Вашата сила
поднесена на тепсия

ЕЛАН

ВЪВЕДЕНИЕ
Въпреки че съм извънземен и живея на друга планета, аз по никакъв начин не разглеждам
себе си като нещо повече от вас. Имам определени познания, които много от вас биха
приели за по-обширни от общоприетата перспектива на земляните, но това не прави моята
перспектива по-добра, а просто различна.
Използвам възможността да комуникирам с вас в този момент поради няколко причини.
Най-важната от тях е времевата рамка. Дошло е времето за вас да привлечете този вид
информация, която аз мога да предоставя. Друга причина е желанието. Вие колективно
желаете да узнаете повече за себе си като същества и творци. А аз искам да ви кажа това,
което знам. Като общество ние вече сме интегрирали идеите, които ще споделя с вас.
Поради това аз знам, че това, което казвам, е така и че работи.
По никакъв начин не настоявам да повярвате на това, което ви казвам, заради това че съм
извънземен. Това, което можете да направите, е да докажете на самите себе си нашите
идеи. Намерението ми е просто да споделя и с това се изчерпва моята отговорност. Като
общество ние се доверяваме на това, което привличаме, и преживяваме резултатите от това
цялостно и положително доверие. Ние сме привлекли възможността да споделяме с вас по
този начин. Каня ви да се доверите на това, което вие привличате към себе си, и това се
отнася и до настоящата транскрибирана комуникация.
Нашето общество съществува в продължение на хиляди години като едно сплотено/единно
общество и сме научили много неща за себе си. В процеса на изучаване на много други
планетарни общества сме имали възможността да научим много неща относно...

ПРИРОДАТА НА РЕАЛНОСТТА
Ние започнахме да наблюдаваме вашето общество сравнително отскоро и сме само един от
няколкото вида същества, които понастоящем взаимодействат с жители на вашата планета.
Нашият подход е подход на зачитане правото ви да изследвате самите себе си и, поради
тази причина, нашето присъствие понастоящем остава неявно. Скоро това най-вероятно
ще се промени. Засега на мен ми е позволено да “поставя някаква основа“ и да
взаимодействам с вас чрез тези писмени сведения. Когато казвам, че „ми е позволено“,
имам предвид позволено от вас. Никой не ви е накарал насила да привлечете към себе си и
да прочетете този транскрибиран текст, така че вие го правите със собствената си свободна
воля, в подходящия за вас момент.
Животът е удивителна възможност и опитност и възнамерявам да ви обясня защо това е
така. Ние споделяме общи преживявания с всички вас. Въпреки че много от вас все още не
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вярват в нашето съществуване, ние вярваме във вас. Това, което целя, е да поставя
основите на нашите последващи взаимодействия лице в лице. Възнамерявам да споделя с
вас много неща относно самите вас, за които чак сега се пробуждате на колективно ниво
като общество. Възнамерявам да ви обясня защо и кога можем да се срещнем.
Присъединете се към мен и празнувайте това, което сте, и причината, поради която сте
избрали да сте тук. Присъединете се към мен и заедно ще открием повече един за друг.
(това не е в действителност името ми)...ЕЛАН

