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ELSŐ SHOUD: „Minden egyes lépés az Úton”
ADAMUS üzenete Geoffrey Hoppe közvetítésével

Fogadjátok szeretettel Adamus első Shoudjának magyar fordítását, mely élőben 2009 szeptember
5-én hangzott el az amerikai Colorado Államban, Breckenridge-ben.

A MESTEREK SOROZATA

2009 szeptember 5-én került átadásra a Bíbor Körnek. www.crimsoncircle.com
Vagyok, Aki vagyok, Adamus a szuverén birtokról.
Üdvözöllek újra, Shaumbra. Üdvözöllek a Föld eme gyönyörű energiájában, a ti
teremtésetekben.
Ahogy idefelé tartottam éppen, éreztem az illatát, az energia itt olyan volt, mint eső
után. Tudjátok milyen az, amikor sétáltok az erdőben vagy a legelőn és épp esett. Friss a levegő és
tiszta, az energia vibráló és növekedő, a ti energiátoknak is épp ilyen illata van ma.
Sok-sok kihívással teli életen vagytok túl, mögöttetek van tíz év, amelyben az elemi iskolából az
úgynevezett spirituális főiskoláig jutottatok és most készen álltok a Mesterképzésre. Készen álltok
rá, hogy újrakezdjétek az Új Energiás Misztérium Iskolát. Több mint 300 éve már, hogy a
Misztérium Iskoláink tanítását elnapoltuk, azt mondtuk, szünetet tartunk, nagy szociális és politikai
nyomás volt abban az időben és azt is tudtuk, hogy várjuk, hogy ez az Új Energia összetevő végül
megérkezzen ide és egészen addig nem is tudtuk folytatni, míg végül meg nem érkezett. És most itt
ülünk.
Csodálatos élmény, hogy itt lehetek veletek, egy új módon. Velem van a Bíbor Tanács összes tagja,
akik most idegyűltek ennek az eseménynek az idejére, ami a miénk, hogy valóban elismerjenek
benneteket, mindegyikőtöket, mint Mestereket saját jogon, akik készülődtök beszállni az utazásunk
következő szakaszára. Az utunk következő szakasza más lesz. Más lesz. Ebbe mindjárt
belemegyünk.
Köszönet Tobiasnak
De most szeretném a szívemet felajánlani tele köszönettel és tisztelettel a To bi Wah Energiájának,
annak - akit ti Tobias-ként ismertek, vagy Mure-ként - akinek a tíz éves szolgálata - ami valójában
sokkal több volt, mint 10 év - tehát azért a legutóbbi tíz évért, aminek most tudatában vagytok.
Hogy ilyen sokáig várt azzal, hogy visszatérjen a Földre, hogy innen a túloldalról vezetett
benneteket, az útitársatok volt, megosztotta veletek néhány könnycseppeteket, meghallgatta a
történeteiteket és meghallgatta a történeteiteket és meghallgatta a történeteiteket. Talán Tobias
kicsivel több türelemmel rendelkezett, mint én, én csak egyszer fogom meghallgatni. (nevetés)
Tobias nagyon régóta várt már arra, hogy visszajöhessen, hogy veletek lehessen ismét, de mint egy
szülő, aki megbizonyosodik afelől, hogy a szerettei biztonságban vannak, hogy szépen áramlik az
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életük és tudják kezelni annak eseményeit, így Tobias várt és várt, hogy visszajöhessen.
És aztán, nem is olyan régen elengedte, azt mondta: „Oldjuk most ki ezt a Tobias energiát. Ti
vegyétek vissza a ti részeteket, én visszaveszem az enyémet. Visszatérek a Földre, hogy csatlakozzam
hozzátok és egy napon, talán csak belenézek a szemetekbe.”
Tehát szeretetből és tiszteletből Tobias iránt, a Bíbor Tanács összes tagja ma körétek gyűlt ezen a
precedens nélküli eseményen, körétek, akik a Bíbor Körben vagytok, itt a Földön, mert készen
álltok a következő lépésre.
