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Cnprrorur 1

Visul lucid

Un mesaj referitor
la adevArata ta identitate

Preaiubitule, incepem aceste mesaje prin a te asigura
de respectul nostru total pentru dificuttdlile pe care tre-
buie sf, le induri in calitate de frinfi umani. Avem cea

mai profundd compasiune pentru provocirile cu care te
confrunfi. Privim din lumea noastri conflictele umane

;i facem tot ce ne stf, in puteri pentru a interveni atunci
cAnd suntem invitali si facem acest lucru. Dorinla noas-
tri este si trezim in tine amintirile strdvechi, cf,lf,uzin-
du-te astfel incdt s[ te intorci in siguranfi inapoi acas6.

Nu avem nimic nou sd te invilim sau si ifi impdr-
t6;im. Tot ce putem face noi este si iti aducem aminte
ceea ce;tii deia in sufletul tiu. Cici noi avem aceea;i sub-
stanli ca tine, fiind crealii ale aceluiapi Creator Divin.

Noi suntem mesagerii Creatorului, forme-gdnduri ale
lui Dumnezeu care isi doresc si aiungi la tine ;i si te tre-
zeascd, reamintindu-fi adevirurile capabile si te faci feri-
cit. Aceasti infelegere noui te va aiuta si triie,sti inclusiv
un vis mai fericit. Cici este foarte adevirat ce se spune,
cd ,,viala nu este altceva decit un simplu vis". Noi te vom
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aiuta si infelegi mai bine acest lucru, intr-o manieri prac-
ticf,, astfel inc6t si ifi poli ,,imbuniti!1" viala.

Atunci cind cite;ti cuvintele noastre, noi ne conectim
automat cu tine. Vei auzi astfel o voce care ili va repeta in
gdndurile ;i in emoliile tale cuvintele citite. Aceasti voce
va trezi in tine inlelegeri pe care le-ai blocat p0ni acum,
pe care le-ai uitat.

Ne-ai cerut si i1i accelerim procesul de invilare spiri-
tualA, iar noi vom face acest lucru cit de rapid vom putea,
astfel incit si te simfi in continuare confortabil. in ultimf,
instanfi, tu singur qti cel care controleazi acest proces.

Noi putem vedea simultan dualitatea ;i unitatea ta,
de;i percepem dualitatea ca pe un simplu vis, ce-i drept,
extrem de realist, pe care noi il numim ,,aventurile egou-
lui". Prin urmare, ceea ce percepem noi este eul tdtt, care
viseazi ci se simte singur, frustrat ;i abandonat. El se

intreabi - in visul lui - unde este Dumnezeu pi de ce nu ii
rlspunde acesta la rugiciuni.

Noi percepem tot ce existi in esenfa ta, de la vibraliile
cele mai joase pdni la cele mai inalte, care coexisti in
simultaneitate. Cdci tu ai amintiri din ce in ce mai con-

;tiente legate de adeviratul tiu eu, cel care triie;te in ceea

ce tu numesti ,,rai", care nu este altceva decdt o stare exis-
tenfiali pe care !i-o vom explica imediat.

Tu ifi aduci aminte cd e;ti nelimitat, ci a existat o
vreme in care mediul exterior reactiona imediat Ia gindu-
rile ;i la sentimentele tale. ili r"umintetti o iubire necon-
dilionati atdt de intensi inc0t sufletul tiu tiniepte dupi
ea, dupd experienfa fuziunii cu semenii sii.

Uneori, sufletul tiu cdlitorqte in timpul nopfii inapoi
in lumea sa de origine, in ceea ce tu numepti rai. Aici, el se

reconecteazi cu familia sa sufleteasci pi cu educatorii care
predau cursuri in temple de cristal. Inima ta spirituali se

deschide atunci foarte larg, clci acolo te simfi intr-o sigu-
ranli deplini. Nu mai ai un ego, un corp sau altceva de
proteiat. Acolo te afli acasi.
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Visul lucid

Te ,,treze;ti" apoi - ce ironie - inapoi in starea de vis
pe care o numifi cu tolii ,,realitate". i1i mai amintesti vag
de vizitele din vis pi t0nje;ti si te intorci acasi. Mai mult
decdt atat, iF dorepti s[ ifi reamintesti adevirurile pro-
funde ;i conexiunile pe care le-ai stabilit in timpul vizitei
din vis. Din picate, viziunile ;i adevirurile care !i-au fost
oferite in lumea multidimensionali nu au nicio noimi
tn cea tridimensionali. De aceea, mintea ta con;tienti
le blocheazd,, pdnd cind o experienli sau alta scoate din
nou la lumini amintirile strivechi.

