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Shoud 8

Notă importantă: Aceste informații probabil nu sunt pentru dumneavoastră 
decât dacă vă asumați întreaga responsabilitate pentru viața și creațiile proprii.

***

Eu Sunt cel ce Sunt, Adamus din St. Germain.

Bine ați venit, dragi Shaumbra. Bine ați venit la acest Shoud din mai 2022. Îmi rezerv un 
moment pentru a vă simți pe fiecare dintre voi, pentru a vă simți energiile. Ce grup interesant 
s-a adunat azi aici, din întreaga lume.

Atât de mulți dintre voi ați simțit chemarea de a fi aici. Aveați alte lucruri de făcut, poate ați 
crezut că erau lucruri mai bune de făcut, dar ați simțit chemarea de a fi aici cu acest grup în 
acest moment, un fel de chemare aproape irezistibilă. Vă mulțumesc că sunteți aici, pentru 
că avem o treabă importantă de făcut azi.

Să respirăm profund, în timp ce deschidem acest Shoud.

Va fi un pic diferit față de ceea ce-am făcut până acum. Oricât de mult îmi place să țin 
prelegeri, să vorbesc cu Shaumbra, să vă distrag atenția, să fac glume – vom face toate 
astea luna viitoare, când ne vom aduna din nou, să sperăm cu publicul nostru, în direct – dar 
acest Shoud este diferit. Acest Shoud... acest Shoud, ei bine, vă mulțumesc că sunteți aici, 
veți descoperi.

Se întâmplă atât de multe în lume, acum. Când te afli în mijlocul lucrurilor e dificil să vezi, 
uneori, anvergura a ceea ce se întâmplă. Știți că lucrurile sunt intense. Știți că simțiți atât de 
multe lucruri. Chiar și aceia dintre voi care obișnuiau să spună că nu simt niciodată nimic, 
acum simțiți lucruri. Acum vă doriți să vă puteți întoarce la a nu simți lucruri. Nu, veți continua 
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să simțiți lucruri, deoarece sensibilitatea voastră este trezită de propria voastră lumină, de 
propria voastră conștiință. Așadar, veți continua să simțiți lucruri, și veți continua să simțiți 
lumea din jurul vostru.

Ați trăit atât de multe vieți pe această planetă. Ați devenit familiarizați cu modul în care 
se mișcă și se schimbă lucrurile, adesea nu foarte repede, iar uneori părea că pur și simplu 
repetați aceleași tipare vechi, sau că lumea repeta aceleași tipare. Dar acum totul merge 
foarte repede, într-adevăr, la o viteză cu care aproape vă este greu să țineți pasul. Ah, a 
existat un moment, nu cu mult timp în urmă, în care credeați că schimbările nu sunt destul 
de rapide. Ați vrut să mergeți din ce în ce mai repede, iar acum ele sunt aici. Și, într-adevăr, 
ele se întâmplă pe această planetă.

Azi, vom face un DreamWalk*. Va fi un DreamWalk destul de lung, iar în timpul acestui 
DreamWalk, noi, împreună, ne vom străluci lumina în întuneric. Vom pătrunde adânc în 
inima întunericului sau poate în măruntaiele întunericului, și vom străluci lumina, făcând 
ceea ce-ați venit să faceți într-adevăr aici, pe planetă. Asta este. Nu ați venit aici pe planetă 
pentru a înființa mari corporații, sau pentru a inventa chestii; nici măcar nu a fost necesar 
să faceți muncă de vindecare sau coaching sau să scrieți cărți. Ați venit pe planetă pentru a 
face ceea ce vom face azi, ceea ce faceți când stați pe bancă.

*n.tr.: Călătorie în Vis

Un Timp pentru a Străluci

Vom străluci lumina și, așa cum știți – am vorbit despre 
asta foarte des – acesta este timpul când planeta are cu 
adevărat nevoie de ea. Suntem într-o perioadă în care 
se produc schimbări epice în tot ceea ce se întâmplă. 
Nu puteți spune că este doar un lucru sau altul. Tot 
ce se întâmplă trece prin schimbări, iar schimbările, 
de multe ori, nu sunt ușoare. Schimbările înseamnă 
destrămarea vechilor sisteme, un fel de Shiva, energia 
distrugătoare, care vine să spargă vechile sisteme. 
Deseori, este greu pentru oameni – greu pentru modul 
în care și-au configurat viața, pentru tiparele în care se 
află, pentru oamenii cu care sunt – deci, e foarte dificil. 
Dar acum, aceste schimbări se întâmplă. Nu există cale 
de întoarcere. Nu există nicio încetinire a schimbărilor. 
Ele au loc pe planetă, și de aceea vă aflați voi aici. 

