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Minä olen mitä olen, St. Germainin Adamus. 

Tervetuloa, rakkaat shaumbrat. Tervetuloa tähän shoudiin toukokuussa 2022. Otan hetken 
tunteakseni jokaista teitä, tunteakseni energioitanne. Miten mielenkiintoinen ryhmä onkaan 
kerääntynyt tänne tänään ympäri maailmaa. 

Hyvin monet teistä tunsivat kutsun olla täällä. Teillä oli muita asioita tehtävänä, kenties ajattelitte, 
että parempia asioita tehtävänä, mutta tunsitte kutsun olla täällä tämän ryhmän kanssa tällä 
hetkellä, melkein vastustamattoman kutsun. Kiitos, että olette täällä, koska meillä on tärkeää työtä 
tehtävänä tänään. 

Vedetään syvään henkeä, kun avaamme tämän shoudin. 

Siitä tulee vähän erilainen, kuin meillä on ennen ollut. Niin paljon kuin rakastan luennoida, puhua 
shaumbroille, häiritä teitä ja tehdä temppuja, tämä shoud on erilainen. Teemme sitä kaikkea ensi 
kuussa, kun pääsemme taas yhteen, toivottavasti live-yleisön kera. Tämä shoud … no, saatte sen 
selville. Kiitos, että olette täällä.  

Maailmassa tapahtuu erittäin paljon tällä hetkellä. Sitä on vaikea joskus nähdä, kun olette sen 
keskellä – sen suuruutta, mitä tapahtuu. Tiedätte, että asiat ovat intensiivisiä. Tiedätte, että teillä 
on hyvin monia tunteita. Nyt nekin jotka ennen sanoivat, etteivät tunne koskaan mitään, tuntevat 
asioita. Nyt toivotte, että voisitte palata takaisin siihen, ettette tunne asioita. Ei. Jatkatte asioiden 
tuntemista, koska oma valonne, oma tietoisuutenne, on herättänyt herkkyytenne. Siis jatkatte 
asioiden tuntemista, ja jatkatte maailman tuntemista ympärillänne. 

Olette eläneet hyvin monta elämää tällä planeetalla. Teille tuli tutuksi se tapa, jolla asiat liikkuivat ja 
muuttuivat – joskus ei kovin nopeasti, ja joskus tuntui siltä, että vain toisitte samoja vanhoja 
kaavoja, tai maailma toisti samoja kaavoja. Mutta nyt mennään tosiaankin hyvin nopeasti, melkein 
sellaista vauhtia, että teistä tuntuu vaikealta pysyä mukana. Oli kohta – ei kovin kauan sitten – 
jolloin ajattelitte, etteivät muutokset olleet tarpeeksi nopeita. Halusitte edetä nopeammin ja 
nopeammin, ja nyt se tapahtuu. Ja tosiaankin, muutoksia tapahtuu tällä planeetalla.  

Tänään teemme DreamWalkin (= unikävely). Se on melko pitkä DreamWalk, ja sen aikana 
säteilemme yhdessä valoamme pimeyteen. Menemme syvälle pimeyden sydämeen/ytimeen tai 
kenties pimeyden suolistoon/sisuksiin, ja säteilemme valoa ja teemme, mitä tulitte tälle planeetalle 
tekemään. Tätä se on. Ette tulleet tällä planeetalle aloittamaan suuryrityksiä tai keksimään asioita. 
Se ei välttämättä ollut myöskään parannustyön tekemistä tai valmentamista tai kirjojen 
kirjoittamista. Tulitte planeetalle tekemään sitä, mitä teemme tänään – ja mitä teette, kun 
penkkeilette. 

 

Aika säteillä 



Säteilemme valoa, ja kuten tiedätte – olemme puhuneet siitä hyvin usein – tämä on se aika, jolloin 
planeetta todella tarvitsee sitä. On eeppisten muutosten aika kaikessa, mitä tapahtuu. Ei voi 
sanoa, että se on vain tämä asia tai tuo asia. Kaikki mitä tapahtuu, käy läpi muutoksia, ja usein 
muutokset eivät ole helppoja.  

Muutokset merkitsevät vanhojen järjestelmien hajoamista. Tavallaan kuin Shiva, tuhoajaenergia, 
tulee hajottamaan vanhat järjestelmät. Se on usein vaikeaa ihmisille – vaikeaa sille tavalle, miten 
he ovat järjestäneet elämänsä, kuviot joissa he ovat, ihmiset joiden kanssa he ovat, joten se on 
hyvin vaikeaa. Mutta nyt näitä muutoksia tapahtuu. Ei ole takaisinpaluuta. Muutoksia ei voi 
hidastaa. Niitä tapahtuu tällä planeetalla, ja sen vuoksi olette täällä. Sanoitte usein: "No, haluan 
muistaa, miksi olen tällä planeetalla, mitä olen tekemässä." Monet teistä pelkästään odottivat 
vuosia, jopa vuosikymmeniä, tätä aikaa. Tästä syystä olette tällä.  