A következő lépés
Legtöbbetekkel dolgoztam már, nem mindegyikőtökkel, de legtöbbetekkel igen, a múltbéli
misztérium iskolákban. Azért jöttetek a misztérium iskolákba, mert eljutottatok az életetekben egy
olyan pontra, amikor is eljött az ideje annak, hogy befejezd az egyszerű emberi életet. Eljött az
ideje, hogy emberi és spirituális is legyél és mindaz, ami vagy. Tudtátok, hogy nem akartok csak
egy újabb életet. Mint valakinek az anyja, vagy egy kőfaragó (?), vagy egy olyan emberként, aki a
lovak hátrahagyott dolgait takarítja, hogy illendően fogalmazzak. Nem lesz több életetek
földbirtokosként, a királyi család sarjaként, valami sokkal többre vágytatok. Nagyon sok életen
mentetek keresztül csak egy egyszerű emberként, de legalább is az emberi jelmezben, majd
eljutottatok a misztérium iskolákhoz, amelyet nagyon sok helyen tartottak a világban, hogy
elkezdjétek az utatokat, a spirituális lényként való fejlődéseteket.
Tehát az én energiám nagyon ismerős a számotokra. Igen, tudok feladatkiosztó mester lenni olykor;
olykor tudok csodálatos barát lenni, de biztosan megértitek, egy barát megmondja majd nektek
pontosan a véleményét. Elmondja majd nektek, ha azt érzi, hogy becsapjátok magatokat. A barát
nem azt fogja mondani, amit hallani akartok, hanem azt, amit a legjobbnak éreznek.
Tehát kedves Shaumbra, készen állunk a következő lépésünkre. Szeretnék egy szívességet kérni
tőletek, most a legelején. Engedjetek el mindent, amit velem kapcsolatban tudtok, mert én nem a
múlt vagyok, aki azért jön vissza, hogy a múltat folytassa. Az én energiám most Adamus-ként van
itt. Engedjétek el az összes szóbeszédet, amit hallottatok és azokat, amelyeket ti teremtettetek rólam. (nevetés)
Kedves Shaumbrák, én imádok komédiázni. És ez az egyik dolog, amelyre mindegyikőtöket
bíztatom, hogy komédiázzatok. Van egy alapvető különbség köztetek és köztem. Én tudok
komédiázni, nem félek tőle, nem félek attól, hogy különböző személyiségeket vegyek magamra,
mert tudom, hogy ezek mindegyike egy részem és majd vissza is térnek hozzám, biztonságosan és
könnyedén. Tehát nem félek megteremteni az identitásom egy kifejeződését, a pillanat öröméért, a
tapasztalatért, akármit is hozzon.
Néhányan úgy tekintetek a színjátszásra, mint egy negatív kifejezésre, azt mondván: „Az nem is én
vagyok igazán!” Nos, dehogynem! Az te vagy, egy kifejeződésed. És ahogy elkezdesz komédiázni,
játszani, élvezni, felismered majd, hogy ez az egyik legnagyobb dolog, amivel magadat
megajándékozhatod.
A különbség közted és köztem az, hogy kapaszkodtok egy egyedülálló valósághoz, amely nagyon
szűkre szabott és összesűrített szelete csak önmagatoknak. És féltek ezt elengedni. Miért féltek az
elengedéstől? Mert azt érzitek, hogy önmagatok ezen egyéb kifejeződései talán felülkerekednek
majd. Nos, talán így kellene tenniük. Azt érzitek, hogy elveszítitek majd az irányítást és azt
abszolúte el is kellene, hogy veszítsétek. Azt érzitek, hogy elárasztanak majd és kimerítenek majd
az energiák és a sötét erők és egyebek. Ez egy régi, régi hit. Nincs semmilyen sötétség, amely
átveszi az irányítást feletted, egyáltalán nincs semmi ilyesmi. Hacsak nem szeretsz játszani a
sötétséggel.
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Tehát az egyik dolog, amelyre bíztatlak az az, hogy továbbléphessünk, hogy komédiázzatok. Ne
jöjjetek ettől zavarba, ne fogjátok vissza magatokat, komédiázzatok. Bolonduljatok meg egy kicsit,
az jót tesz majd nektek, kitágítja majd az energetikai határaitokat. Játszatok önmagatok különböző
karaktereivel, nézzétek meg, melyiket szeretitek nagyon, melyiket élvezitek és melyik nem illik
hozzátok annyira. Ne aggódjatok azon, hogy a többiek mit fognak mondani, ők tulajdonképpen jól
fognak szórakozni, amint látják majd ezeket a különböző kifejeződéseiteket, a mindig ugyanolyan,
egysíkú, olykor unalmas, olykor kimódolt önmagatok helyett.
