terapie holistica prin faptul ca ne uitam la probleme si lucram la tranformarea lor,
de-aia in anunturi scrie “workshop transformational”.
Intotdeauna cu participantii la aceste intalniri pornim de la baza, cu premiza “Eu sunt
creatorul tuturor experientelor” ca apoi sa patrundem in esenta problemelor fiecarui
participant in parte. Astfel, fiecare participant are ocazia sa isi clarifice si sa constientizeze
cauzele problemelor din viata proprie din perspectiva constiintei creatoare. Asta inseamna sa
ne intrebam fiecare in parte: ” Unde sunt eu responsabil pentru situatia mea neplacuta din
viata mea? Cum am creat asta?”
Vywamus raspunde acestor intrebari fiecarui participant in parte si scoate la suprafata tot ce
este in subconstient si tot ce se refera la problemele respective, si asa ajungem la punctul in
care constientizam ca 99% a experientelor noastre sunt create inconstient, in baza unor tipare
inconstiente. Deci mare parte din munca pe care o fac este sa ne confruntam cu aceste tipare
si structuri de credinte ca apoi sa dizolvam blocajele care sunt obstacole in crearea viselor
noastre de Suflet.
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Exista multe teorii care ne invata ca gandul este creator. Acesta este doar jumatatea
adevarului! Creatia este facuta si de emotii si de sentimente, iar gandurile sunt un efect al
acestor emotii, care sunt un efect al tiparelor inconstiente.
In multe teorii si invataturi spirituale fenomenul de negare este exclus. Dar daca excludem
negarea si incercam sa schimbam realitatea noastra prin schimbarea gandurilor, in mare parte
nu reusim pentru ca tiparele inconstiente sunt inca active si ne conduc in continuare viata.
Asta inseamna ca nu ne putem experimenta ca niste creatori constienti a realitatii noastre
atata timp cat nu ne receptam emotional (!) tiparele inconstiente.
Acuma ne putem intreba: dar cum constientizam ce este inconstient? Si pot raspunde ca in
munca asta ne ajuta Vywamus prin mine in calitate de canal al Energiei lui.
Silvia Staia : Cum face asta?
Manuel Christian : El are capacitatea sa se uite profund in subconstientul nostru unde aveam
depozitate sisteme de credinte, emotii negate si reprimate care ne alcatuiesc Umbra Sinelui;
apoi ne ajuta sa ne confruntam cu partile din Umbra noastra ca sa le integram. Putem spune
Raul este doar Binele inca nerecunoscut, si la un moment dat recunoastem ca cei mai mari
“dusmani” pe care ne intilnim in exterior sunt parti din noi.
Silvia Staia : Ai mentionat fenomenul de “negare”. Te rog sa explici mai concret ce
inseamna negarea?
Manuel Christian: Negarea este un mecanism psihologic care are calitatea de filtru de
perceptie. De exemplu daca percep ceva in mine sau in exterior care nu-mi convine si mi-e
incomod sa ma confront cu asta, ma decid sa le exclud din perceptia mea. De pilda daca simt
furie, si furia mi se pare prea incomoda si nu-mi permit sa exprim furia din diferite motive,
apare urmatoarea dinamica: “Simt furia si imi fac sa cred ca nu simt furie”. Problemele
incep atunci cand tot ceea ce neg se reflecta(oglindeste) in viata mea si ma fac sa cred ca asta
este realitatea mea. Este foarte posibil sa creez inconstient situatii in care ma confront cu
exact aceea cantitate si calitate de furie pe care o am in mine tinuta in negare. Si culmea este
ca am si uitat ca am negat-o! Un alt efect ar mai fi, ca daca neg in continuare furia
(ramanand la acest exemplu) este si foarte posibil ca manifest o anumita boala ca exemplu
hipertensiune.
