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Ciemność jest Twoją Boskością
I tak to jest, droga Shaumbro, zebraliśmy się tutaj w tym miejscu Nowej Energii, tej
bezpiecznej energii … waszej energii Shaumbra. Czujemy się wspaniale słuchając
waszej muzyki, czując głębię doświadczeń waszej duszy. Cieszę się, ja Tobiasz,
że jestem w stanie być tak blisko was w tym dniu, w którym ogłosimy wam
wiadomość różniącą się znacznie od tych, które zazwyczaj mamy. Jeśli pozwolicie
sobie, poczujecie zupełnie inną esencję tego, co przynieśliśmy dla was.
Rzeczywiście, przekazujemy. Trzymamy was w naszych ramionach. Czujemy,
czym emanują wasze serca i dusze. Oddychamy. Oddychamy przez wszystkie
korytarze Omniversum … oddychamy do waszego Ducha … oddychamy
poprzez wszystkie anioły …. Poprzez wszystkie wasze aspekty, którymi byliście
w przeszłości … i z powrotem oddychamy do was, delikatnie wokół waszego
ciała. Delikatnie, stajemy się wydechem, a wy to czujecie na waszych twarzach
… na rękach … w sercu … wdychamy istotę z powrotem do siebie, więc możecie
poczuć i przypomnieć sobie, kim naprawdę jesteście … oddech powraca i zapala
boski płomień dla wszystkich na świecie.
Dzisiaj oddychamy waszą wibracją, waszymi energiami, zwłaszcza waszą
mądrością. Dziś oddychamy wiadomością, która została złożona w tej energii, nie
tylko dla was, bo wy już to wiecie z tego Shoud’u. Oddychamy tą wiadomością dla
całej ludzkości, żeby ją zapamiętała, osoba za osobą, byt za bytem.
Wiadomość jest prosta. Jest to bardzo odważna wiadomość Jest to przesłanie, które
spowoduje, że niektórzy zbliżą się do miejsca strachu lub złości. Jednak drodzy
przyjaciele, jest to przekaz, na który czekali wszyscy, nie tylko wy Shaumbra,
wiadomość, aby uwolnić się od rzeczy, które was trzymały z powrotem tu na ziemi,
uwolnić je z ciemności, które was dręczyły, które zostały uwięzione, tak więc
uwolnimy się od ich obciążeń.
A zatem, droga Shaumbro, Wszyscy z was z naszej strony – wszystkie te anioły,
które się tu dziś zebrały i zgromadziły na całym świecie, chcą uczestniczyć w
tej chwili i oddychać z wami. Pozwólcie nam się dziś zbliżyć do was tak blisko,
żebyśmy stali się waszą częścią i dzielili z wami, z każdym z was ukochane Teraz.
Pozwólcie oddychać nam razem z wami, z tymi wszystkimi, co są połączeni z
energią. Pozwólcie, ze będziemy oddychać z wszystkimi innymi ludźmi, którzy są
gotowi ujrzeć i usłyszeć tę wiadomość w tej chwili.
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Razem, Shaumbra, stworzyliśmy specjalnie tę nową, Nowej Energii serię, w której
się teraz znajdujemy. Ostatnio mówiliśmy o Nowej Energii, czym jest Nowa Energia,
bo jest to już faktem, że ona jest. To nie jest jedynie nazwa. W rzeczywistości to jest
istniejąca Nowa Energia.
Kiedy opuściliście dom – Królestwo – była skończona ilość energii, która poszła z
wami. A Nowa Energia była częścią tego co chcieliście doświadczać i co kreować.
Tak więc przez eony czasów wzięliście tę energię i nauczyliście się ją rzeźbić ..
nauczyliście się nią bawić … nauczyliście się transformować jedną energię w drugą,
zmieniać jej wibracje … do niedawna bawić się już istniejącym źródłem energii.
W tym ostatnim roku, Shumbra, Nowa Energia została pierwszy raz wykreowana
poza Domem. Oznacza to wprost, że nauczyliście się być Twórcami we własnym
imieniu, Kreatorami Nowej Energii. To jest wciąż nowe. Potrzebna jest chwila,
żeby się ta energia zasymilowała i przeniosła do waszej rzeczywistości. W
każdym momencie – w każdej nowej chwili – uczycie się więcej i więcej o cudzie
Nowej Energii.