Deseori, ați spus: “Ei bine, vreau să-mi amintesc de ce sunt aici pe planetă, ce fac.” Mulți 
dintre voi ați petrecut ani, chiar decenii, doar așteptând, până acum. De aceea vă aflați aici.

Atât de mulți dintre voi ați petrecut vieți, în trecut, sechestrați, fie că era o Școală a Misterelor, fie 
că era un tip de organizație secretă, o organizație liniștită, din spatele scenei, care a menținut 
o lumină pentru planetă. Asta s-a întâmplat în mănăstiri și schituri. S-a întâmplat cu grupuri 
mici care erau izolate în locuri foarte îndepărtate din lume. Era pentru a menține energia 
pentru planetă. A menține energia a însemnat că urma să mențineți acea legătură între cer și 
Pământ, între divin și uman, astfel încât să nu se piardă. Voi urma să mențineți această legătură. 
Și acum există grupuri care încă mai fac asta. Ele au făcut-o încă de pe vremea Lemuriei, și sunt 
grupuri care încă mai fac asta. Nu auziți niciodată despre ele, sau oricum, rar. Deseori, ele o fac 
sub masca unei organizații religioase, dar asta este doar fațada pe care o folosesc, deoarece, 
de fapt, într-adevăr, ele doar mențin energia până la momentul potrivit.



Arta de a Sta pe Bancă • Shoud 8

5

Ele urmau să o mențină până la momentul în care veneau cei care urmau să fie purtătorii 
luminii pe planetă. O mențineau până când era timpul ca anumiți oameni de pe întreaga 
planetă să înceapă să permită ca divinul lor, lumina lor, să ajungă la acest nivel de realitate, 
iar aceștia sunteți voi. Acolo ne aflăm acum. Asta facem noi aici, chiar acum.

Deși îmi place să stau de vorbă cu voi, să vă distrez, să vă informez, să țin prelegeri, astăzi 
am vrut să fac acest DreamWalk foarte special. Așa că, vă rog să vă faceți comozi. Micșorați 
luminile, instalați-vă confortabil indiferent ce faceți și, dacă vreți, vă rog, închideți telefonul 
mobil. Știți cum uneori, când suntem în cea mai profundă lucrare, uneori aproape că atrage 
distragerea atenției. Aproape că le aduce înăuntru și, dintr-odată, cineva de care n-ați mai 
auzit de ceva vreme, sau un membru al familiei, sau doar o simplă rugăminte prostească, 
dintr-odată sună telefonul. Așadar, dacă vreți, închideți acele telefoane, cel puțin opriți 
soneriile, și faceți-vă comozi pentru DreamWalk-ul nostru.

Am vrut să fac acest DreamWalk azi, cu acest grup pe care l-am simțit venind, ca un lucru de 
grup. Acum, voi veți avea experiențele voastre individuale, dar eu am vrut să-l fac ca grup, în 
timpul prezent real, în acest moment. În mod normal, stați pe bancă pe cont propriu. În mod 
normal, vă găsiți un timp, stați undeva pe malul lacului, într-un parc, uneori în mașina voastră 
sau acasă, și pur și simplu vă străluciți lumina. Dar acum aș vrea să fac acest DreamWalk 
pentru a merge în întuneric cu acest grup. Și, da, unii dintre voi nu v-ați simțit în apele 
voastre în ultimele câteva zile, sau poate ați avut niște vise destul de nebunești noaptea 
trecută sau în noaptea de dinainte, deoarece, atunci când facem acest tip de muncă, ei bine, 
într-un fel, întunericului nu-i place.

Știți cum e când sunteți într-o cameră întunecoasă și deodată cineva aprinde lumina și e enervant. 
Dintr-odată, sunteți scoși din acel spațiu în care vă aflați. E la fel și atunci când întunericul simte 
că vine ceva înăuntru. Îi opune rezistență și, probabil asta ați simțit, gândit sau visat.