Impreuna cu Vywamus patrundem pas dupa pas prin toate straturile de negare pana la esenta,
intr-un proces asemantor cu cel in care decojesti o ceapa: dam jos strat dupa strat sa ajungem
la Adevarul momentului Acum ca sa putem crea o adevarata schimbare. Atata timp cat vreau
sa mentin negarile mele sau exclud existenta negarii pot sa gandesc pozitiv sau pot sa lucrez
cu Lumina cat vreau ca nu se va schimba mai nimic. Daca doar “ bag “( transmit) Lumina,
negarea creste si devine mai vizibila, mai evidenta pana cand sunt pregatit sa o receptez.
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Silvia Staia : Pare foarte interesant dar si foarte complicat!?
Manuel Christian : Nu este asa complicat daca am luat decizia sa urmaresc calea Adevarului.
Si sa urmaresti calea Adevarului este mai degraba o atitudine care nu depinde de un sistem
anume. Pare complicat pentru ca mintea de cele mai multe ori nu vrea sa schimbe nimica,
vrea sa mentina negarile si mereu vrea mereu sa dovedeasca ca realitatea pe care
experimentam este de tipul neschimbabil.
Silvia Staia : Dar munca alaturi de Vywamus este pentru fiecare om?
Manuel Christian : Nu exista nici o cale care este unica pentru fiecare. Fiecare isi gaseste
propriile cai de evolutie. Cu Vywamus lucreaza oameni care au o cerinta profunda de a-si
schimba viata si care isi doresc o transformare personala adevarata. Ei sunt constienti ca este
necesar sa se uite in oglinda si sa se confrunte cu ei insisi. Dar acesta poate sa fie foarte
incomod. Intentia lui Vywamus este sa conduca pe oameni in stare de Maiestrie de Sine. Este
un drum in care iti trebuie curaj si perseverenta. Din pacate daca te uiti ce se intimpla in lume
este foarte vadit ca doar putini oameni sunt pregatiti sa-si asume responsibilitate si sa-si ia
viata lor in proprie maini. Desi nu este nimic periculos, doar ca este necesar sa constientizez
ca eu creez fiecare experienta si sa-mi asum raspundere pentru asta. Este o cale de evolutie
spirituala prin energia feminina care se caracterizeaza prin emotii, sentimente si intuitie. Nu
mai putem rezolva nimica mental. Cu totii am urmarit si caale mentala destula vreme ca
perioada necesara evolutiei proprii, dar acum e vremea sa mergem mai departe, si asta
inseamna a simti constient, inseamna Intuitie si Cerinta…Adica sa dau drumul emotiilor
indiferent daca consider o situatie cam nepotrivita sau daca mintea imi spune ca: “asta nu se
face!” sau “ce se gandesc vecinii /colegii daca ma vad plangand?”.
A simti constient inseamna a percepe constient tiparele si dinamica mea emotionale deja
constienzata ca sa ma receptez la nivel emotional ca EU sunt acela care le creeaza. In acel
moment cand ma receptez emotional drept creator al tiparului si al dinamicii, se deschide un
spatiu pentru o schimbare adevarata. Si acesta este primul pas pentru o adevarata
transformare: constientizarea fricii de a simti.
Silvia Staia : Tu cum ai ajuns la aceasta ocupatie?
Manuel Christian : Eu din anul 2002 fac munca de transformare la Centrul Vywamus din
Berlin pentru propria mea evolutie. Este incredibil si uimitor ce schimbari si transformari am
realizat de cand lucrez cu Vywamus! La Centrul din Berlin, Vywamus se
exprima(comunica) prin canalul lui Keoania Korndoerfer , careia ii multumesc din tot suflet
pentru sprijinul ei din toti acesti ani, desi nu a fost usor nici pentru mine nici pentru ea…le
am si eu ale mele….
Chiar din primul an am inceput sa intru in comunicare cu Vywamus, si am lucrat o perioada
de mai lunga durata ca un channel prin scris(scriere automata ) si asa am scris cu Vywamus
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texte pentru teatru sau pentru melodii. Datorita lui Vywamus toate textele au si ele calitatea
de a atinge oamenii pe un nivel emotional foarte profund. Continui sa lucrez la Berlin pentru
propria evolutie, intr-un grup format din cinsprezece persoane care este constant de sapte ani
de zile.