Én szeretem a feladat kiosztó Mester szerepét játszani, ahogy néhányan nemrégiben mondtátok,
hogy azért jövök majd, hogy fenékbe rúgjalak benneteket. Egyébként nem kell ezt nekem
megtennem, elégszer végzitek ezt ti magatok. Néha segítek majd abban, hogy a pontos helyét
meghatározzam, hogy hova rúgjatok a lábatokkal, mert néha nem olyan jól irányzott a rúgás, de
kedves Shaumbra, én nem úgy jövök hozzátok, mint a lila láng- (violet flame) Mesterként, akinek
egykor ismertetek, én Adamus vagyok. És St.Germain-ből eredek, de most Adamus vagyok
mindegyikőtök számára. Együtt felfedezzük majd az Új energiát.
Felfedezni az Új Energiát
Az új energia itt van, beszéltünk róla az elmúlt shoudokban. Itt van. Egy olyan energia, amely az
Otthonon kívül teremtettetett. Ti teremtettétek. A fizikája és az adottságai határozottan eltérnek a
régi rezgő energiáétól, amellyel dolgoztatok. Ez nem azt jelenti, hogy teljesen megszüntetjük majd a
rezgő energiát az életetekből, nem, hanem elkezdjük integrálni azt, amit Új Energiának nevezünk.
Hogy őszinte legyek, sem én Adamus, sem Tobias, sem egyik felemelkedett Mester sem igazán érti,
hogy miképp is működik. Vannak elméleteink, elképzeléseink, különösen közülünk azoknak,
akiknek voltak viszonylag friss életei a Földön, vannak általános elképzeléseink arról, hogy hogy is
fog működni az életetekben. Együtt dolgozunk majd veletek azon, hogy megértsük, hogy is hozzuk
be az Új Energiát.
Néha lehet, hogy kihívásokat hozhat ez, vagy összezavarhat, mert az egyik dolog, amit tudunk az Új
Energiáról az az, hogy nem állít fel mintákat az önmaga számára, ahogy a régi energia tette. A régi
energia egyfajta ritmust alakít ki magának, hajlamos ismételni önmagát újra és újra egészen addig,
amíg valami külső nagy erő vagy impulzus ki nem löki a régi mintázatából. Ezen mentetek nagyon
sokan keresztül az életetek elmúlt néhány évében. Próbáltatok kikerülni a régi energia régi
mintázatából, tehát teremtettetek néhány belövellést, ti magatok, energiabelövellést, hogy az
megteremtsen valamilyen incidenst az életetekben, olykor traumatikus eseményt - általában
traumatikusat - hogy az kilökjön benneteket a régi energia régi mintázatából.
Az Új Energia elég eltérően viselkedik ettől. És mi sem tudjuk biztosan azt, hogy miként.
Alapvetően beleegyeztetek abba, hogy részt vegyetek ebben a felfedezésben, beleegyeztetek abba,
hogy ti lesztek az úttörők következő csoportja, egy következő szinten a Földön. Hogy megértsétek,
miként hozhatjátok be és mit is tesz az Új Energia. Elfogadtátok, hogy itt legyetek és
megengedjétek ennek az Új Energiának, amit egyébként ti teremtettetek, amely a tiétek, nem Isten
ajándéka, mint a régi rezgő energia, az a Szellem ajándéka volt a számotokra, ez a ti saját
ajándékotok önmagatoknak. Nem ugyanazokat a mintákat hozza létre, nem ugyanúgy válaszol
minden egyes alkalommal, amikor alkalmazásra kerül.
Potens. Tudjuk, hogy néha nagyon frusztrál benneteket a régi energia, néha olyan gyengének
éreztétek, egyre többet és többet próbáltatok belőle összegyűjteni, a régi energiát raktároznotok
kellett, mint például pénz formájában, hatalom formájában és hasonlókban. Építettetek egy
raktárépületet a régi energiából, mert olykor nagyon lassan dolgozott csak. Nagyon erőltetett volt.
Egy része annak a türelmetlenségnek és aggodalmaitoknak, amely a közelmúltban jellemzett
benneteket abból fakadt, hogy azt éreztétek, hogy kell lennie ennél jobb megoldásnak is. Biztosan
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csinálhatjuk ezt másképp is, léteznie kell egy másik lehetőségnek! Igen, ez így van, ezért vagytok
most itt. És ezért vagyok én itt.