Hyvin monet teistä ovat viettäneet menneisyydessä elämiä eristyksissä – oli se sitten 
mysteerikoulu, tai jonkinlainen salajärjestö, hiljainen ja kulissientakainen salajärjestö, joka piti valoa 
planeetalle. Tätä tapahtui luostareissa. Sitä tapahtui pienissä ryhmissä, jotka olivat eristäytyneet 
hyvin syrjäisiin paikkoihin maailmassa. Tarkoitus oli pitää energiaa planeetalle. Energian pitäminen 
merkitsi, että säilytitte yhteyden/linkin taivaan ja Maan välillä, jumalan ja ihmisen välillä, jottei sitä 
kadotettaisi. Tarkoituksenne oli ylläpitää tuo yhteys. 

Ja on ryhmiä, jotka tekevät edelleen sitä. Sitä on tehty Lemurian ajoista lähtien, ja on ryhmiä, jotka 
tekevät edelleen sitä. Ette kuule heistä koskaan, tai kuulette heistä harvoin. Usein he tekevät sitä 
jonkin uskonnollisen organisaation varjolla, mutta se on vain heidän käyttämänsä fasadi, sillä 
oikeasti he pitävät vain energiaa, kunnes aika on oikea. 

He pitivät sitä, kunnes oli niiden aika, jotka tulivat olemaan valonkantajia tällä planeetalla. He 
pitivät sitä, kunnes tiettyjen ihmisten ympäri planeetta oli aika alkaa sallia jumaluutensa, valonsa, 
tällä todellisuustasolla, ja kyse on teistä. Siinä kohtaa olemme nyt. Sitä teemme tässä nyt.  

Vaikka rakastan puhua kanssanne, viihdyttää, informoida ja luennoida, tänään halusin tehdä 
tämän hyvin erityisen DreamWalkin. Niinpä pyydän teitä asettumaan mukavasti. Himmentäkää 
valoja, asettukaa mukavasti siinä, mitä teette, ja sammuttakaa kännykkänne, kiitos. Tiedätte, miten 
joskus ollessamme hyvin syvässä työssä, se melkein vetää puoleensa häiriötekijöitä. Se melkein 
tuo niitä, ja yhtäkkiä joku josta ette ole kuulleet vähään aikaan, tai perheenjäsen, tai jokin 
kaupustelija soittaa – ja yhtäkkiä puhelin soi. Siis sammuttakaa nuo puhelimet, laittakaa ainakin 
äänettömälle, ja asettukaa mukavasti DreamWalkiamme varten.  

Halusin tehdä tämän DreamWalkin tänään ryhmäjuttuna, tämän ryhmän kanssa jonka tunsin 
tulevan. Teillä on yksilökokemuksenne, mutta halusin tehdä sen ryhmänä tässä reaaliajassa, tässä 
hetkessä. Normaalisti penkkeilette yksin. Normaalisti löydätte vähän aikaa, istutte jossain 
järvenrannalla, puistossa, joskus autossanne tai kotona, ja säteilette pelkästään valoanne. Mutta 
nyt haluaisin tehdä tämän DreamWalkin ja mennä pimeyteen tämän ryhmän kanssa. Ja kyllä, 
jotkut teistä ovat olleet ärtyneitä/huonovointisia pari viime päivää, tai kenties teillä oli melko hulluja 
unia viime yönä tai sitä edellisenä, koska silloin kun teemme tällaista työtä, niin pimeys ei tavallaan 
pidä siitä.  

Tiedätte, millaista on, kun olette pimeähkössä huoneessa ja yhtäkkiä joku sytyttää valot, ja se on 
ärsyttävää. Yhtäkkiä teidät otetaan siitä tilasta, jossa olitte. Tilanne on sama, kun pimeys tuntee, 
että jotain on tulossa. Se vastustaa sitä, ja luultavasti olette tunteneet sen, tai ajatelleet sitä, tai 
nähneet unta siitä.  