W tej serii mówiliśmy o Wyobraźni. Rozprawialiśmy o otwieraniu – nie tylko
waszego umysłu, waszego serca – ale o otwarciu się, na pozwoleniu sobie na
wykroczenie poza limity ludzkiego, linearnego wymiaru, dotychczas pobyt tu był
ugruntowany, ale idziemy dalej poza to. Wyobraźnia to dar, który zawsze mieliście,
jednak po wielu, wielu wcieleniach na Ziemi i spędzaniu życia w trzech wymiarach
zamknęliście ją i skupiliście się na życiu w trzech wymiarach.
Teraz nadszedł czas, aby pozwolić wyobraźni, aby uleciała, aby otworzyła
się na uznanie tych wszystkich nadchodzących myśli i odczuć. W przeszłości
zablokowaliście wiele z nich, ponieważ były dla was bolesne, po prostu nie ufaliście
sobie i odcinaliście się od tego doświadczenia, które sprawiało wam ból.
Nie czuliście tego, bowiem nie ufaliście sobie i nie ufacie sobie nadal.
Zaprzeczacie żywej części samych siebie. Zamykacie się, korzystacie jedynie z
umysłu i wszystko przetwarzacie poprzez mózg. My pracujemy nad tym abyście
się otworzyli, pozwolili przejść tym wszystkim myślom, szalonym myślom, które
czasem oceniacie, jako urojone. To nie są żadne urojenia To są potencjały, które
mogą się zamanifestować tu na Ziemi. Istnieją scenariusze, mogące się pojawiać
w innych wymiarach. Są wasze. Chociaż nie dzieją się tu na Ziemi, są i nie są
przez to złe i nie robią z was szaleńców.
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Pracujemy teraz nad otwarciem Wyobraźni, aby to wszystko mogło przepływać w
was i przez was swobodnie. Teraz jest bezpiecznie to robić. Stworzyliście Nową
Energię, bezpieczną energię. Nie ma potrzeby bać się demonów, straszydeł i
diabła i innych ciemnych bytów, oni już przestali przejmować nad wami kontrolę
i zniewalać was.
Teraz znajdujecie się w Teraz, w bezpiecznej energii, w świętej energii. Jest
bezpiecznie otworzyć się na wszystko … wszystko … wszystko, czym jesteście.
Mówimy o byciu w Teraz, w chwili obecnej, tak w pełni otwarte i rozszerzone bycie
i o pozwoleniu sobie na wyrażanie siebie jeszcze raz … już nie powstrzymując …
pozwalając sobie na uziemienie się w Teraz – to tu w chwili obecnej mogą się
zadziać cuda.
Prawdziwy cud – prawdziwy cud – to, to, że tu jesteś, to wspomnienie, dlaczego tu
jesteś i pamięć kim jesteś.. Prawdziwym cudem jest otwarta i wolna świadomość.
Nawet Yeshua o tym mówił. Cud nie jest uzdrawianiem innych. Cud w rzeczywistości
nie jest przemienianiem wody w wino lub pomnażaniem ryb i chleba. Jest to
dziecinna gra, która pojawia się na skutek posiadania w pełni otwartej świadomości
i pamięci – pełnej pamięci – kim jesteście. W tej właśnie bezpiecznej przestrzeni
inne rzeczy przychodzą bardzo łatwo. To co chcecie nazywać fizycznym światem
albo trzecim wymiarem przy tak otwartej świadomości już dłużej nie jest dla was
cudem, ponieważ wiecie jak to się dzieje.
Nie musicie marnować już więcej żyć (następnych wcieleń) na stanie się magami
energii. Zdarzyć się może, że cudem staniecie się świadomi, ale to może się tylko
wydarzyć jedynie wówczas, jak znajdziecie się w bezpiecznej energii, a nie może
się wydarzyć, gdy dalej ciągniecie za sobą rzeczy, których się boicie, które są dla
was zamknięte w waszej Duszy. A o tym Shaumbra to już wiecie. Porozmawiajmy.
Porozmawiajmy tu przez chwilę o energii światła i ciemności o pierwotnej energii
dualności, tych dwóch podstawowych pierwszych energiach, które istniały od
dawna, aż do teraz.