Felfedezzük majd annak a módját, miként hozhatjuk be, mert most inkább körülöttetek létezik,
közel az emberi energiamezőtökhöz, de valójában még nem hatolt be oda teljesen. Részben azért,
mert az időzítés még nem volt megfelelő. Annyira lefoglaltak benneteket a problémáitok, annyira
dolgoztatok magatokon, hogy nem volt alkalmas az időszak arra, hogy megjelenjen, mert egy
csomó pályátokat felrobbantotta volna. Kóstolgattátok, mindannyian próbálgattuk, visszavisszahajoltunk felé az éjszakai üzemmódban, egyéb dimenziókban, csak rámutattatok az
ujjatokkal, egy kicsit belekóstoltatok, de most be fogjuk hozni az életünkbe.
Az egyik fontos dolog, amit ez a Shaumbra nevezetű csoport tesz majd az az, hogy megengeditek,
hogy bejöjjön a személyes megtapasztalásért. Arra kérlek most benneteket, elmondom nektek, hogy
nincs semmi, amitől félnetek kellene. Az Új Energiában nincs semmi, amitől félnetek kellene. Néha
a régi rezgő energiában van, mert részét képezik a sötétség olyan összetevői, mint félelem, a
történelmetek, a kihívásaitokat, tehát olykor, ha láttok egy régi energia hullámot közelíteni az
életetekbe, kissé aggódni kezdtek miatta. Mert van benne egy csomó régi anyag, emlékek,
energiaminták, tehát nyilvánvalóan aggodalmat vált ki belőletek.
Az Új Energia tiszta állapotában van most. Egy nagyon egyszerű létállapotban van és készen áll
arra, hogy megérkezzen. Kissé becsapós lehet majd a számotokra, sőt a mi számunkra is, mert
teljesen más módon válaszol és teljesen különbözik majd, a képességei elég ismeretlenek.
Az Új Energia és az Elme
A saját tapasztalatomból mondhatom és abból, ahogy néhányotokkal együtt dolgozom intenzív
módon, hogy ez az új energia nagyon-nagyon potens, nagyon tiszta. Képes elvenni az eszeteket.
Nem működik jól együtt az elmével, erre már rájöttünk, ez biztos. Ha ránézek, tökéletesen logikus,
vagyis inkább azt mondanám, természetes és nem működik jól együtt az elmétekkel. Az elmétek
egy régi energiás eszköz. És persze beszéltünk már bőségesen az elméről a shoudokban, de az
elmétek a rezgő energiát használva nagyon gondosan működött annak mintázatai alapján. Az
elmétek mintázott lett.
Az Új Energia egyáltalán nem működik jól együtt az elmével. Az egyik kihívást az jelenti majd,
hogy bízzatok magatokban eléggé ahhoz, hogy kilépjetek az elmétekből, így kerülünk be azokba az
isteni elvekbe, amikről évezredeken át tanultunk a misztérium iskolákban, a közös munkánk
keretében. Túllépünk az emberi elmén és belépünk az isteni elmébe, amely másképp működik. Nem
használ ítélkezést, sem azt, amit elemzésnek neveztek, nem alkalmaz egyenes irányú logikát vagy
hierarchikus logikát.
Az isteni elme együttérző, tiszteli az egyszerű rendszereket. Míg az emberi elme hajlamos nagyon
összetetté válni, jól érzi magát az összetettségében, az okos emberek szeretnek nagyon összetett
embernek lenni. De előbb vagy utóbb nagyon bugyutává válnak, egyáltalán nem hatékonnyá.
Tehát kihívásokkal találkoztok majd, mert ezt vállaltátok, amint elkezdünk dolgozni az isteni
intelligenciával, az isteni elmével - akármilyen nevet is válasszunk neki, a tiétek – ez túlmutat az
emberi intelligencián. Nem egy adatbázis, nem a múlt alapján összeállított adatbázis, amely ezen
keresztül tekint a jövőbe. Az isteni elme egyáltalán nem így működik. Az isteni a nagyon egyszerű
elveket érti. Hogy minden jól van, az összes Teremtésben.