Emme yritä tehdä mitään muuta, kuin olla valo pimeydessä, ja kuten tiedätte, perimmiltään ei ole 
pimeyttä tai valoa. Mutta on asioita, joilta puuttuu tietoisuutta ja tiedostamista. Niiltä puuttuu kyky 
nähdä ja hahmottaa mahdollisuuksia, ja sitä kutsumme pimeydeksi tässä tapauksessa. Se on 



hyvin loukkaava/satuttava tila, hyvin tuskallinen tila – fyysisesti ja mentaalisesti – ja sitä kutsumme 
pimeydeksi tässä. 

Valo on pelkästään tietoisuutta. Tietoisuutta. Ainoa asia jolla on todella oikeasti merkitystä, on 
tietoisuus. Se on puhtain kaikista asioista – tietoisuutenne, "minä olen" -olemuksenne. Ilman sitä ei 
olisi energiaa. Ei olisi hiukkasia. Ei olisi valoa. Ei olisi mitään todellisuutta.  

Siis tuomme tosiasiassa tietoisuutta niille alueille, jotka ovat suljettuja, peitettyjä, alueille jotka ovat 
niin täynnä tuskaa, etteivät ne näe suuria mahdollisuuksia, joita niille on – on kyse sitten yksilöistä 
tai planeetasta. Tuomme valoamme. Ei tungettelevasti, ei pakottamaan mitään muutosta, ei 
saamaan toista uskomaan siihen, mitä itse uskoo, vaan pelkästään valaisemaan.  

Tämä aika juuri nyt on hyvin kriittinen kohta kaikelle tällä planeetalla. Tänä aikana niiden jotka ovat 
tietoisuudenkantajia, teidän, on aika tulla esiin. Ja taas kerran, yrittämättä pakottaa muutosta, vaan 
pelkästään näyttää, että on muita mahdollisuuksia. 

Vedetäänpä siis syvään henkeä yhdessä tässä toukokuun 2022 shoudissa. Vedetään kunnolla 
syvään henkeä, tuodaan energiamme yhteen. 

Tässä DreamWalkissa on paljon aikoja, jolloin en sano mitään. Pyydän teitä vain tuomaan 
valoanne. 

Pyydän teitä olemaan osallistumatta mihinkään asioihin, joita ehkä kohtaamme. Seisomme 
tavallaan tuon matalan aidan takana – osallistumatta ääniin, aspekteihin, muihin joita ehkä 
kohtaatte. Emme yritä pakottaa tietämme hallitusten virkahuoneisiin ja muuttaa johtajia. Emme 
yritä pakottaa mitään muutoksia myöskään menneisyyteen. Tuomme vain valoa, ja taas kerran, 
tätä tulitte tälle planeetalla tekemään tässä elämässä. 

 

DreamWalk pimeyteen 

Vedetään syvään henkeä yhdessä kaikkien niiden kanssa, jotka ovat kerääntyneet tänne tällä 
hetkellä, ja kaikkien jotka liittyvät myöhemmin mukaan tähän DreamWalkiin. Vedetään syvään 
henkeä, kun aloitamme. 

(Musiikki alkaa) 

DreamWalkissa meidän ei itse asiassa tarvitse mennä minnekään. Kaikki tulee meidän 
luoksemme. 

Tavallaan se on kuin spiraali. Emme mene "tuonne ulos" yrittäen tehdä jotain. Olemme vain tässä 
läsnäolevassa hetkessä ja sallimme säteilymme ryhmänä, juhlallisena ryhmänä, ja sallit valosi 
säteillä. 

Ja kun säteilet valoa, se säteilee ensin sinuun. Ja elämässäsi voi edelleen olla pimeitä alueita – 
vanhoja muistoja, menneisyyden haamuja, ihmisiä jotka ovat vahingoittaneet sinua, satuttaneet 
sinua. 

Aloitetaanpa siitä, tästä elämästä, ja säteile valoasi pimeyteen sisälläsi, jotta tuo osasi 
menneisyydestä voi nähdä, että on monia muita mahdollisuuksia.  

Jotta tuo osasi voi nähdä, ettet ole jumissa. Etteivät muut kontrolloi sinua. Et ole todellisuudessa 
rajoittunut missään valinnoissasi, vaikka olet ehkä tuntenut niin.  



Ole tuossa oman Itsesi pimeydessä – minkä tekemistä useimmat ihmiset ehdottomasti välttelevät. 
Useimmat ihmiset eivät halua kohdata sitä. Mutta tässä, kun olet tietoisuudessa, siinä ei ole 
mitään, mistä pitää olla huolissaan. Ei ole pelkoa, että pimeys syö. 

