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răspuns de la univers
Acest articol este continuarea scrisorii către univers. Recomand lecturarea ei în
prealabil, pentru a avea sens textul de aici.
Dragă Cristi și mai ales dragă cititor,
am citit cu mare atenție scrisorica de la tine si te felicit pentru încrederea tot mai mare pe care mi-o
atribui, jonglând prin eternul zgomot din jur si îndreptându-te cu pași acceptabili spre redescoperirea
de sine.
Pentru a-ți reaminti un pic flexibilitatea noțiunii de timp, îți subliniez că în timp ce îți scriu această
scrisoare tu o citești deja, timp în care mă uit la tine cum compui prima scrisoare care a ajuns la mine
înainte să o scrii.
Observ cu plăcere că ai ales să te mai retragi ocazional de lume, să contemplezi, să accepți tot ce este si
apoi să dai drumul oricărei dorințe si așteptări, detașându-te total de partea materială și golindu-ți
complet mintea. Sper ca această inițiativa să fie cât mai frecventă, uneori e cam lung drumul
comunicării noastre, când eu vorbesc și tu nu mă auzi.
Costumul fizic pe care îl stăpânești cu plăcere acum, împreună cu ceea ce tu numești personalitate,
sunt măștile care te rețin în a fi cu adevărat tu, dar mă bucur că ai anumite scăpări când alegi să îți dai
masca jos și să te bucuri de extazul progresiv al energiei ce te înconjoară.
Într-adevăr, această piesă continuă de teatru în formă energetică fizică aduce cu sine, conform
alegerilor la nivel de conștiință globală, o serie de filtre aparent limitative, care sunt în elegantă armonie
cu “regulile” stabilite pe planeta albastră. Sunt entuziasmat de faptul că unii oameni de pe planeta ta au
descoperit deja că ceea ce multi numesc LEGI, sunt simple reguli stabilite de comun acord, existând
libera alegere a fiecăruia dacă să se supună lor sau nu.
Totodată, pot spune că deja există oameni care nu mai mănâncă nimic si trăiesc fără probleme, care nu
beau nimic, care nu dorm, care nu îmbătrânesc și sfidează cu tandrețe regulile flexibile ale jocului, care
schimbă energia metalelor, care nu acceptă mereu ideea gravitației, care se vindecă “miraculos”, etc.
Poate din exemplul lor poți învață ceva, înainte să respingi posibilitatea de a fi adevărat fără a te
documenta deloc și mai ales înainte de începe zeificarea acelor simplii oameni, prin diverse cărți
“sfinte”.
Ei nu fac decât să cânte sunetul infinitului, acea vibrație care te definește dar pe care cu atât de multă
înverșunare ai ales să o ignori, ajungând acum să crezi că ai putea fi vreodată deconectat de energia vie
infinită, susținând că ești singur și nimeni nu te iubește.
Simt energia pozitivă emanată de faptul ca știi sigur, fără niciun dubiu, că tu ești în permanentă
conectat cu mine, cu semenii tăi, cu strămoșii și viitorii semeni, cu frunzele, cu aerul, apa, totul din jur.
Te poți asemăna, dacă vrei, cu o celulă a unui organism. Toate celulele compun organismul si
organismul compune toate celulele.
Nu pot exista una fără cealaltă, toate sunt conectate și fiecare conține toată informația creațională. Mă
bucur extrem că tu, împreună cu multi alții, ai încetat să mai crezi alegoriile scrise în cărți ce sunt
considerate sfinte, deși au un număr incomensurabil de elemente nu doar contradictorii și ridicole, ci
scrise prin prisma viziunii câtorva care proiectează trăsături umane creației, în loc să fie exact invers.
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Este plăcut să te asist în îndeletnicirile tale zilnice, pe care pui atât de mult preț, uitând uneori că viata în
sine este energia supremă și infinită, care acum se manifestă în cazul tău prin faptul că ești un om care
are multe de făcut, examene, stres, servici, șef nebun, salariu, trafic, rate și știri ProTV cu haos – treburi
reale, nu glumă.
Sper că știi cât de mult te pot iubi, cât de mult ador ceea ce ești și modul prin care ai ales să te exprimi
acum, sub formă fizică unde îți croiești cu tenacitate de păianjen o pânză complexă de evenimente, ale
căror experientă doar în acest mod o poți dobândi, experienta fiind singurul lucru cu adevărat real în
mirajul fizicalității.
Sunt aici împreună cu tine si amândoi ne uităm la tine în timp ce scrii acest răspuns al scrisorii inițiale,
folosind comunicarea ta cu tine pe un plan mai înalt si cu restul energiei. Ne uităm, de asemenea, la alte
laturi ale exprimării de sine, în alte dimensiuni diferite cu cea a ta de acum. Ești în multe locuri simultan,
la fel ca toți cei te înconjoară. Întreaga familie de îngeri te iubește la fel de mult cum și tu îi iubești tu si
îți transmit toată energia pozitivă pe care o emiți.
Nu te mai auto-sabota cu nesfârșita “raționalizare” a evenimentelor; energia depusă acolo se reflectă
pentru a te susține în orice, chiar și în negativism, suferință sau frică, nu ai înțeles asta încă? Poate poți
învață ceva de la cei care își urmează cu perseverentă pasiunile, fără a face filozofie asupra scopului lor.
Întâmplător acei oameni trăiesc o viată extraordinară și nu doar că realizează multe și sunt deschiși în
comunicarea cu ei, dar ei în niciun caz nu au experienta unei vieți de rutină obositoare, moarte lentă a
flăcării sufletești.
Nu uita că multe alte generații și civilizații diferite sunt fascinate de jocul pamântesc și toți sunt inspirați
de magnitudinea limitărilor auto-impuse de oameni și drumul spre recucerirea de sine. Toți sunt gata
să ajute în orice fel, nu trebuie decât să te deschizi comunicării cu ei, asa cum multi o fac deja.
Îți doresc mereu tot binele din lume și aștept cu pasiune să te asist în noi experiente fizice, pentru a ne
scălda în extazul existentei din care facem cu toții parte. Tot ce trebuie să faci este să crezi în ceea ce
descoperi prin căutarea de sine și să te deschizi comunicării noastre, fără a te mai limita la zeificarea
celor care trec peste barierele opționale ale jocului vieții. Ești infinit, etern, dragoste necondiționată și
energie pură. Poți vedea energia și prin diverse aparate, dar nu ai nevoie de scuze tehnologice pentru a
avea curajul să accepți că ești infinit.
Sunt mereu aici și te tin în brate, să nu te îndoiești niciodată de asta! Suntem împreună etern si nimic
nu ne poate despărți, decât experiența ideii că am putea fi vreodată deconectați, fabricată de tine în
momente de rătăcire personală. Te iubesc cu fiecare particulă de energie și îți trimit dragoste
necondiționată și multă lumină în drumul spre regăsirea de sine.
PS: nu iți face griji, conceptul de “păcat” a fost inventat tot de oameni. După ce vei face tranziția din
formă fizică în cea de energie spirituală (din nou), îți vei reaminti că nu există judecată de niciun fel, nu
există negativism, nu există “rai” și nu există „iad”. Există doar Acasă, cel mai magnific loc pe care ți-l poți
aminti vreodată. Trăiește din plin, iubește cu patos și construiește-ți viata pe baza pasiunii, indiferent
unde te va indemna ea, fiind cea mai bună metodă de a te scălda în lumina felinarului din tine.
Cu dragoste infinită,
universul
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