Nu vom intra pentru a încerca să facem altceva decât să fim o lumină în întuneric și, în cele 
din urmă, așa cum știți, nu există cu adevărat întuneric sau lumină. Dar există lucruri care 
sunt deficitare în conștiință și conștiență. Le lipsește abilitatea de a vedea și de a percepe 
potențialele, și asta numim întuneric, în acest caz. Sunt într-un spațiu foarte rănit, un spațiu 
foarte dureros – din punct de vedere fizic, mental – și asta numim întuneric, aici.

Lumina e pur și simplu conștiință. Conștiință. Singurul lucru care contează cu adevărat, cu 
adevărat, este conștiința. Este cel mai pur dintre toate lucrurile – conștiința voastră, Eu Sunt-
ul vostru. Fără ea nu ar exista energie. Nu ar exista particule. Nu ar exista lumină. Nu ar exista 
niciun fel de realitate. Așa că, ce facem cu adevărat e să aducem conștiința în zonele care 
sunt închise, care sunt acoperite, zonele care sunt atât de pline de durere, încât pur și simplu 
ei nu văd marile potențiale care sunt acolo pentru ei, fie că e vorba de indivizi, fie că e vorba 
de planetă. Ne vom aduce lumina, nu pentru a fi intruzivi, nu pentru a forța vreo schimbare, 
nu pentru a face pe cineva să creadă ce credeți voi, ci pur și simplu pentru a ilumina.

În acest moment, chiar acum, este un punct atât de critic pentru tot ceea ce se întâmplă pe 
planetă; în acest moment, cei care sunt purtătorii conștiinței, este timpul ca voi să ieșiți în 
față. Și, din nou, nu încercând să forțați schimbarea, ci pur și simplu pentru a arăta că există 
și alte potențiale.

Așa că haideți să respirăm profund împreună, în acest Shoud al lunii mai 2022. Haideți să 
respirăm foarte profund, să ne aducem energiile laolaltă.

Vor fi o mulțime de momente în acest DreamWalk în care nu voi spune nimic. Vă cer doar să 
vă aduceți lumina.
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Vă cer să nu vă implicați în niciunul din lucrurile pe care le putem întâlni, stăm cumva în 
spatele acelui zid scund; nu băgați în seamă vocile, nu băgați în seamă aspectele, nu-i băgați 
în seamă pe ceilalți pe care-i puteți întâlni. Nu ne ducem și încercăm să intrăm cu forța în 
vreun birou guvernamental și să schimbăm liderii. Nu încercăm să forțăm nicio schimbare, 
nici măcar asupra trecutului. Pur și simplu aducem lumina și asta, din nou, e ce ați venit să 
faceți pe această planetă, în această viață.

DreamWalk în Întuneric

Să respirăm profund, împreună 
cu toți cei care sunt adunați aici 
în acest moment, și cu toți cei 
care vor veni mai târziu pentru 
a se alătura în DreamWalk. Să 
respirăm profund, în timp ce 
începem.

(începe muzica)

În DreamWalk, de fapt, nu 
trebuie să mergem nicăieri. Totul 
vine la noi.

Într-un fel, e un gen de spirală. 
Nu mergem undeva încercând să facem ceva. Noi pur și simplu suntem în acest moment 
prezent și ne permitem strălucirea aici ca grup, un grup solemn, permițând luminii voastre 
să strălucească.

Și când străluciți lumina, ea strălucește mai întâi asupra voastră. Și, într-adevăr, încă ar putea 
exista unele zone întunecate în viața voastră – amintiri vechi, fantome din trecut, oameni 
care v-au făcut rău, v-au rănit.

Să începem acolo, în această viață, strălucind lumina voastră către orice întuneric din 
interiorul vostru, astfel încât acea parte a voastră din trecut, acea parte din voi să poată 
vedea că există mult mai multe potențiale.

Astfel încât acea parte din voi să vadă că nu sunteți blocați. Nu sunteți controlați de alții. 
Chiar nu sunteți limitați în niciuna din alegerile voastre, deși s-ar putea să fi simțit așa.

Fiți în acel întuneric al propriului vostru Sine, ceva ce majoritatea oamenilor evită cu 
desăvârșire să facă. Majoritatea oamenilor nu vor să se confrunte cu asta. Dar aici, întrucât 
sunteți în conștiință, nu aveți de ce să vă faceți griji. Nu există teama de a fi mistuiți de 
întuneric.