Ei ole enää pelkoa, että käännyt pimeyteen – mitä monet teistä ovat pelänneet pitkän aikaa. Mitä 
jos pimeys syö teidät, ja muututte pahaksi ihmiseksi? Ette yksinkertaisesti voi tällä hetkellä. 
Tiedätte aivan liian paljon valostanne. 

Tässä kohtaa pimeytenne tai kenenkään muun pimeys ei voi turmella teitä.  

Säteile valoasi jokaiseen osaasi, joka on ehkä edelleen pimeydessä. 

(Tauko) 

Ja se saattaa yrittää kääntyä pois, tai se saattaa yrittää murista sinulle, mutta pysy vain 
tietoisuudessasi, valossasi. 

Tämä on nyt polkusi. 

Pimeytesi asia ei ole päättää, tehdä päätöksiä – tehdä mitään elämässäsi. Nyt sen teet sinä, 
täysivaltaisena olentona. 

Anna valosi säteillä pimeyteen, jota on saattanut olla lapsuusvuosinasi.  

(Tauko) 

Jotkut teistä kestivät kamalia asioita, kun olitte nuoria – hirvittäviä asioita. Niille ei ole mitään 
oikeutusta. Ei yritetä järkeillä sitä tai saada tolkkua siitä. Mutta nyt tulee valoa – valoa sinusta – 
noihin menneisyytesi hyvin pimeisiin käytäviin. 

(Tauko) 

Koit asioita, jotka aiheuttivat sinulle suurta häpeää. Joitain teistä pahoinpideltiin fyysisesti ja 
seksuaalisesti, ja se aiheutti teille hyvin paljon häpeää. Mutta sinä et tehnyt sitä. 

Ja vedit tämän pimeyspeitteen päällesi, ja nyt on aika, koska tuo osasi haluaa tuon valon, tuon 
enkelin, olevan tässä nyt. 

Tunne, kun elämäsi pimeys tuntuu tulevan nyt sinua kohti. 

Vaikka se yrittää edelleen pitää kiinni pimeydestään, se melkein vedetään tähän valoon, jota 
säteilet. Nämä pimeässä pidetyt osasi tietävät, että nyt on tullut se aika.  

Anna valosi säteillä niihin, jotta ne voivat löytää ja käyttää mahdollisuuksia, jotka ovat niiden 
ulottuvilla.  

(Pidempi tauko) 

Suurinta transformaatiota tapahtuu, silloin kun voit pelkästään olla valossasi läsnäolevassa 
hetkessä, kun et yritä parantaa tai muuttaa, vaan pelkästään olet siinä tuona valona. 

Jäämättä kiinni haavoihin, jäämättä kiinni häpeään, uppoutumatta pimeyteen, vaan pelkästään olet 
siinä. 

(Tauko) 



Anna valosi säteillä jokaiseen osaasi, joka on hämmentynyt – on se sitten osa, joka on täällä 
tänään, osa joka on menneisyydestä, osa joka huutaa. 

(Tauko) 

Anna tuon valon säteillä jokaiseen petoon ja demoniin, joka edelleen vaeltelee unissasi, 
mielessäsi, jotta jokainen haavoittunut osa tietää nyt, miten päästään ulos tuosta pimeyden 
ansasta. 

(Tauko) 

Todellinen transformaatio tapahtuu, kun tietoisuuden valo on siinä. 

(Tauko) 

Kaikki muut terapiat, neuvonta, kaikki muu, on tavallaan makyoa. Pimeyden tarvitsi vain tuntea 
valon läsnäolo, tuon valon vakaus. 

(Tauko) 

Sen tarvitsi tietää, että valo oli totta. 

Ja ennen kaikkea, sen tarvitsi tietää, että valo tuli sisältä, ei joltain ulkopuoliselta – ei toiselta 
olennolta, ei taivaasta, vaan sinusta. Sitä se tarvitsi.  

Tuo valo jonka tuot, on tietoisuutesi, tiedostamisesi, ja tietoisuutesi puhtaus.  

(Tauko) 

Tuo valo ei yritä parantaa. Valo ei yritä konsultoida. Valo on siinä pelkästään sanomassa: "On 
olemassa tie/tapa." 

Jokainen pimeä tilanne, jokainen pimeä kokemus, joka on edelleen elämässäsi, on itse asiassa 
kaivannut valoa, kaivannut tätä valoa jonka tuot nyt siihen.  

Se ei halunnut enää mitään pelejä. Se ei halunnut enää mitään terapioita ja superterapioita. Se 
halusi vain tätä, mitä tuot nyt. Se on siinä. Sinun valosi. 