Iar scopul meu in Romania este sa formez grupuri care sa lucreze continuu cu Vywamus prin
canalul meu, si nu doar sa faca munca sporadica. Munca alaturi de Vywamus este de tip
proces orientat, si cand Vywamus lucreaza prin mine, el utilizeaza toate capacitatile si
cunostintele mele: constelatii sistemice(familiale), terapia Gestalt si calificarile mele ca
Healer spiritual/emotional.
Silvia Staia : Deseori auzim oameni care au parerea ca tot ce inseamna spiritualitate ar
trebuie sa fie gratuita….Ce parere ai?
Manuel Christian : Cred ca aceasta atitudine se trage printre altele din faptul ca informatile
spirituale au fost secrete bine pastrate atat de mult timp cu scopul de a manipula si de a
controla popoarele. Credinta ca treaba spirituala ar trebuie sa fie oferita pe gratis se bazeaza
pe starea de victima: “Asa de mult timp mi-au ascuns acest secret si acum trebuie si sa mai
platesc ca sa il aflu si eu!!” Dar vreau sa amintesc de faptul ca nu sunt platit pentru
informatile sau pentru efecte (vindecari de exemplu), ci sunt platit pentru timpul pe care
investesc sa stau la dispozitie. Si iau mai in considerare banii si anii pe care i-am investit in
calificarile mele si in evolutia mea ca sa ajung la punctul la care sunt capabil sa ii sprijin si pe
altii in evolutia lor. Ofer un serviciu si stau la dispozitie cu timpul meu si cu energia mea.
Valoarea informatilor sau o vindecare reusita este imposibil sa fie platite!
Mai este un aspect care are de origine religioasa: Iisus vindeca si invata fara sa ceara bani,
dar sa nu uitam ca in schimb a primit cazare, a fost invitat la masa si primea tot ce avea
nevoie. Dar in zilele de azi sunt de platit facturile si chiria. Si nu sunt si preotii platiti pentru
munca lor?
Din experienta mea este ca cine vrea cu adevarat sa faca munca asta, are si banii necesari. In
plus am creat niste modalitati de plata care fac posibil pentru multi oameni sa vina al
workshop-uri, daca au dorinta reala de transformare.
Dar se poate sa mai fie si un alt tipar in spate: copilul interior care vrea doar sa ia, si are si
dreptul sa ia, dar nu este constient ca intretimp a crescut, ca acum e adult si este si randul lui
sa dea. Si atunci intra in stare de imbufnare si refuza sa fie adult.
Bineinteles ca in Romania saracia este o tema mai speciala, dar asta nu exclude ce am
mentionat mai sus. Si tocmai teme precum sunt starea de victima si lipsa este in dorinta mea
sa le transformam la aceste workshopuri. Interesant mai este si o alta chestiune de povestit:
am oferit pentru unii oameni terapii si cursuri foarte ieftin sau pe gratis, dar interesant era de
vazut ca pana la urma au creat atat de multe sentimente de vinovatie fata de mine, si singurul
mod de a iesi din aceasta stare a fost separarea de mine, si asta intr-un mod foarte neplacut.
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A ramane dator este un fapt foarte greu de suportat! Si notiunile “scump” si “ieftin” sunt
relative…Vor fi mereu unii care spun ca este scump, si pentru altii este ieftin.
Ca deobicei o alegere poate fi un inceput nou: “Aleg sa investesc in evolutia mea si aleg si
banii necesari!” Si o sa vezi cum vrea mintea sa mentina stare de lipsa si cum gaseste ea,
mintea, dovezi ca o simpla alegere nu va avea efect. Dar daca raman in alegerea mea si
constientizez continuu toate credinte care imi stau in cale, sigur alegerea se va manifesta.
Silvia Staia: Christian iti multumesc pentru acest interviu si am certitudinea ca succesul iti
este asigurat pentru ca eu am vazut si simtit cu cata daruire faci tu munca asta la
workshopuri. Succes in continuare si te rog sa mai vii la mine in emisiune ca invitat.
Manuel Christian: Si eu iti multumesc.
Timisoara, 21 august 2009
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