Jest światło, nazywane energią AH (wymawiamy to „Awe”). Jest ciemność,
nazwana energią OH (wymawiane jak „Owe”). Pochodzą, emanują z tego samego
źródła. Są po prostu innymi przejawami tej samej energii. AH i OH – pierwotne
dźwięki, droga Shaumbro, pierwotne wibracje.
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Poświęćmy razem chwilę na wsłuchanie się w muzykę i wibrację AH – dźwięku,
którego doświadczyliście wszyscy opuszczając Dom – światła energii – AH.
Weźmy chwilę, aby poczuć energię OH. Słuchajcie. Słuchajcie tego dźwięku OH –
przeciwieństwa AH – negatywnej ciemnej strony.
AH … i OH … pierwotne dźwięki, pierwotne wibracje towarzyszące wam przy
opuszczaniu Domu … pierwotna części Was … AH i OH … taka część każdego
z was … i tak głęboko w miłości … jak kochankowie dzielący nawzajem swoje
doświadczenia … zobowiązujących się być razem na zawsze … zobowiązujących
się być w służbie dla siebie … zobowiązujących się kochać siebie bezwarunkowo.
Jak energie w tobie AH i OH rozpoczęły swoje doświadczenia poza Domem, była
tak ogromna miłość między nimi, takie współczucie i dzielenie się, że energia OH
– energia ciemności – powiedziała do AH; „Kocham cię tak bardzo, że przyjmę
wszystkie twoje cierpienia. Mam tyle współczucia dla ciebie, że wezmę na siebie
wszystko, czego ty nie kochasz w sobie. Kocham cię tak bardzo.” I wciągu eonów
czasu i wielu, wielu wcieleń na Ziemi energię AH i OH grały ze sobą nawzajem,
wspierały się i kochały nawzajem.
Energia Oh wzięła od energii AH wszystkie atrybuty „ciemności” jej energii,
wszystkie cechy „negatywne” czczone, jako ból i współczucie. OH pozwoliła się
oddzielić od świadomości energii AH, a AH przestała patrzeć na OH, gdyż nie
mogła znieść jej cierpienia. Ciemność pochłonęła OH i to przytłoczyło ją. OH stało
się ułomne, kalekie. Stało się brzydkie. W oczach AH, OH wyglądało wstrętnie.
Drodzy przyjaciele, mówimy tu o oddzieleniu światła od ciemności, o tym czym są
naprawdę energie światła i ciemności. To nie jest wciąż dla ludzkości zrozumiałe. Oni
kontynuują walkę światła z ciemnością. Ludzkość kontynuuje próby unicestwiania
ciemności. Próbuje zrzucić wszystko to, czego nie kocha w ciemność, w energie
OH. Ludzkość, indywidualni ludzie robią sobie to nawzajem. Wszystko to, czego
się boją … wszystko odrzucają … wszystko co negują o sobie, zostaje wrzucone w
energię OH. OH podjęło to wyzwanie, tę rolę bycia ciemnością.
Tak jak wiecie, ludzie myślą, że muszą walczyć z ciemnością. Muszą unicestwić
ciemność. Muszą pozbyć się ciemności. Ale Shaumbra, jak już wiecie, to nie może
się udać. To jest część tego samego.
Chcemy, aby wszyscy z was, którzy są gotowi – wszyscy, którzy doszli do tego
punktu w Nowej Energii – spojrzeli czym właściwie jest naprawdę ciemność. Oh,
byłby jak kochanek, który zrobiłby dla ciebie wszystko, byłby tym, który z miłości
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do ciebie wziąłby wszystkie twoje wątpliwości. Byłby jak towarzysz i kochanek,
który wziąłby od ciebie wszystko, czego w sobie nie lubisz, wszystko co ci się w
sobie nie podoba. Byłby jak kochanek, który zrobiłby wszystko w służbie dla ciebie,
tak abyś mógł iść do przodu, tak abyś mógł w dalszym ciągu doświadczać i żyć. I
tak drodzy przyjaciele, weźmy chwilę, żeby przyjrzeć się energii OH, tej ciemnej
energii. Nie jest tym, co wydaje się, że jest. Ludzkość i indywidualni ludzie nadal
walczą ze swoją ciemnością w sobie. Stanowi to barierę, ścianę, która nie pozwala
zintegrować wam wszystkiego tego, czym naprawdę jesteście. To oddziela was od
życia w prawdziwej Nowej Energii. Poprzez oddzielenie ciemności od światła nie
możecie odczuwać i doświadczać cudów oraz radości, które życie niesie ze sobą.