РЕШЕНИЕТО

Позволете ми да започна, като изразя безусловната си любов и признание към готовността
ви да създадем съвместно това взаимодействие. Ние единствено отговаряме на молбата и
желанието за взаимодействие по този начин и в този смисъл всяко едно взаимодействие, в
което участваме, е винаги резултат от съвместно сътворяване на това взаимодействие.
По време на тези ченълинг взаимойдействия аз по никакъв начин и под никаква форма не
„влизам“ в тялото на конкретен индивид. Това не е механизмът, чрез който се случват тези
взаимодействия. Това, което се случва, е, че всеки биологичен индивид или същество е
способно чрез процес, който създаваме съвместно, „емпатично“ да възпроизведе
вибрацията на моето съзнание, вибрацията на това, което бихте нарекли моя
„индивидуалност“ или моята идентификационна вибрация.
Следователно ние „създаваме съвместно“ тези взаимодействия с всеки отделен „канал“ и
с всеки един участник в тези взаимодействия. Затова ви благодаря още веднъж за
готовността ви да създадете това радостно общуване, което носи голяма радост и за нас.
Вие наистина вече съдържате всичко, което търсите да узнаете, всичко, което искате да
преживеете, всичко, което искате да сътворите. Мога да кажа това, защото разбирам
вашата природа като същества или съществуване и всички вие сте многоизмерни,
безкрайни и вечни по природа...
МНОГОИЗМЕРНИ, БЕЗКРАЙНИ И ВЕЧНИ ПО ПРИРОДА
Вие създавате това, което наричате „физически животи”, за да участвате в една от опциите
на творението, каквото е преживяването на това, което наричате „линейна реалност“.
Линейната реалност съдържа идеята, която наричате пространство, и свързаната с нея
идея за време, в което привидно се придвижвате през това пространство и го преживявате.
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Създаването на „преди, по време на и след“ е едно от характерните подразделения на
линейната реалност и всъщност ви позволява да преживеете себе си по начин, при който
привидно не осъзнавате напълно че наистина сте многоизмерни, безкрайни и вечни.
Начинът, по който създавате физическата опитност, линейната реалност, реалността с
граници, е чрез методология, при която създавате ПРИВИДНОТО раздробяване на
съзнанието си или казано по друг начин...
ПРОГРЕСИВНО

ПРОЯВЯВАТЕ СЪЗНАНИЕТО СИ
С други думи, вие ПО СВОЯТА СЪЩНОСТ СТЕ...

ВСЕЗНАЕЩО, ВСЕВИЖДАЩО, ЕДНОВРЕМЕННО СЪЩЕСТВУВАЩО,
МНОГОИЗМЕРНО, ВЕЧНО, БЕЗКРАЙНО СЪЗНАНИЕ
и в този момент проявявате себе си по начин, при който изглежда сякаш сте:
първоначално едно по-малко същество, после придобивате и натрупвате знания и
опитност, в резултат на което изглежда сякаш се превръщате в по-голямо същество или в
нещо повече от това, което сте били първоначално!
В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ всичко, което преживявате, всичко, се съдържа във вашето
съзнание, в рамките на вече същестуващата безкрайност на съзнанието ви. От
перспективата ви на безкрайност не същестува „вътре” и „отвън“, тъй като това са линейни
понятия на линейната перспектива.
ВАШЕТО ТЯЛО

Е БУКВАЛНО ВЪТРЕ В СЪЗНАНИЕТО ВИ...
а не обратното.
Следователно, вие вече съдържате всичко, цялото познание...цялата опитност...всички
идеи. Това, което наричате „израстване и научаване“, е само една от характеристиките на
линейната реалност и в този смисъл, погледната от гледна точка на безкрайността,
наистина е илюзия. Помнете, вие вече знаете всичко и следователно идеята, че не знаете
нещо и в последствие го научавате, е просто изследване ... привидност. Поради това, тъй
като вие вече съдържате всичко и изразявате себе си ЛИНЕЙНО за момента, вие създавате
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привидността на научаването, но механизмът за изживяване на разширението е наистина
просто да...

ПРОЯВИТЕ
повече от себе си, повече от безкрайния си потенциал, повече от това, което знаете, че е
истина за вас. Следователно, всичко, което „звучи като истина“ за вас, всичко, което
усещате като истина във всеки един момент, вие вече съдържате в себе си.
Започвайки да приемате идеята за себе си като за чисто съзнание, като за безкрайно
същество, вие започвате да привличате към себе си (в рамките на физическите параметри,
които сте заложили)...ресурси, информация в подходящи моменти, които да ви позволят да
започнате да проявявате повече...и повече...и повече...и повече от това, което вече сте, не
да се превръщате в нещо, което не сте, но просто да проявявате повече от това, което вече
сте.
Един начин, по който може да бъде представена тази идея, е, че изразявайки себе си във
физическа форма, вибрацията ви като съзнание в началото е свита вибрация. Това ви
позволява да преживеете ПРИВИДНОТО ЗАБРАВЯНЕ НА 99.99999% ОТ ТОВА, КОЕТО
СТЕ...за да преживеете неизмеримо малката десетична част..