Tuo pimeys joka ei tuntenut olevansa valon arvoinen, pimeys joka ei ajatellut voivansa olla valo, 
halusi vain tietää, että tuo valo, että sinä, voisit olla tässä. 

Anna sen säteillä elämässäsi kaikkeen, mikä on ehkä harmaudessa tai pimeässä, piilossa tai 
haavoittunut. Anna sen säteillä siinä jokaiseen osaan. 

(Tauko) 

Ja sitten anna niiden asioiden, joita kutsut entisiksi elämiksi, tulla pimeytensä kanssa esiin. 

(Tauko) 

Näet, että hyvin monet niistä elävät edelleen läpi noita kokemuksia, ovat melkein kuin juuttuneet 
uneen. 

Se, että tuo entinen elämä kuolee fyysisen kuoleman, ei merkitse, että tuo entinen elämä kuolee. 
Se voi jatkaa ja jatkaa traumojensa, pimeyksiensä ja kärsimystensä kera. Se menee muihin 
ulottuvuuksiin. Se menee myös Maan lähiulottuvuuksiin ja usein jatkaa. 



Tiedät sen, koska voit tuntea tuon kärsimyksen ja tuskan, melkein kuin kaiun jostain 
menneisyydestä. 

Anna valosi säteillä kaikkiin näihin entisiin elämiin. 

(Tauko) 

He ovat etsineet pelastusta hyvin monista eri paikoista. He ovat yrittäneet kovasti murtautua ulos 
kärsimyksestään, pimeydestään ja tuskastaan. Mutta he tarvitsivat tätä, mitä tuot nyt – valoasi, 
viisauttasi, kypsyyttäsi. 

Tätä he tarvitsivat, jotta myös he voivat nähdä mahdollisuutensa. He voivat nähdä eri skenaarion. 

Et tuo heille parannusta. Et tuo heille ratkaisuja. Tuot heille pelkästään valoasi, ja heidän tarvitsee 
nähdä se. Heidän tarvitsee tuntea se. 

Jokainen entinen elämäsi käy nyt läpi omanlaistaan tulemista Oivaltamiseen. Sinä johdat tietä 
tässä elämässä kaikille entisille elämillesi. Johdat tietä, ja siksi he käyvät läpi oman 
Oivaltamisensa. 

Historia ei ole historiaa. Historia ei ole vain, mitä on tallennettu. Toisin sanoen, he muuttavat 
historiaansa, sinun historiaasi, tällä hetkellä, kun tuot valoasi heille. 

Jokainen entinen elämäsi tulee myös Oivaltamiseen tuossa elämässä. 

Kyllä, he uhmaavat historiaa. He uhmaavat aikaa ja paikkaa. Seuraukset ovat uskomattomia. 

Entinen elämä joka on ehkä kuollut köyhänä, vihaisena, pimeydessä, muuttaa nyt kurssiaan tuossa 
elämässä – vaikka se olisi viime hetki ennen kuolemaa tuossa elämässä – kun valoa tulee hänelle.  

Jotkut noista elämistä ovat rukoilleet Jumalaa, enkeleitä, Jeesusta, Allahia, Buddhaa 
vapauttamaan kärsimyksestä, jota he ovat kestäneet. Rukoilleet vapautusta heidän omasta 
pimeydestään, miten he suhtautuvat itseensä ja havaitsevat itsensä. Mutta ei, kukaan noista 
olennoista ei voisi antaa sitä parannusta ja ratkaisua, jonka sinun valosi voi antaa tässä ja nyt.  

Valon on tultava sisältä. Se ei voi tulla ulkopuolelta. Se ei yksinkertaisesti voi. Voitaisiin sanoa, että 
ulkopuoliset valot antavat hyvin tilapäistä helpotusta. Mutta jotta voidaan todella vaikuttaa noihin 
entisiin elämiin, tunne niitä vain nyt. 

(Tauko) 

Heidän täytyi tuntea tuo valo sisältä. 

(Tauko) 

Ei kaukaa taivaasta. Ei jonkinlaiselta henkiseltä ikonilta, vaan heidän täytyi tuntea se sisältä. 
Tämän tuot jokaiselle heistä. 

Valosi valaisee nyt heille mahdollisuudet, ja sitten on heidän tehtävänsä valita. Mutta valosi 
valaisee mahdollisuudet – mahdollisuudet heille mennä oman pimeytensä yli. 

Tunne nyt niitä muutoksia, joita valosi tuo jokaiselle entiselle elämällesi. Se muuttaa oman 
historiasi kurssia. 