Nu mai există teama că vă întoarceți în întuneric, ceva de care mulți dintre voi s-au temut 
mult timp. Ce se întâmplă dacă ajungeți să fiți mistuiți de întuneric, să vă transformați într-o 
persoană rea? Pur și simplu nu puteți, acum. Știți mult prea multe despre lumina voastră.

În acest punct, pur și simplu nu puteți fi corupți de întunericul vostru sau al altcuiva.

Străluciți-vă lumina către orice parte din voi care poate fi încă în întuneric.

(pauză)
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Și ea poate încerca să se îndepărteze sau poate încerca să mârâie la voi, dar pur și simplu 
rămâneți în conștiința voastră, în lumina voastră.

Aceasta e acum calea voastră.

Nu e treaba întunericului din voi să decidă, să ia decizii, să facă ceva în viața voastră. Acum 
voi o faceți, ca ființă suverană.

Lăsați-vă lumina să strălucească în orice întuneric care ar fi putut exista în anii copilăriei 
voastre.

(pauză)

Unii din voi ați îndurat lucruri îngrozitoare când erați tineri, lucruri teribile. Nu există justificare 
pentru ele. Nu încercați să le explicați sau să le dați un sens. Dar acum există o lumină care 
vine, o lumină de la voi, în acele coridoare foarte întunecate ale trecutului vostru.

(pauză)

Au fost lucruri pe care le-ați trăit și care v-au provocat o mare rușine. Unii dintre voi, ați fost 
abuzați fizic, sexual, și asta v-a provocat atât de multă rușine. Dar nu voi ați făcut-o.

Și ați tras această pătură de întuneric peste voi, și acum e timpul, pentru că acea parte din 
voi vrea acea lumină, vrea ca acel înger să fie aici, chiar acum.

Simțiți, în timp ce întunericul din viața voastră, în timp ce acele părți întunecate par, de fapt, 
să vină spre voi acum.

Chiar dacă ele încă încearcă să se agațe de întunericul lor, aproape că sunt atrase de această 
lumină pe care o străluciți. Aceste părți din voi ținute în întuneric știu că a sosit timpul acum.

Lăsați-vă lumina să strălucească pentru ele, astfel încât să găsească și să folosească 
potențialele care sunt disponibile pentru ele.

(pauză mai lungă)

Cea mai mare transformare are loc atunci când poți fi pur și simplu acolo, în lumina ta din 
momentul prezent; când nu încerci să te vindeci sau să te schimbi, ci pur și simplu fiind 
acolo ca acea lumină.

Fără să te lași prins în răni, fără să te lași prins în rușine, fără să te scufunzi în întuneric, ci pur 
și simplu ești acolo.

(pauză)

Lăsați-vă lumina să strălucească către fiecare parte din voi care e confuză, fie că e o parte 
care se află azi aici, fie că e o parte din trecut; fiecare parte care strigă după ajutor.

(pauză)

Pentru fiecare bestie și demon care încă rătăcește prin visele voastre, cutreieră prin mintea 
voastră, lăsați această lumină să strălucească, pentru ca fiecare parte rănită să știe cum să 
iasă acum din acea capcană a întunericului.

(pauză)
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Adevărata transformare are loc atunci când lumina conștiinței este acolo.

(pauză)

Toate celelalte terapii, consilierea, toate celelalte, într-un fel, sunt numai makyo. Întunericul 
avea pur și simplu nevoie să simtă prezența luminii, statornicia acestei lumini.

(pauză)

Avea nevoie să știe că lumina era reală.

Și, mai presus de orice, avea nevoie să știe că lumina venea din interior, nu de la cineva din 
exterior, nu de la o altă ființă, nu din cer, ci de la voi. De asta avea nevoie.

Această lumină pe care o aduceți e conștiința voastră, conștiența voastră și puritatea 
conștiinței voastre.

(pauză)

Lumina nu încearcă să vindece. Lumina nu încearcă să consilieze. Lumina e pur și simplu 
acolo spunând: “Există o cale.”

Fiecare situație întunecată, fiecare experiență întunecată care încă mai există în viața voastră, 
de fapt tânjește după lumină, tânjește după această lumină pe care o aduceți chiar acum, 
să fie acolo.