.1%
(нула точка един процент)
от онзи, който сега сте избрали да проявите като себе си
Следователно вибрацията ви се
във физически смисъл. Започвайки да
разширявате представите си...приемайки този, който сте...

ВИБРАЦИОННИЯТ ВИ РЕЗОНАНС СЕ ПОВИШАВА,
което вие понякога наричате „издигане“ на вибрациите. „Възнесението“ следователно е
наистина, наистина готовността ви да проявявате повече от онова, което вече сте, а не
място, където да отидете ... от тук, защото, разширявайки представата за това кои сте, вие
разбирате, че тук и там съществуват вътре във вас и между тях няма разделение. В този
смисъл възнесението е наистина просто...

ДА БЪДЕТЕ ПОВЕЧЕ СЕБЕ СИ
5

Дефинирайки идеята за „възнесение“ често предполагате, че се издигате над физическата
реалност. Сега, това е един начин на преживяване на възнесение; това е една представа за
резултата от процеса на издигане или разширяване на вашата вибрация. Разберете ясно
обаче, че вие сте избрали да сте тук ... вие сте избрали да сте тук, за да преживеете себе си
по точно определен начин, в една реалност с много специфични параметри. Заради тези
„специфични параметри“ физическата опитност съдържа уникални характерни
предимства.
От перспективата на безкрайното ви съзнание, когато сте всезнаещи ... всевиждащи ...
едновременно съществуващи, в това състояние някои нюанси или аспекти имат по-малко
смисъл за вас. Една от тях е идеята за „научаване“... друга е идеята за „откриване“... а още
една е идеята за изненадата. Всички тези идеи някак губят смисъл, когато вече знаете
всичко. Следователно, предимствата на това, което наричате „физическа реалност“,
включват откривателството ... радостта от откривателството и изненадата (или
неочакваните резултати).

В този смисъл, един от начините да проявите възнесението е да започнете съзнателно да
участвате в създаването на реалността си и да я преживявате осъзнато, просто защото вие
така сте решили. В много буквален смисъл, ако решите да припишете нива на идеята за
възнесение, първото ниво на възнесението би било да се издигнете до това да живеете в
тази реалност пълноценно, без наченки на каквато и да е идея за „бягство” от тази
реалност, за издигане далеч от това „ужасно място“ (както понякога го наричате).
Следователно идеята за възнесение или разширяване на вибрацията е свързана с
радостното преживяване на повече от това, което вече сте. И нищо няма нужда да бъде
„отхвърлено“, за да станете повече от това, което вече сте. Тъй като съдържате всичко...
НЕ СЪЩЕСТУВА „ОТВЪН“, НЕ СЪЩЕСТВУВА „ВЪНШНО“

НЕ СЪЩЕСТВУВА НИЩО ОСВЕН ВАС, ПРЕЖИВЯВАЩИ САМИТЕ СЕБЕ СИ
Следователно, в действителност не можете да „избягате“ от себе си, защото всичко, което
бихте постигнали по този начин, е да навлезете в себе си така или иначе. Разбирането на
тази идея ви позволява да разберете сега съвсем ясно
НЯМА НИКЪДЕ, КЪДЕТО ДА ОТИДЕТЕ ... ВИЕ СТЕ ВЕЧЕ ТАМ
И, разбирайки го, решавайки, че вече сте там, ви позволява да преживеете предимствата на
това, което вече (ясно) сте сътворили като ваша реалност. Следователно, това да се
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потопите в реалността си и готовността да решите какво е реално за вас е един начин (във
всеки един момент, по който можете да