Drodzy przyjaciele pozostańcie przez moment z nami. Spójrzcie ponad oczywiste
znaczenie ciemności, energii OH. Poczujmy współczucie do energii OH jako do
kochanka, który zrobiłby wszystko da nas.
Wszystkie energie szukają rozwiązania. I teraz jest ten moment, że ciemność chce
się uwolnić od roli, którą do tej pory sprawowało w tobie. Ona chce być uwolniona
…. od demonów …. od zła i diabła … od niekwestowanej nienawiści. Ten ciężar
nosiła już tak długi czas.
Chce wrócić do ciebie. Chce kochać ciebie w całkiem odmienny sposób. W
całkowicie nowy sposób chce być w tobie zakochana. To nie jest to, co kiedykolwiek
było.
Każda energia szuka rozwiązania. I to co nazywaliście „ciemnością” … „negatywna
stroną” … „złem” … jest po prostu częścią ciebie.
Drodzy przyjaciele, CIEMNOŚĆ jest WASZĄ BOSKOŚCIĄ. Zostało to ukryte.
Zostało to ukryte na tak długi czas. O .. tak.. rzeczywiście, boskość jest ciemnością.
To da wam do myślenia na długi czas.
Nie rozmawialiśmy z Cauldre przed Shoud’em bo by zwlekał z wystąpieniem
(trochę śmiechu). Mieliśmy drobne kłopoty z przekazaniem tych słów przez niego.
Jednak w tej bezpiecznej energii, którą dzielimy razem chcemy abyście spojrzeli
czym naprawdę jest AH i OH. OH – boskość, co kochało was bardzo, bardzo mocno
tak, że wzięło na siebie te wszystkie ciężary i bóle, wszystkie wasze ciemności –
szuka teraz rozwiązania. Chce teraz do was wrócić.. Chce przestać grać w tą grę
AH kontra OH i po prostu być jednolitym tonem (częścią was – przyp. tłumacza) w
was. OH stara się powrócić do was.
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OH … wzywaliście ją tak długo. Zaprzeczaliście temu co to jest, wołając do swojej
boskości „ Gdzie ona jest, gdzie?” „gdzie jest ten złoty anioł?”, „Gdzie moja
boskość … „dlaczego mój Bóg mnie opuścił?”, „Dlaczego jestem taki samotny na
Ziemi?”, „Dlaczego nie słyszę głosu Ducha?”
Drodzy przyjaciele, to było tam cały czas. To jest OH. To jest to, co nazwaliście
ciemnością i negatywną stroną. To było wasze duchowe składowisko wszystkiego,
czego nie lubiliście w sobie. Nadszedł czas, aby pozwolić temu odejść.
To jest cień, który od zawsze tam był, drodzy przyjaciele, był bliżej was niż
cokolwiek innego … Cień, którego baliście się tyle razy … Cień, na którego nie
chcieliście spojrzeć, bo to była część was samych, której chcieliście zaprzeczyć,
którą chcieliście odrzucić, której nie kochaliście.
Tak … OH kochało was tak bardzo, że zabrało to wszystko z wielkim współczuciem, z
tak wielkim współczuciem, że aż trudno to sobie wyobrazić. OH przejęło wszystkie
nierównowagi, każdy odłamek cierpienia, każdy kawałek odrazy, nienawiści w
siebie, każdy kawałek wątpliwości w siebie. Zostawiliście je tam i zostawiliście tam
miłość OH, ukrytą za zasłoną ciemności, było tam, żebyście wy mogli kontynuować
wasze doświadczenia. Cień zawsze tam był. Mówiliśmy o tym grupie osób sześć
miesięcy temu. Cień może istnieć jedynie wtedy, gdy światło świeci nad unikalną
waszą duchową tożsamością – wami. Kiedy światło Domu i Boskie Źródło świeci
nad waszą Duszą, to wasza indywidualna Istota rzuca cień. Istoty bez duszy nie
mają cienia. Tylko wy, którzy otrzymali dar prawdziwej duchowej tożsamości i
kreatywności. Tylko wy macie cień.