Întunericul nu mai voia alte jocuri. Nu mai voia terapii și super terapii. Pur și simplu voia asta, 
ce aduceți acum. Asta-i tot. Lumina voastră.

Acel întuneric care nu se simțea vrednic de lumină, acel întuneric care nu credea că poate fi 
lumina, voia doar să știe că lumina, că voi puteți fi aici.

Lăsați-o să strălucească către tot ce în viața voastră poate fi în gri sau în întuneric, poate fi 
ascuns sau rănit. Lăsați-o să strălucească în fiecare parte din acestea.

(pauză)

Și apoi –  apoi lăsați acele lucruri pe care le numiți viețile noastre trecute, cu întunericul lor, 
lăsați-le să iasă la iveală.

(pauză)

Atât de multe din ele, vedeți, atât de multe din ele încă trec prin experiențe, aproape ca și 
cum ar fi blocate într-un vis.

Doar pentru că acea viață anterioară trece printr-o moarte fizică, nu înseamnă că acea viață 
trecută moare. Poate continua la nesfârșit, cu traumele sale, întunericul și suferințele sale. 
Ea pleacă în alte dimensiuni. Pleacă chiar și în Tărâmurile Apropiate Pământului și de multe 
ori, continuă.

Știți, pentru că voi puteți simți suferința și durerea, aproape ca un ecou din vreun trecut.

Lăsați-vă lumina să strălucească către toate aceste vieți trecute.

(pauză)
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Au căutat salvare în atât de multe locuri diferite. Au încercat din răsputeri să evadeze din 
suferința lor și din întunericul și durerea lor. Dar ce aveau nevoie era asta, ce aduceți voi 
acum – lumina voastră, înțelepciunea voastră, maturitatea voastră.

De asta aveau ele nevoie, astfel încât să poată și ele să-și vadă potențialele. S-ar putea să 
vadă un scenariu diferit.

Nu le aduceți vindecare. Nu le aduceți soluții. Le aduceți pur și simplu lumina voastră, și ele 
au nevoie să o vadă. Au nevoie să o simtă.

Fiecare din viețile voastre anterioare trece chiar acum prin propria sa formă de ajungere 
la Realizare. Voi deschideți drumul, în viața asta, pentru toate viețile voastre trecute. Voi 
deschideți drumul și, ca atare, ele trec prin propria lor Realizare.

Istoria nu e istorie. Istoria nu e doar ceea ce a fost înregistrat. Cu alte cuvinte, ele își schimbă 
istoria, istoria voastră, chiar acum, în timp ce le aduceți lumina voastră.

Absolut fiecare din viețile trecute va ajunge de asemenea la Realizare, în acea viață.

Da, vor sfida istoria însăși. Vor sfida timpul și spațiul. Implicațiile sunt incredibile.

O viață trecută care poate să fi murit săracă, furioasă, în întuneric, schimbând acum cursul 
acelei vieți pentru sine – chiar dacă se întâmplă în ultimele momente dinaintea morții ei în 
acea viață – schimbându-se pe măsură ce lumina ajunge la ea.

Unele din acele vieți s-au rugat la Dumnezeu, 
îngerilor, la Iisus, la Allah, la Buddha, să le elibereze 
din suferința pe care au îndurat-o, să le elibereze 
din propriul lor întuneric, așa cum se privesc și se 
percep singure. Dar nu, niciuna din acele ființe nu ar 
putea oferi vindecarea și rezolvarea pe care lumina 
voastră exact de aici, exact de acum, le poate oferi.

Lumina trebuie să vină dinăuntru. Nu poate veni din 
afară. Pur și simplu nu poate. Oh, luminile exterioare, 
ați putea spune că luminile exterioare aduc o alinare pe 
termen foarte scurt. Dar ca să influențați cu adevărat 
acele vieți anterioare, oh, doar simțiți-le acum.

(pauză)

Ele trebuiau să simtă lumina dinăuntru.

(pauză)

Nu dintr-un rai îndepărtat. Nu de la vreun tip de simbol spiritual, ci trebuiau să o simtă 
dinăuntru. Asta aduceți fiecăreia dintre ele.