ТРАНСФОРМИРАТЕ РЕАЛНОСТТА СИ
Сега (както споменах по-рано) вие разлагате или проявявате съзнанието си на нива
започвайки от онова Единствено ... Вечно ... Безкрайно Същество.
НАЧИНЪТ, по който извършвате това проявление, е това, което ние обикновено наричаме:

ТРИАДА от
СИСТЕМИ ОТ УБЕЖДЕНИЯ
пораждащи
ЕМОЦИИ
които пораждат
МИСЛИ
и като краен резултат се изявяват в
ДЕЙСТВИЯ
Парадоксалното в идеята (че вашата реалност е резултат от вашите убеждения, емоции,
мисли и действия) е, че
НЕ СЪЩЕСТУВАТ ЕДНИ УБЕЖДНИЯ, КОИТО ИМАТЕ, И
ДРУГИ, КОИТО НЯМАТЕ
Както казах, вие съдържате всичко ... вие съдържате всички убеждения. Всяко
убеждение, което можете да изкажете или което можете да си помислите, вие също така
съдържате противоположното му убеждение. Правя това уточнение, не за да ви обърквам,
а просто за да ви обърна внимание, че, ако разберете, че вече съдържате всичко, то тогава
няма нищо, от което „да се отървете“ или да преработите, и няма нищо, което можете да
заслужите или да постигнете. Съществува просто и всичко се свежда до една единствена
дума..

„РЕШЕНИЕ“
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От вас зависи във всеки един момент да проявите този, който предпочитате да бъдете,
ВМЕСТО този, който някой друг казва, че трябва да бъдете, този, който си мислите, че
трябва да бъдете поради задължение към ДРУГИТЕ или каквото и да е друго ваше
ОСНОВАНИЕ да поддържате съзнанието си в състояние, което НЕ позволява да проявите
РАДОСТ в живота си.
РАДОСТТА Е ВАШЕ ПРАВО ПО РОЖДЕНИЕ

ЕКСТАЗЪТ Е ВАШЕ ПРАВО ПО РОЖДЕНИЕ
Не съществуват неща, които трябва да „заслужите“ (от висшата перспектива на това
понятие). Има неща, които понякога вие ще определите (решите), че трябва да заслужите.
Вие обаче сте най-висшият „диктатор“ на реалността си и следователно вие и единствено
вие можете да решите...
„Е, ДОБРЕ, НАЛИЦЕ Е ТАЗИ ИДЕЯ ЗА ЕКСТАЗ, НАЛИЦЕ Е ТАЗИ ИДЕЯ ЗА
РАДОСТ

И КОГАТО ВЕДНЪЖ Я ЗАСЛУЖА ... АЗ ЩЕ Я ПОСТИГНА“
Да, така е ... вие съдържате всичко, така че, ако имате тази конкретна нагласа, вие
можете да създадете привидността, че не сте заслужили радостта си ... и да
предприемете поредица от стъпки или действия, „заработвайки“, постигайки „заслугата“
да проявите и преживеете радост и чак тогава накрая да я преживеете.
Интересното обаче, е че в момента, в който решите, че сте заслужили правото да проявите
радостта си, и го направите ... в действителност не процесът, чрез който сте „заслужили“,
е това, което създава радостта в живота ви, това е...
РЕШЕНИЕТО ВИ

В МОМЕНТА
Това, че най-накрая сте решили, използвайки процеса, използвайки „задълженията“, които
сте изпълнили, като оправдание да изразите тази радост. Всички КРИТЕРИИ (целият
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„БАГАЖ“, както често го наричате), са поставени от вас и единствено от вас. Във всеки
един момент вие винаги проявявате...
НЯКАКВА ВЕРСИЯ НА ТОЗИ,
КОЙТО ВЯРВАТЕ, ЧЕ СТЕ
Вие решавате, във всеки един момент, кои сте. Вие създавате на 100% този, който сте във
всеки един момент, точно сега ... точно сега ... точно сега ... точно сега и точно сега.
Защото сега е единственото време, което е наистина наистина реално.
ВАШЕТО БЕЗКРАЙНО СЪЗНАНИЕ