(Pitkä tauko) 



Mikään ei voisi koskettaa näitä entisiä elämiä niin, kuin sinun valosi. Ei mikään. 

(Tauko) 

Hyvin monet entiset elämät kuolivat paljon hämmennystä mielessään ja sydämessään. 

Se aiheutti hyvin paljon etsintää, ahdistusta, kärsimystä. Se tuntui vain pahenevan, kun nuo entiset 
elämät yrittivät jatkuvasti etsiä vastauksia – ihmeparannuksia, pikakorjauksia, ulkopuolisia 
profeettoja. 

Se ei yksinkertaisesti toimi. He tarvitsivat tätä nyt. He tarvitsivat valosi läsnäoloa. 

Uskallan sanoa, että tämä on ainoa asia, joka antaa ratkaisun, transformaation. Ainoa asia. Kaikki 
muu johtaa vain lisäpäänsärkyyn, lisäepäonnistumiseen, lisäpettymykseen.  

Anna valosi säteillä jokaiseen entiseen elämääsi. 

(Tauko) 

On mielenkiintoista, koska olen nähnyt, ja te olette nähneet, ihmisten yrittävän tehdä hyvin monia 
asioita saadakseen aikaan muutoksen itsessään. 

He ovat yrittäneet kaikkia eri tekniikkoja ja lähestymistapoja, etsien jatkuvasti viimeisintä ja uutta – 
polvistuen gurujen eteen, tutkien ja tutkien ja tutkien kirjoja ja käsikirjoituksia, kunnes heidän 
silmänsä melkein putosivat – eikä mikään siitä, ei mikään siitä anna puhdasta transformaatiota.  

Sen annat vain sinä, sinun tietoisuutesi, joka on siellä pimeydessä.  

Sinun palaamisesi takaisin Itseesi.  

Se olet sinä, joka viet tuon pyhän jumalaisen osan sinne ja säteilet sitä heille, säteilet sitä tietoisesti 
heille, jokaiselle noista entisistä elämistä. 

(Tauko) 

Ja sydämessään he voivat tuntea tuon tuttuuden. He voivat tuntea sinun ja heidän, sielun, 
ykseyden. Se tuntuu totuudenmukaiselta, rehelliseltä ja todelta. Ja se tuntuu joltain, mikä on 
sisällä. Se ei ole miltään ulkopuolella.  

Monille entiselle elämälle on todella yllätys, miten intiimiä tämä valo on, joka nyt säteilee – miten 
intiimiä se on. 

(Tauko) 

Anna heidän tuntea valosi. Anna kaiken pimeyden jokaisessa entisessä elämässä tuntea valosi, 
Kristus-tietoisuutesi.  

(Tauko) 

Eikö ole hämmästyttävää, että olet nyt tuossa paikassa, tuolla kypsyys- ja integrointitasolla, jolla 
sinä – sinä – voit tuoda tämän valon? 

Aiemmin tunsit aina, että sinun tarvitsi olla valon vastaanottaja, että sinä olet pimeässä, että sinä 
tarvitsit tätä valoa tulemaan sinulle. Mutta nyt se olet se, joka tuo sitä. 

Olet se, joka ei enää pelkää itseään tai omaa valoaan. Voit olla se, joka tuo sitä.  



Et ole enää osa tätä entisten elämien ryhmää, joka on odottanut valoa, vaikka ne ovat pitäneet 
kiinni pimeydestä. Olet noussut sen kaiken yläpuolelle, ja nyt olet se, joka tuo valoa. Olematta 
huolissasi siitä, vääristätkö sitä, käytätkö sitä väärin. Et lainkaan. 

(Tauko) 

Jatketaanpa nyt DreamWalkiamme.  

Tuodaan tuota valoa maailmaan, tälle planeetalle, kaikkeen pimeyteen jota on planeetalla nyt – 
pimeyteen eli siihen, ettei ole tietoisuutta. Se on usein vääristynyttä ja kieroutunutta, usein myös 
sellaista, mitä ihmiset kutsuisivat pahuudeksi.  

Tuodaan valoamme tälle planeetalle, niille miljardeille ihmisille jotka ovat hyväsydämisiä. He ovat 
todellakin hyväsydämisiä. Kuitenkin monet heistä ovat jääneet kiinni omaan pimeyteensä. Jotkut 
ovat jääneet kiinni valtapeleihin. Jotkut ovat pimeyden loukussa, jota on tuotu myös entisistä 
elämistä tähän elämään. 

Tuodaan valoamme planeetalle, jolla on suurta hyvyyspotentiaalia, mutta kuitenkin tällä hetkellä on 
hyvin paljon pelkoa. 