Az isteni elme tehát egy nagyon bizalommal teli elme, megérti azt, amire Tobias gondolt: „Nem
számít.” A célja a felfedezés, a védekezés, védelmezés helyett. Ez sokatoknak kihívást jelent majd,
mert az emberi programotok és az elmétek a védelmet, a biztonságot kereste, míg az isteni elmétek
együttműködve az Új energiával nem igazán foglalkozik ezekkel. Tehát előfordul majd, hogy az
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emberi énetek hangosan sikítozik majd: Védj meg, ments meg!
Értsétek meg: most, hogy az istenit ez nem érdekli, nem akar megvédeni semmit, ez egy
mesterséges hit. Megóvni téged? Mitől? A Szeretettől, amely már benned van? A Felemelkedés
állapotától, amelyet már el is értél? Most csak megtapasztalod, miként is jutsz oda. Attól a ténytől,
hogy minden tökéletes létállapotában van? Itt az ideje, hogy túljuss ezen a hitrendszeren, amelyet
beültettek és amely alapján cselekedtetek hosszú időn keresztül, mint például, hogy a sötétség, vagy
egy másik erő képes felülkerekedni rajtad. Ez nem működik. Voltak rá kísérletek, ti is próbáltátok
másokkal, mások is próbálták rajtad. De nem működött.
Nem pusztíthat el téged senki más. Nem ejthet rabul egy valóság. Valóban szuverén lények vagytok.
Nincs semmi, ami miatt aggódnotok kellene, az egész elképzelés a védekezésről, az
erődítményekről, a megóvástól csak több nehézséget okozott a számotokra, több frusztrációt és
kihívást, mint amennyi haszna volt.
Továbblépni
Felfedezzük majd a szellem szabad természetét, amíg itt vagyunk a Földön. Egy dolog nagyon más
lesz, ahogy haladunk mindezzel, mint a régi misztérium iskolákban. A régi misztérium iskolákban
azon dolgoztunk, hogy felnyissunk néhány kaput belül, kapukat, amelyek becsukódtak az atlantiszi
idők után, kerestünk magunkban egy hegycsúcsot, hogy rálássunk a spiritualitásunkra, a misztikus
természetünkre. Ezt általában egy elzárt helyen tettük, titokban és általában úgy tettük ezt, hogy
túlléptünk vagy kiléptünk az emberi működésünkből, ezzel lehetővé vált mindannyiótoknak, hogy
kinyissátok a kapukat. És ahogy felnyitottátok ezeket a belső kapukat, elárasztottak benneteket
bizonyos démonok, amelyek ott voltak. Sokatoknak ez traumatikus tapasztalatot hozott a
Misztérium Iskolákban szembenézni a démonokkal, szembenézni a sötétséggel, azzal, amit ti úgy
mondanátok, a régi karmátokkal, dolgokkal, amelyeket tettetek.
Voltak gyönyörű dolgok is, amiket tettetek. Végre kinyitottatok néhány kaput és megértettétek,
hogy rendelkeztek egy misztikus oldalatokkal, hogy sokkal-sokkal többek vagytok egy egyszerű
emberi lénynél. Próbáltatok megmászni pár lépcsőfokot, vagy épp létrán próbáltatok isten kegyébe
visszajutni. Kezdtétek megérteni, hogy sokkal több mindent rejt a földi élet, mint a mindennapi
rutint. Tehát meg voltak eme nagyszerű jótékony hatásai is annak a munkának, amit a régi
misztérium iskolákban végeztünk együtt. Most ez egy kicsit más lesz. Ugyan folytatni fogjuk
ezeknek a belső kapuknak a nyitását, de ezt nem a csakrák nyitásán keresztül fogjuk véghezvinni,
nem bennünk lévő energiaportálok kinyitásával fogjuk ezt tenni - édes Istenem, nem nyitogatunk
energiaportálokat mindenfelé az egész világ számára! Ezt hagyjátok meg a spirituális amatőröknek!
(nevetés) Hanem… Ehelyett… Imádom, amikor kiakasztalak benneteket! (nevetés)
Egyébként elég sok hosszú beszélgetésem volt Cauldréval és Lindával erről, igen a
komfortérzeteteket sokszor piszkálni fogom, nyilvánvalóan az ő komfortzónájukat is lökdösni
fogom majd. Van egy pár kérésem, amit ki is fogok fejezni. Cauldre számára, nem Lindának.
De kedves Shaumbra, ez egy új korszak a Földön és az egyik legizgalmasabb mind közül.