Е ЕДНО ВЕЧНО СЕГА
(едновременно сега)
И като ЛИНЕЙНО проявление, докато съдавате ПРИВИДНОСТТА за линейна прогресия
от много „сега“, то във всяко едно от тези „сега“ (които, между другото, в действителност
са едно и също „сега“) вие взимате решение...
„АЗ СЪМ ТАЗИ ЛИЧНОСТ...АЗ СЪМ ОНАЗИ ЛИЧНОСТ“

„АЗ СЪМ ТАКЪВ...АЗ СЪМ ОНАКЪВ“
По-общо казано, правите това чрез СЛОЖНА СИСТЕМА ОТ КРИТЕРИИ.
Може би си казвате...
„Аз съм ТАЗИ личност, ЗАЩОТО това нещо ми се случи когато бях ДЕТЕ.“
Може би си казвате...
„Аз съм ТАЗИ личност, ЗАЩОТО тези ОБСТОЯТЕЛСТВА се СЛУЧВАТ единствено на
подобни хора.“
Може би си казвате..
„Аз съм ТАЗИ личност, ЗАЩОТО ВСИЧКИ ми казват, че съм такъв, следователно те
сигурно са прави.“
Но в крайна сметка вашето решение, вашето съгласие с критериите, каквито и да са те..
„АЗ СЪМ ... ТАЗИ ЛИЧНОСТ“
са това, което ви позволява да проявите (от всичкото, което съдържате) тази версия ...
тази личност, която сте в дадения момент.
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ПРИЧИНАТА да преживявате себе си като ЛИНЕЙНИ СЪЩЕСТВА, вместо като напълно
нова личност .. с различно тяло ... с различен цвят на косата ... с различен цвят на очите ... с
различна височина ... с различно тегло, във всеки един момент, е, че, дефинирайки себе си
във всеки един настоящ момент ... вие носите „багажа“, носите ИДЕЯ ...
„ДОБРЕ...(както често казвате) АЗ СЪМ ТАЗИ ЛИЧНОСТ,

КОЯТО Е ТОЧНО СЪЩАТА ЛИЧНОСТ, КОЯТО БЕШЕ ПРЕДИ МИГ С
тази-съвсем-малка-разлика“
И, разбира се, вие ще преживеете резултата от тази „съвсем малка разлика“, като
ПРИВИДНОСТТА, че сте „СЪЩАТА“ ЛИЧНОСТ.
Не ви споделяме това, за да дезинтегрирате спонтанно цялостната си личност и да
трансформирате напълно настоящата реалност в напълно непозната форма (това е една
възможност, между другото), защото не е нужно да правите това, за да пресъздадавате
себе си според това, което предпочитате във всеки един момент.
Просто с готовността си да бъдете „осъзнати“ в решението, което вземате ... точно сега и
после може би да проведете диалог със себе си, за да решите кой предпочитате да бъдете
... точно сега, това е всичко, което е нужно за пълното и на 100% трансформиране на
цялостното ви преживяане ... точно сега.
Вие вече го правите така или иначе. Не предлагам и не ви запознавам с нещо, в което не
сте експерти. Както казваме понякога ...“Вие сте съвършенни творци“, така че, когато
сътворите нещастие ... то е съвършенно нещастие. Когато сътворите радост ... това е
съвършенна радост.

Това обаче винаги зависи от РЕШЕНИЕТО в момента за това кои сте.
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МЕХАНИЗМЪТ
РЕШЕНИЕ ... ДОВЕРИЕ ... ДЕЙСТВИЕ
(Как създавате физическия си живот)
Най-общо, начинът, по който проявявате това като физически същества, е чрез...