(Tauko) 

On pelkoa. Tässä pimeydessä on toivottomuutta. 

Tuodaan valoamme, jotta massatietoisuus ja ihmiskunta voi nähdä, että on todella muita 
mahdollisuuksia. 

(Tauko) 

Tällä planeetalla ei tarvitse olla kärsimystä. Mutta kuitenkin pimeys ylläpitää sitä. Pimeys ruokkii 
sillä itseään. 

Tuodaan valoamme – tässä shoudissa, DreamWalkissamme – tälle planeetalle. 

(Tauko) 

Voi, hyvin monet ovat kiinni karmassa, omassa karmassaan menneisyydestä. Hyvin paha ansa, 
hyvin viettelevä ansa, tuo heidän oma karmansa.  

Tuodaan valoamme, jotta he voivat nähdä, että he voivat päästää siitä irti, milloin haluavat. Se ei 
ole katumusharjoitus taivaasta. On pelkästään heidän asiansa, milloin he haluavat päästää siitä irti. 

(Tauko) 

Ihmiset tällä planeetalla jatkavat jokapäiväisiä asioitaan, he jatkavat tyypillisiä kuvioitaan, mutta he 
ovat nyt peloissaan. He pelkäävät, mitä voisi tapahtua.  

Teknologiasta, armeijoista, on tullut niin tehokkaita, että ne voisivat vaikuttaa planeettaan 
hetkessä, yhdessä hetkessä. 

Ihmiset eivät yleensä halua puhua siitä, mutta he ovat huolissaan. He haluavat jonkinlaisen 
vastauksen, jonkinlaisen intervention.  

Katson massatietoisuutta, ihmiskuntaa, eivätkä he tiedä, mihin päin kääntyä. He todella haluavat 
jonkinlaista interventiota, jotain mikä ravistelee asioita, mutta ravistelee niitä parempaan. Siinä 
kohtaa valoanne tulee sisään. Siitä syystä olette täällä nyt. 



Annetaan valomme säteillä planeetalle. On heidän asiansa päättää, mitä sillä tehdään, miten sitä 
käytetään, miten valaistaan omia mahdollisuuksiaan, ja perimmiltään miten tunnettaan omaa 
valoaan.  

(Pidempi tauko) 

Ihmisistä on tullut tunnottomia. Koska heidän on vaikeaa selviytyä asioista, käsitellä asioita, heistä 
on tullut tunnottomia. 

Hyvin monilla on vaikeuksia ajatella itse. Sitten he jäävät kiinni ansoihin – vietteleviin ansoihin, 
kuten salaliitot ja itsensä järjestäminen jatkuvasti epäonnistumaan. He ajattelevat, etteivät he halua 
epäonnistua, mutta he jäävät kiinni näihin pimeyden ansoihin ja järjestävät itsensä 
epäonnistumaan, koska sen he osaavat. Sen he tuntevat ansaitsevansa. 

Säteillään valoamme jokaiselle heistä. 

(Tauko) 

Kaikille niille, jolla on riippuvuuksia, jotka ovat menettäneet toivon, jotka tuntevan jonkun demonin 
ottaneen hallintaansa – säteillään valoamme jokaiselle heistä. 

(Tauko) 

Niille jotka ajattelevat, että valta ja voima ovat tapa ratkaista ongelmia, käsitellä asioita, ja niille 
jotka menevät siinä mukana, niille jotka ovat vallan ja voiman kohteena, sen uhreja – säteillään 
valoamme heille. 

(Tauko) 

Niille jotka osallistuvat edelleen sotaan, koska he eivät yksinkertaisesti tiedä, että on muita tapoja 
käsitellä ongelmia, joten he turvautuvat sotiin, taisteluihin. He eivät oivalla, että hyvin usein nämä 
sodat ovat ikivanhoja. Niissä ei ole kyse nykyajasta tällä planeetalla, vaan nämä sodat, nämä 
taistelut, ovat elämien takaa. Ne ovat kokonaisten aikakausien takaa – mennään taaksepäin ja 
taaksepäin ja taaksepäin – ja niitä taistellaan edelleen.  

Säteillään valoamme kaikille niille, jotka osallistuvat edelleen taisteluun ja konfliktiin, julmuuteen, 
valtio valtiota vastaan, että he voivat nähdä valon, tuntea valon. 

(Tauko) 

Sodissa ja niissä, jotka johtavat sotia, on jotain mielenkiintoista. He jäävät kiinni siihen, ja he tuovat 
sen elämästä toiseen, ja he jatkavat sen aiheuttamista tällä planeetalla. 