Prosimy was w tej chwili abyście uznali swój Cień - To wy – uznajcie ciemność –
to wy - uznajcie OH. To jest jeden z tych dwóch dźwięków, który stanowi wasze
energię – OH …. AH … wdech z tym … i wydech z tym …
Spędziliście tyle czasu na walce z ciemnością, odrzucając ciemność, myśląc o niej,
że to prawdziwy wróg. Tak długo walczyliście z ciemnością w swoich myślach,
w swoim sercu, że staliście się bardzo zmęczeni, przestraszeni i odizolowani. Ale
OH, ciemność po prostu trzymała dla was największe do wyobrażenia współczucie.
Czy możecie pozwolić, aby ono weszło do waszego życia? Czy rozumiecie
Shaumbra, że ciemność niesie waszą boskość?
Energia szuka rozwiązania. Szuka powrotu – tych dwoje kochanków powraca po
długiej separacji.
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Odpowiedź na wasze modlitwy, odpowiedź na wszystkie przelane łzy –
zastanawiając się gdzie jest Duch – ona zawsze tam była, ukryta za rzeczami,
których w sobie nie lubiliście.
Shaumbra, czy możemy razem tu świętować? Czy możecie zaakceptować to, co
nazywacie ciemnością? Czy możecie zaakceptować energię OH w swoim życiu?
Czy możecie ucieleśnić energię OH?
Możecie pozwolić AH i OH wrócić razem w miłości, dzieląc całkowicie nowe
doświadczenia w Nowej i bezpiecznej energii? Czy możecie pozwolić mimo
tych wszystkich treningów, szkoleń, programów, propagandy o ciemnej energii,
zaakceptować ją? Czy pozwolicie jedności tych dwóch, aby wróciły razem i
stworzyły boskiego i jednocześnie wcielonego człowieka, tu w Teraz, w tym
samym czasie?
To, Shaumra jest odważny krok. Jest wielu, którzy tego nie rozumieją. Jest wielu,
którzy uważają to za sztuczkę. Jest wielu, którzy uważają to za herezję. Ale i są
tacy, którzy wciąż walczą w sobie i nienawidzą swoich aspektów. Są i tacy, którzy
wciąż o tym rozprawiają, a nie wcielają Nowej Energii – energii Boga i Miłości
wraz ze wszystkim, co w Tej Chwili jest obecne.
Są tacy (poza tym pokojem), którzy wciąż wybierają staroenergetyczne bitwy
między światłem ciemnością, ponieważ pomaga im to zdobyć nowe zrozumienie
o ich samych. O, czasami nawet są uzależnieni od gier światła z ciemnością.
Są tez tacy, nienależący do Shaumbry, którzy kontynuują przymus pozbycia się
swojego bagażu … całej nienawiści … całego oddzielenia .. całej energii Siedmiu
Pieczęci, o których mówiliśmy w zeszłym roku. Oni potrzebują takiego miejsca
gdzie mogą to uwalniać.
Shaumbra, oddychamy w energii, w której jesteście, rozumiejąc tę mądrość, że
OH i AH wracają teraz w nowej miłości i w nowym współczuciu. Shaumbra,
niechaj dziś poślą odważną wiadomość do ludzkiej świadomości, o tym, że światło
i ciemność są tym samym, nie są przeto to ćwiczenia umysłowe a rzeczywistość,
którą ucieleśniamy w sobie. Wyślijmy wiadomość do energetycznego świata, że
jasność i ciemność wracają razem. Wyślijmy wiadomość do świata, że ciemność
nie jest tym, za co ją brano. To jest miejsce gdzie zamieszkuje niesamowita miłość
i współczucie boskości i ono będzie cię kochało tak bardzo, że wzięło na siebie
niegdyś całą ciemność.
Razem, Shaumbra, ucieleśnijmy OH i AH. Odrzućmy całe stare myślenie i obrazy
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tego, czym była ciemność i czym była Boskość. Niechaj wszystko to płynie razem
w bezpiecznej i świętej przestrzeni. To tu, teraz dokonuje się uzdrowienie duszy,
światło i ciemność są razem.
I tak to jest!

10

www.crimsoncircle.com
The Global Affiliation of New Energy Teachers