Lumina voastră iluminează potențialele pentru ele acum, și apoi depinde de ele să aleagă. 
Dar lumina voastră iluminează potențialele – potențialele pentru ca ele să treacă dincolo de 
propriul lor întuneric.

Simțiți acum schimbările pe care le aduce lumina voastră fiecăreia din viețile voastre trecute. 
Schimbă cursul propriei voastre istorii.
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(pauză lungă)

Nimic nu ar putea atinge aceste vieți trecute precum lumina voastră. Nimic.

(pauză)

Atât de multe din viețile anterioare, au murit cu atât de multă confuzie în mintea lor și în 
inima lor.

A determinat atâtea căutări, atâta angoasă, atâta suferință. Părea să se înrăutățească doar, 
când acele vieți trecute continuau să încerce să găsească răspunsurile – leacuri miraculoase, 
remedii rapide, profeți din afară.

Pur și simplu nu funcționează. Ele aveau nevoie de asta, chiar aici. Aveau nevoie de prezența 
luminii voastre.

Îndrăznesc să spun că acesta e singurul lucru care aduce rezolvare, transformare. Singurul 
lucru. Tot restul conduce doar la mai multe dureri de cap, mai mult eșec, mai multă 
dezamăgire.

Lăsați lumina voastră să strălucească spre fiecare din viețile voastre trecute.

(pauză)

E interesant pentru că am văzut, voi ați văzut oameni încercând să facă atât de multe lucruri 
ca să producă schimbare în ei.

Au încercat fiecare tehnică și abordare diferită, căutând-o constant pe cea mai recentă – să 
îngenuncheze în fața unor guru, să studieze într-una cărți și manuscrise până când aproape 
ce au orbit – și niciuna din astea, niciuna din astea nu furnizează transformarea cea pură.

Sunteți pur și simplu voi, conștiința voastră, fiind acolo în întuneric.

Sunteți voi revenind la Sinele vostru.

Sunteți voi luând acea parte sacră, divină, și iluminând-o către ele, iluminând-o conștient 
către ele, fiecare din acele vieți trecute.

(pauză)

Și în inimile lor, ele pot simți familiaritatea. Ele pot simți unitatea voastră și a lor, a sufletului. 
Se simte ca adevărat, onest și real, și se simte ca ceva înăuntru, nu ceva din afară.

Pe multe din viețile trecute, le va surprinde cu adevărat cât de intimă e această lumină care 
strălucește acum, cât de intimă este.

(pauză)

Lăsați-le să vă simtă lumina. Lăsați fiecare întuneric din fiecare viață anterioară să vă simtă 
lumina, conștiința voastră Christică.

(pauză)

Nu e minunat că sunteți acum la locul, la nivelul de maturitate și integrare, în care voi – voi 
– voi puteți aduce această lumină?
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Înainte, mereu ați simțit ca și când aveați nevoie să fiți receptorul luminii, că erați în întuneric, 
că aveați nevoie ca acest lucru, această lumină să vină la voi. Dar acum voi sunteți aceia care 
o aduceți.

Voi sunteți aceia cărora nu vă mai e frică de voi înșivă sau de lumina voastră. Voi puteți fi cei 
care o aduc.

Nu mai faceți parte din acest grup al fațetelor vieților trecute care au așteptat lumina, chiar 
dacă ele se țineau bine de întuneric. V-ați ridicat deasupra și voi sunteți acum aceia care 
aduceți lumina. Fără să fiți îngrijorați că o veți distorsiona, fără să fiți îngrijorați că o veți 
folosi greșit. Deloc.

(pauză)

Acum, să continuăm Dreamwalk-ul nostru.

Să aducem acea lumină lumii, acestei planete, în tot 
întunericul care e deasupra planetei în acest moment, 
întuneric însemnând în afara conștiinței. Deseori 
distorsionat și sucit, deseori chiar și ce ar numi oamenii, 
diabolic.

Să aducem lumina noastră pe această planetă, 
miliardelor de oameni care sunt buni la suflet. Sunt cu 
adevărat buni la suflet, și totuși au fost prinși în propriul 
lor întuneric, mulți dintre ei. Unii, s-au lăsat prinși în 
jocurile de putere. Alții, prinși în capcana întunericului, 
adus în viața asta chiar și de propriile lor vieți trecute.