Lucrul dupi care tdniepti cel mai mult este sentimentul
de acceptare totali pi de apartenenld pe care il experimen-
tezi in lumea celesti. Acolo nu existi niciun efort pentru
,,a-!i dovedi valoarea", nicio griji legati de prefuirea pe
care !i-o acordi ceilalfi, c[ci toate spiritele strilucesc la fel
de intens. Iubirea din acea lume este o cascadi constanti
a abundenlei, a;a ci acolo nu existi nicio competilie.

Acestea sunt lucrurile pe care !i le reaminte$ti uneori
- poate - pe un nivel din ie in ce mai con;tient. in lumea
stirii de veghe, tu triie;ti momente care par si oglin-
deasci aceste pliceri. Un pahar cu vin, o ciocolati, o intdl-
nire romantici sau realizirile din cariera ta profesionali
iti dau uneori senzalia efemeri ci ai gdsit ceea ce ciutai.' inci ;i mai duiabile sunt relayiile profunde dintre
pirinfi pi copii, caracterizate prin speranfe mai mari, dar

;i prin griji proiectate asupra viitorului. La fel, este posibil
si experimentezi starea de unitate alituri de un animal de
companie, intr-o relalie armonioasi de cuplu sau atunci
cind privepti apusul de pe un virf de munte.

in ultimd instanfi, instinctele tale nu te mdnf, cltre
gisirea hranei sau citre dobdndirea puterii, ci catre
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fuziunea prin iubire. Iu aspiri citre o acceptare totali,
inclusiv cf,tre acceptarea de sine.

Atunci cAnd nu te simti acceptat in totalitatc, tu ai
tendinla de a te condarnna singur. tfi faci griii iegate de

defectele tale sociale ;i incerci sd le compensezi incercdnd
si ii impresionezi pe ceilalfi, distanfindu-te astfel... de

tine insufi.
Altminteri, tu ii acuzi pe ceilalli, de reguli pentru a-!i

proteja sentimentele rinite. Adevdrul este ci presiunea
exercitati asupra porfii ce separi Raiul de Pimdnt este

atit de mare incdt foarte mulli oameni ipi inchid in mod
automat inima, printr-o reaclie fireasci de teami. Noi o
compardm adeseori cu senzalia de schimbare a atmosfe-
rei atunci cdnd te afli intr-un avion care coboari rapid
sau atunci cind te afli sub api. Atunci cAnd cobori in
mediul fizic dens tu simfi o greutate care te preseazi,
care te face si simfi ci totul este greoi pi ciudat... inclu-
siv tu insuli.

Principala temi a vielii trdite pe Pim0nt este ,,incom-
pletitudinea", ceea ce pare o ironie, cici Dumnezeu te-a
creat complet. Acest lucru presupune inclusiv taptul ci tu
ai puterea desivdr;iti de a-!i implini toate nevoile corpu-
lui tiu fizic.

Tu ai invilat de la plrinlii tii nevoia de a te proteia de

pericolele percepute si de a concura cu alli oameni pentru
a-!i satisface nevoile materiale.

Din perspectiva noastr6, tot ce ai nevoie existi deia
in conptiin+a ta, sub forma unui gdnd-forfa care se

poate materializa rapid. Pentru a manifesta insi aceastd
putere, va trebui si te dezve,ti de ceea ce ai invf,lat ;i si
i1i reamintepti ceea ce ptiai inainte de incarnarea ta pe
Pdmdnt.

Prin urmare, haide sd p5;im impreuni inapoi citre
originile sufletului tiu, pentru a te ajuta si ?!i aduci
aminte cine epti, care este identitatea ta autenticl Si de

ce te afli aici.
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Visul lucid

Cine este Dumnezeu?

Viziunea tradilionali asupra lui Dumnezeu este aceea

a unui bitrdn cu barba alb6, aflat in cer, care sti pe un
tron. Aceasti personaLizarc a lui Dumnezeu ii ajuti pe
unii sd i;i creeze mai u;or o punte de legituri cu acesta,

imagindndu-;i-1ca pe un unchi drag care ptie si ii asculte,
flind gata si ii ajute oricind.