ПЪРВО...
ВЗЕМАТЕ РЕШЕНИЕТО
„ТОВА Е, КОЕТО СЪМ“
След това

ВТОРО...
ДОВЕРЯВАТЕ СЕ НА ТОВА РЕШЕНИЕ
„ДОБРЕ, АЗ ТРЯБВА ДА БЪДА ТАЗИ ЛИЧНОСТ“
След това
ТРЕТО...

ДЕЙСТВАТЕ
или предприемате действие във вашата реалност
с основополагащото, базисно убеждение на решението ви, че...
„ТОВА Е, КОЕТО СЪМ“
и тези действия (във физическата реалност) са това, което привидно поражда резултати
(във физическата реалност), които привидно утвърждават (във физическата реалност) ...
решението. Следователно, каквото и да решите ... това получавате. И без значение
какъв метод използвате като оправдание за вземането на решение, решението пак си
остава.
Например хората често приемат...
„За да се трансформирам в личността, която предпочитам да бъда,
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трябва да разбера кой съм в момента“
И често създават СЛОЖЕН ПРОЦЕС, усложнено и болезнено изследване...
„ЗАЩО, ЗАЩО!...СЪМ ТОЗИ, КОЙТО СЪМ!“
Интересното е, че КАТО участват в и създават този ПРОЦЕС, те непрекъснато ПРЕПОТВЪРЖДАВАТ РЕШЕНИЕТО ...

„ТОВА...Е, КОЕТО...СЪМ“
Задълбавайки в миналото си, за да разберете защо сте се развили в такава нежелана посока
(ако това е подходът ви), ВИЕ ПОСТОЯННО ПРЕ-УТВЪРЖДАВАТЕ тази версия на онзи,
който сте. Вие продължавате да поддържате решението си, че...

„АЗ СЪМ ТАЗИ ЛИЧНОСТ, КОЯТО ТРЯБВА ДА ПОЛОЖИ ТОЛКОВА МНОГО
УСИЛИЯ“
Този род изследване може да има някаква стойност (ако настоявате придвижването ви да е
постепенно). Ако обаче незабавно се трансформирате (не е задължително, но ако все пак
се случи), няма нужда да носите ТОЗИ БАГАЖ.
Всичко, което трябва да направите, за да се трансформирате – точно сега, е, както
казвате на разговорния ви език...

„ДА ХВАНЕТЕ БИКА ЗА РОГАТА“
И просто
„РЕШЕНИЯТА ВИ ОТНОСНО ТОВА КОИ СТЕ ВИЕ
да бъдат
ОСЪЗНАТИ И ПРЕДНАМЕРЕНИ“
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Може да поискате да включите идеята за двигател в предпочитанието си...
„ТАКЪВ ИСКАМ ДА БЪДА“
Работата е там, че, когато казвате „такъв искам да бъда“, понякога е налице тенденцията
да се ОТКЛОНИТЕ като си мислите...

„Е, ТОВА Е, КОЕТО СЪМ,“

„ВЪПРЕКИ ЧЕ ЖЕЛАЯ ДА БЪДА ТАЗИ ЛИЧНОСТ“
Но това не е същото като просто да решите...
„ТОВА Е, КОЕТО СЪМ, ЗАЩОТО ТОВА Е, КОЕТО ПРЕДПОЧИТАМ ... ТОВА Е
НАЧИНЪТ, ПО КОЙТО ВЪЗПРИЕМАМ СЕБЕ СИ,

ТОВА Е ЛИЧНОСТТА, КОЯТО ОБИЧАМ“
И готовността ви просто...
„ДА ПРЕРЕЖЕТЕ ЧЕРВЕНАТА ЛЕНТА“