Säteillään valoamme kaikille niille, jotka käyttävät sotia, kaikille niille jotka ovat sotien uhreja tällä 
planeetalla. 

Ja säteillään valoamme kaikille niille, jotka yrittävät vain sivuuttaa sen. He pelkäävät sanoa: "Ei 
enää", joten he vain sivuuttavat sen ja teeskentelevät, ettei sitä ole, ja se johtaa usein siihen, että 
soturit jatkavat sotiaan. 

Säteillään valoamme tälle planeetalle. Tästä syystä tulitte tänne. 

(Tauko) 

Huomaatte, ettei ole voimaa. Meidän ei tarvitse työntää tai pakottaa mitään. 



Tuotte pelkästään tuota valoa, samaa valoa jota toitte itsellenne. Se on tietoisuutta. 

Tietoisuudella on kyky valaista polkua, valaista mahdollisuuksia. Tietoisuudella on kyky herättää 
ne, jotka ovat unessa, ja antaa uusia ja todellisia ratkaisuja.  

(Tauko) 

Antakaa valonne säteillä itsellenne, planeetalle. 

(Pidempi tauko) 

Myös tämän planeetan historia, kaikkien ihmisten historia, voi muuttua. 

Tapahtuu eräänlaista kvanttifysiikkaa, että vaikka luulette asioiden olevan historiassa tietyssä 
järjestyksessä ja tietyn mallin mukaista, se voi muuttua. Myös se mitä kutsuttaisiin 
menneisyydeksi, voi muuttua.  

Itse asiassa menneisyyden täytyy muuttua, jotta voi olla todellista muutosta. 

Menneisyys ja nykyisyys – täytyy tapahtua transformaatio, jotta ihmiset, ihmiskunta, eivät jatka 
samalla lineaarisella polulla, jolla he ovat olleet.  

Siis valo jota säteilette planeetalle nyt, menee taaksepäin historiassa, taaksepäin ajassa. Se voi 
muuttaa, mitä tapahtui 500 vuotta sitten, 1000 vuotta sitten. 

Se muuttaa noita mahdollisuuksia. 

(Tauko) 

Tästä syystä olette täällä. Tästä syystä olette planeetalla nyt. 

Antakaa valonne säteillä maailmaan, ihmiskuntaan, massatietoisuuteen. 

(Tauko) 

Tuntekaa DreamWalkiamme nyt. Tuntekaa DreamWalkimme kauneutta, tuntekaa tätä valoa. Tästä 
syystä olette täällä. 

Tätä olette odottaneet – olla täällä tänä aikana. Ja tiedätte, että tämä aika juuri nyt on hyvin 
ratkaiseva.  

En halua edes kuvitella, mitä tälle planeetalle tapahtuisi, jos ei tuotaisi valoa. 

Tästä syystä olette tällä planeetalla nyt, ja kun säteilette valoanne, se menee itseenne ensin, 
jokaiseen osaan, jokaiseen kokemukseen, joka teillä on ollut tässä elämässä, ja sitten se menee 
jokaiseen entiseen elämään. Tuo valo vain kasvaa, se säteilee pimeimpiin paikkoihin, ja se 
muuttaa myös sitä, mitä kutsuttaisiin menneisyydeksi. 

Vaati pitkän aikaa päästä tähän. Se vaati luottamista omaan valoonne, omaan tietoisuuteenne, 
ruumiillistuneena ihmisenä. Se vaati tuon valon tunnustamista ja luottamista siihen. 

Kymmenen vuotta sitten useimmat teistä eivät olisi luottaneet siihen. Useimmat teistä olisivat 
epäilleet omaa sieluaan. Mutta tässä olemme nyt, ja liitymme yhteen ympäri maailmaa tässä 
DreamWalkissamme pimeyteen, kyeten säteilemään valoanne ilman agendaa, tuoden vain 
tietoisuutta tälle planeetalle.  



Tuntekaa, kun tuo valo jatkaa säteilemistä. 

(Tauko) 

Tätä varten tulitte. 

Tulitte tänne saamaan oman valonne, sielunne valon, jumaluutenne valon, ja sitten antamaan sen 
säteillä. 

Tämä valo menee nyt planeetalle. Katsokaa, mitä tapahtuu seuraavaksi. 

Vedetään syvään henkeä yhdessä tässä DreamWalkissamme pimeyteen. 

Vedetään kunnolla syvään henkeä. Tästä syystä olette täällä nyt. 

Tämän myötä, olen Adamus St. Germain. 

 