Viziunea asupra lui Dumnezeu privit ca un om aflat la
mare distanli este una din originile ,,gdndirii ce a condus
la separare", fdcdndu-i pe oameni si creadi ci in timp ce

ei se aflI intr-un mediu dens ;i rigid, Dumnezeu pi ingerii
sii se afli dincolo de norii pufopi ai cerului. Aceste proiec-

lii antropomorfe au reprezentat la origini o modalitate de
a explica experienlele terestre precum furtunile, cutremu-
rele ;i incendiile. Poveptile romantice legate de zeii satis-

fdcufi sau supdrali ii aiutau pe oameni si simti ci defin
intr-o mai mare mf,surd controlul asupra destinului lor.

Astfel au apf,rut ritualurile superstifioase menite si aline
supirarea lui Dumnezeu;i sf, influenleze proteclia;i favo-
rurile primite de la acesta. Observaliile de tip cauzi-efect au
creat un inffeg folclor popular. Spre exemplu, daci cineva
rcaliza o ceremonie de sidire, iar a doua zi germenii risi-
reau deia din pimdnt, oamenii puneau acest miracol pe
seama ceremoniei, considerattrafrcauza, in timp ce recolta
buni era considerati efectul acesteia.

Energia cteatoare a lui Dumnezeu conduce intr-adevdr
la rezultatele dorite. Apa s-au niscut convingerile oameni-
lor din acele timpuri referitoare la satisfacerea pi la influ-
enlarea lui Dumnezeu. Au apirut astfel religii si texte
bazate pe aceste convingeri, care confirmau ce anume di
rezultate ;i ce nu. [n esenla ei, aceasti dogmi a reprezen-
tat un act plin de iubire pentru a-i invila pe allii cum si
primeasci binecuvdntirile lui Dumnezeu.

A;a cum ;tii insi, religia poate deveni ulor o reflectare
a energiei mai dense a fricii. Daci o religie propoviduie;te
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teama ca o modalitate de a-l mulfumi pe Dumnezeu, ea ii
indepirteazf, pe oameni de capacitatea lor de a conptien-
tiza iubirea Creatorului lor.

Adevirul existi intotdeauna undeva la mijloc, a;a ci
in textele religioase pot fi gisite anumite linii directoare
referitoare la stilul de viafi care ii poate aiuta pe oameni
si se simti mai apropiafi de Dumnezeu. Spre exemplu,
cultivarea unei minfi liniptite pi clare, neimpovirati de
griji, mdnie sau substanle chimice, permite intr-adevir
mai buna infelegere a mesajelor primite de la Dumnezeu
printr-o mai buni racordare la lungimea de undi a ener-
giei acestuia.

Nu se pune problema ci Dumnezeu este nemulfumit
de un anumit stil de viald, cdci el este suti la suti iubire,
necunosc6nd nicio alti emolie. Daci te ginde;ti la un
cerc in interiorul ciruia nu existi altceva decdt puritate,
este evident ci in acesta nu poate pitrunde nicio impuri-
tate. intr-o manierd similari, daci cercul nu confine alt-
ceva decdt iubire puri, este evident ci el nu poate confine
simultan judecdli critice, teami, minie sau alte emolii
a;a-zis ,,negative".

Fiind iubire puri, Dumnezeu nu iudeci pe nimeni. El
nu cunoapte teama, mdnia sau negativitatea. lnviliturile
referitoare la mdnia lui Dumnezeu se bazeazd pe con-
vingerea ci acesta distruge realitatea fizici pentru a se

rdzbuta. Aceasta a fost maniera pe care au gisit-o stri-
mo;ii oamenilor de a se simfi in siguranfi, prin expli-
carea motivului pentru care recoltele sunt distruse sau
pentru care se produc dezastre naturale. De;i se temeau
de o distrugere veniti din partea unui ,,Dumnezeu rdz-
bunitor", oamenii din acele vremuri erau convin;i ci
pot evita aceste probleme prin oferirea de sacrificii lui
Dumnezeu.

La origini erau sacrificate animale sau chiar oameni,
pentru a-i ,,ofeti" ceva lui Dumnezeu in schimbul com-
pasiunii acestuia. Din perspectiva infelegerii moderne,
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