(както казвате)
И ДА РЕШИТЕ СПОРЕД ПРЕДПОЧИТАНИЕТО СИ
КОИ СТЕ ВИЕ...
ви позволява да използвате процеса, чрез които вече създавате реалността си, и да я
преобърнете, както казвате „с щракване на пръсти“ (или с каквато бързина изберете).
Затова бъдете осъзнати (ако изберете идеята да започнате да проявявате радост и екстаз в
живота си) не толкова за това кои сте в момента, личността, която не е това, което желаетe
да бъдете, a за това кой наистина желаете да бъдете, този, който предпочитате да бъдете,
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този, който вече сте. И така, когато веднъж решите .. .всяка личност, която сте били във
всеки един даден момент, става без значение по отношение на това решение.

ВИЕ СТАВАТЕ ЛИЧНОСТТА, КОЯТО РЕШИТЕ,
ВЪВ ВСЕКИ ЕДИН ДАДЕН МОМЕНТ
За да илюстрираме обхвата на тази идея...
АКО РЕШИТЕ...

„Добре Елан, това, което казваш в момента, са глупости“...
това ще получите.
АКО РЕШИТЕ...

„това има смисъл, ще го опитам“...
тогава ще получите частичния резултат на някой, който опитва.
АКО РЕШИТЕ....

„Е, аз вече правя това, ще започна да го правя осъзнато точно сега“ ...
вие вече не сте която и да е друга личност, като която някога сте дефинирали себе си, вие
сега сте предпочитаното ви аз. Ако започнете просто да се доверявате на това решение,
тогава действията ви (може би едва доловимо отначало, но после съвсем видимо) ще
започнат да отразяват решението, и действията ще породят резултати ... и дори това,
което считате за „външни обстоятелства“, ще започне да се променя.
Сега, разберете ясно, че поради методологията на „причината и ефекта“, която създавате в
реалността си чрез действията си (извършвате действие, което приемате за „причина“, и
после получавате „ефект“) ...
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ВИЕ СТЕ СКЛОННИ ДА СЪДИТЕ СЕБЕ СИ ...
НА ОСНОВАТА НА вашите ОБСТОЯТЕЛСТВА, на вашата „СИТУАЦИЯ“

Ако започнете да разбирате, че тези резултати, всички ОБСТОЯТЕЛСТВА, наистина
НЯМАТ „ВГРАДЕН“ СМИСЪЛ, че са просто...
НЕУТРАЛЕН НАБОР ОТ РЕКВИЗИТИ

(БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ КАК МОЖЕ ДА ИЗГЛЕЖДАТ НА ПОВЪРХНОСТТА)...
вие давате на себе си силата да интерпретирате тези обстоятелства (тези ситуации) през
новото ви аз, което сега сте решили да бъдете.
Сега, ако това ваше „аз“ е овластено същество, ще кажете...
„ДОБРЕ,

ПО КАКЪВ НАЧИН ТАЗИ СИТУАЦИЯ МИ
СЛУЖИ ТОЧНО ТАКАВА, КАКВАТО Е“...
и ще извлечете като резултат получаване на полза от обстоятелство, полза от ситуация,
която преди това сте приемали за „негативна“, или за „доказателство“, което привидно е
поддържало идеята.

„Е, ПРЕДПОЛАГАМ, ЧЕ НЕ СЪМ СЕ ПРОМЕНИЛ ИЗОБЩО“.
Разберете, между другото, когато казвате „Предполагам, че не съм се променил изобщо“,
какво е това, което правите? В този момент вие вземате ново решение. И, въпреки че вие
сте се променили напълно и на 100%, когато сте взели това решение...
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РЕШЕНИЕТО

„АЗ НЕ СЪМ СЕ ПРОМЕНИЛ ИЗОБЩО“
е много ПОДОБНО (най-вероятно) на „ПРЕДИШНИ“ негативни решения, които сте
взимали, и, следователно може да изглежда (това е само ПРИВИДНОСТ, но много силна),
да изглежда сякаш неутрализира позитивната промяна. В действителност, то не
неутрализира промяната, защото вие продължавате да сте ново същество с това поразширено познание.
Идеята обаче е, че ИЗГЛЕЖДА, че

(както понякога казвате),
когато не сте готови да си напомните ... да си припомните ... да поддържате решението за
това, кой предпочитате да бъдете.
И всяко обстоятелство, което би изглеждало негативно, би изглеждало като
„доказателство“, че не сте новата личност, която желаете да бъдете, e на „ОБРАТНАТА
СТРАНА НА МОНЕТАТА“...