Să aducem lumina noastră pe o planetă plină cu atât de 
mult potențial pentru bunătate, dar totuși există atât de multă frică, în acest moment.

(pauză)

Există frică. În acest întuneric, există lipsa speranței.

Hai să aducem lumina noastră, astfel încât conștiința de masă și omenirea să poată vedea că 
există cu adevărat alte potențiale.

(pauză)

Nu e deloc nevoie să existe suferință pe această planetă. Și totuși, întunericul se ține strâns 
de ea. Întunericul se hrănește din ea.

Să aducem lumina noastră – în acest Shoud, în DreamWalk-ul nostru – pe această planetă.

(pauză)

Oh, sunt atât de mulți cei care sunt prinși în karmă, în propria lor karmă din trecut. O capcană 
atât de urâtă, o capcană atât de seducătoare, propria lor karmă.

Să aducem o lumină, încât ei să vadă că o pot elibera în orice moment doresc. Nu e o 
pedeapsă din cer. Pur și simplu depinde de ei când anume vor s-o elibereze. 

(pauză)
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Oamenii de pe planeta asta, ei își văd de treburile lor zilnice, își văd de tiparele lor obișnuite, 
însă, în acest moment, se tem. Se tem de ceea ce s-ar putea întâmpla.

Tehnologia, armatele, au devenit atât de puternice că ar putea să afecteze planeta în orice 
moment, într-o clipită.

Oamenilor nu le place în general să vorbească despre asta, dar sunt îngrijorați. Ei așteaptă 
un oarecare tip de răspuns, o formă de intervenție.

Eu privesc înăuntrul conștiinței de masă, înăuntrul omenirii, și ei nu știu în ce parte să se 
îndrepte. Ei chiar vor o formă de intervenție, ceva care să scuture lucrurile, dar să le scuture 
spre mai bine. În acest punct intră lumina voastră. De asta vă aflați aici acum.

Să lăsăm lumina noastră să strălucească pe planetă. Depinde de ei să decidă ce să facă cu ea, 
cum s-o folosească, cum să-și ilumineze propriile lor potențiale și, în ultimă instanță, cum să 
simtă propria lor lumină.

(pauză mai lungă)

Oamenii au ajuns atât de amorțiți. Pentru că le e greu să facă față lucrurilor, doar să se ocupe 
de ele, au devenit amorțiți.

Sunt atâția care au dificultăți în a gândi pentru ei înșiși. Ajung apoi prinși în capcane – oh, 
capcane seducătoare cum ar fi conspirațiile, capcane cum ar fi să se programeze singuri 
pentru eșec. Ei cred că nu vor să eșueze, dar, de fapt, se lasă prinși în aceste capcane ale 
întunericului și se programează singuri pentru eșec, pentru că asta știu. Asta simt ei că 
merită. 

Să ne strălucim lumina peste fiecare dintre aceștia.

(pauză)

Pentru toți cei cu dependențe, care și-au pierdut speranța, care simt că un oarecare demon 
i-a luat în stăpânire, hai să ne strălucim lumina către fiecare dintre ei.

(pauză)

Pentru cei care cred că puterea și forța sunt căile de a rezolva problemele, de a face față 
lucrurilor, și pentru cei care sunt de acord cu asta, pentru cei care sunt supuși puterii și forței, 
victimelor lor, hai să ne strălucim lumina către ei.

(pauză)

Pentru cei care încă se angrenează în război, deoarece ei pur și simplu nu știu că există alte 
căi, alte modalități de a rezolva problemele, așa că ei recurg la război, la bătălii. Atât de des, 
ei nu realizează că aceste războaie sunt vechi, nu doar în ce privește timpul actual de pe 
planetă, dar aceste războaie, aceste bătălii provin din niște vieți trecute. Ele vin de acum 
multe veacuri, de mult, mult timp în urmă, și ele încă au loc.

Haideți să strălucim lumina noastră peste toți aceia care încă se angajează în bătălii și 
conflicte, cruzime, popoare împotriva altor popoare, așa încât ei să poată vedea lumina, să 
poată simți lumina.

(pauză)
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Există ceva interesant despre războaie și aceia care conduc războaiele. Ei se lasă prinși în ele, 
și le aduc dintr-o viață în alta, și continuă să le impună cu forța pe planetă.