ВЪЗМОЖНОСТ ...
ЗА ПРЕ-ПОДНОВЯВАНЕ, ПРЕ-НАСТРОЙВАНЕ КЪМ ТОВА, КОЕТО
ПРЕДПОЧИТАТЕ ДА БЪДЕТЕ
като си „напомните“
„Е, въпреки че това обстоятелство може да изглежда негативно, този „аз“, който
предпочитам да бъда, вече не прави избора да интерпретира нещата по този начин...

това е новото ми „аз“
и затова интерпретацията ми на който и да е набор от обстоятелства е също нова и мога
да разбера как всяко едно обстоятелство ми е в услуга“
Непрекъснато .. .възприемайки този подход, докато задържате в себе си идеята за
подкрепяне на този, който предпочитате да бъдете, и се доверявате на това решение и
действате по този начин ...
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ВИЕ СЪЗДАВАТЕ НОВА ВЕРИГА ОТ ОБСТОЯТЕЛСТВА
И така външните ситуации в живота ви наистина се променят, но основно единствено ако
имате готовността да ИЗПОЛЗВАТЕ ... в началния момент, когато вземате решението,

„Сега съм тази ПРЕДПОЧИТАНА личност“...
СЪЗНАНИЕТО на тази предпочитана личност, за да интепретирате настоящата
последователност от обстоятелства (които от физическа гледна точка може привидно да са
резултат от по-стари перспективи). Новата интерпретация, обаче, напълно променя
ефекта от обстоятелствата вместо да го повтаря отново и отново, и отново, и отново...
Така че, без значение какви привидно повтарящи се проблеми сте имали, те само
ИЗГЛЕЖДАТ като „повторения“, защото вие възприемате подобен подход, подобна
интерпретация, и в крайна сметка ... подобен набор от действия, когато констатирате и
заключите

„ЕТО ПАК СЪЩОТО!“
За да позволите на решението кои предпочитате да бъдете да се „затвърди“, просто са
нужни напомняния от време на време и това е всичко. Друго нещо, което спомага за
промяната, е готовността ви да си напомняте да интерпретирате реалността си чрез
вашия

НОВ АЗ
Следователно, началната идея за преживяване на това, което наричате „възнесение“, е да
проявите себе си в този живот, като тази конкретна версия на съзнанието си пълноценно,
целенасочено и с решимостта да не се „задоволявате“ с нищо по-малко от това да
извлечете от нея всичко положително, което можете. Когато правите това, вие
преживявате идеята за „извисено съзнание“, докато продължавате да поддържате...
ПРИВИДНОСТТА
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ЗА ФИЗИЧЕСКО ТЯЛО И ЛИНЕЙНО ПРОЯВЛЕНИЕ
И, преживявайки реалността си на физическо ниво, като ОСЪЗНАТ ТВОРЕЦ,
проявявайки себе си чрез предпочитание и радост ... проявявайки нещата, които ви носят
страст с интегритет (защото знаете, че всичко е едно интегрирано цяло), е вид опитност,
която, ако трябва да я квалифицираме и изразим „в по-широк смисъл “, както вероятно
бихте казали, е

ПРЕЖИВЯВАНЕ, НЕСРАВНИМО С НИЩО ДРУГО В МУЛТИВСЕЛЕНАТА.
(И затова ВИЕ не бихте искали да го пропуснете!)
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