Hai să ne strălucim lumina către toți aceia care folosesc războaiele, toți aceia care sunt 
victimele războaielor de pe planetă.

Și să ne strălucim lumina peste toți aceia care pur și simplu încearcă să le ignore. Ei se tem să 
spună: “Ajunge”, așa că pur și simplu le ignoră și pretind că nu sunt acolo, și asta atât de des 
îi determină pe luptători să-și continue războaiele. 

Hai să ne strălucim lumina peste această planetă. De asta ați venit aici.

(pauză)

Observați că nu există nicio forță. Nu avem nevoie să fim agresivi sau să forțăm ceva. 

Pur și simplu aduceți acea lumină, aceeași lumină pe care ați adus-o pentru voi înșivă. E 
conștiința. 

Conștiința are o modalitate de a ilumina calea, iluminând potențialele. Conștiința are un 
mod de a-i trezi pe cei care sunt adormiți și de a veni cu soluții noi și adevărate.

(pauză)

Lăsați lumina voastră să strălucească peste voi înșivă, peste planetă.

(pauză mai lungă)

Chiar și istoria acestei planete și istoria tuturor oamenilor se poate schimba.

E un tip de fizică cuantică care are loc și, deși voi credeți că în istorie lucrurile se află într-o 
anumită ordine și tipare, ele se pot schimba. Chiar și ce-ați numi voi trecut, el se poate 
schimba.

De fapt, trecutul trebuie să se schimbe pentru a exista o schimbare reală.

Trecutul și prezentul, trebuie să existe o transformare astfel încât oamenii, omenirea să nu 
mai continue pe aceeași cale liniară așa cum a făcut-o.

Așadar, lumina pe care voi o străluciți chiar acum pe planetă, merge înapoi în istorie, înapoi 
în timp. Poate să schimbe ce a avut loc cu 500 de ani în urmă, cu 1000 de ani urmă.

Schimbă potențialele.

(pauză)

De aceea vă aflați aici. Ăsta e motivul pentru care sunteți acum pe planetă.

Lăsați lumina voastră să strălucească afară în lume, către omenire, către conștiința de masă.

(pauză)

Simțiți acum Călătoria noastră în Vis. Simțiți în frumusețea DreamWalk-ului nostru, în lumină. 
De asta vă aflați aici.

Asta ați așteptat, să fiți aici, în aceste timpuri. Și voi știți că acest timp, de acum, e crucial.



Arta de a Sta pe Bancă • Shoud 8

14

Nici măcar nu vreau să-mi imaginez ce s-ar fi întâmplat pe această planetă dacă n-ar fi fost 
adusă nicio lumină.

De aceea sunteți acum aici, pe planetă, și când vă străluciți lumina, ea merge la voi mai întâi, 
către fiecare fațetă, fiecare experiență pe care ați avut-o în această viață, și apoi merge la 
fiecare viață trecută. Acea lumină doar se răspândește, strălucește către cele mai întunecate 
puncte, și schimbă chiar și ce-ați numi voi trecutul. 

Ne-a luat un timp îndelungat să ajungem aici. A trebuit să căpătați încredere în propria voastră 
lumină, în propria voastră conștiință, fiind întrupat ca om. A fost necesar să  recunoașteți și 
să aveți încredere în acea lumină.

Cu zece ani în urmă, cei mai mulți dintre voi n-ar fi avut încredere în ea. Cei mai mulți dintre 
voi ar fi avut îndoieli în privința propriului suflet. Dar iată-ne acum ajunși aici, adunându-
ne împreună de pe întreaga planetă în DreamWalk-ul nostru în Întuneric, capabili să vă 
străluciți lumina fără agendă, să aduceți pur și simplu conștiința pe această planetă.

Simțiți în timp ce lumina continuă să strălucească mai departe.

(pauză)

Pentru asta ați venit aici.

Ați venit aici pentru a primi lumina voastră 
proprie, lumina sufletului vostru, a divinității 
voastre, și apoi s-o lăsați să strălucească mai 
departe.

Această lumină merge acum afară către 
planetă. Priviți ce se întâmplă în continuare.

Să respirăm profund împreună în 
DreamWalk-ul nostru în Întuneric.

Respirați foarte profund. De aceea vă aflați 
acum aici.

Cu asta, Eu Sunt Adamus St. Germain.
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