Láthatjátok a körülöttetek lévő világban. Fel fogjuk fedezni, milyen behozni az új energiát és
túljutni általa az elmén, hogy istenivé, misztikussá válhassatok, miközben továbbra is az emberi
formában léteztek. Nem lesz semmilyen jézus-krisztusi dolog, mint vízen járás. Némelyikőtökbe be
van épülve ez az archetipikus energia, olyanok akartok lenni, mint Krisztus. A hatásotok alá
akarjátok vonni a barátaitokat, a szomszédokat, a rokonokat és a tanítványokat. De nézzétek meg
hova jutott Yeshua! Nem olyan jó dolog!
A mi célunk nem az, hogy másokra hatást gyakoroljunk - bár egy furcsa módon mégis az, mert látni
fognak bennetek valami nagyon mást. Sőt már most is látják. De túl fognak jutni a kinevetésen és a
szkepticizmuson, amely most megnyilvánul bennük. (nevetés) Látjátok, valójában értik, hogy
5

átalakultok és ez nem teszik nekik, az emberiségnek ez nem tetszik. Az emberek individuumként és
közösségben is azt szeretik, ha minden marad ugyanolyan, minden a megszokott mederben halad.
Az emberi minta jellemzője, hogy szereti a rutint, az emberek szeretik a korlátokat. Az emberek
nem szeretik, ha valaki nagyon messzire előrejut. Bőven elég, ha egy hüvelyknyit haladnak előre,
(nevetés) de ne olyan messzire előre! Ne lépjünk túl mindenki máson!
Az emberi minőség nagyon beprogramozott. Ez a programozás az atlantiszi időkbe nyúlik vissza és
azóta is folytatódik. Meg fogjuk ezt haladni. Túlmegyünk majd a nyilvánvalón. Látjátok, most a
földön uralkodik az a hitrendszer, gondolati réteg, hogy ne legyünk Teremtők. Az emberek,
kormányok és vállalatok nem szeretik a Teremtőket. Néha talán használják a szót magát, de
valójában nem. A követőket és a konformistákat szeretik, mi kedves Shaumbrák, lázadók leszünk.
Az Új Energia Úttörői
Nem fogunk kiállni semmilyen buta utcasarokra, mindenféle jeleket mutogatván a médiahírekhez,
nem fogunk semmilyen felkelést kezdeményezni, autókat gyújtogatni és hasonlókat tenni, ez mind
nagyon-nagyon régi energiás dolog. A Dualizmus több konfliktust és drámát teremt csak. Lázadók
leszünk a tekintetben, hogy Teremtők leszünk. Kísérletezők leszünk, az Új energia Tudósai,
integráljuk majd az életünkbe, használni fogjuk, nem csak beszélni fogunk róla, hanem használjuk
is majd. Nagyon fontos, ahogy majd ezzel haladunk, minden Shaumbrának mondom, hogy osszátok
meg a tapasztalataitokat egymással.
A ti saját dolgaitokat, azokat, amelyek a mindennapokban segítenek benneteket és megértitek a
technológiát, amely ezt lehetővé teszi, ahogy az új technológia megérkezik, hogy együtt dolgozzon
veletek ezen. Az egyik fontos dolog az, hogy ne maradjatok magatokban, mint egy kis sziget. Sok
esetben szeretnétek így elkülönülni.
Igen, akartok majd egyedül tölteni időt magatokban, ez szükséges is, ezt kérjük is a továbbiakra.
Észrevettétek a közelmúltban, hogy amikor nem adtátok meg magatoknak ezeket az időszakokat
önmagatokkal egyedül - noha intuitívan tudtátok, hogy szükségetek lenne rá -, a dolgok kezdtek
összegyűlni. A dolgok kezdtek rosszra fordulni és ti kezdtetek belekerülni a csüggedő energiába.
Szükségetek lesz az önmagatokkal töltött időre. Arra kérünk benneteket, hogy adjátok meg
magatoknak. De szükség lesz az Új Energiával kapcsolatos tapasztalataitok megosztására is a többi
Shaumbrával.
A legtöbbjük nagyrészt érti, min mentek keresztül, nagyon erőteljesen individuumok vagytok, de
ugyanakkor nagyon erősen össze vagytok kapcsolódva a csoporttal, óriási munkát végzünk
éjszakánként együtt. Az elmúlt hat hétben főleg - ha nem vetted volna észre -, nagyon intenzív
újraprogramozást, újratöltést, újratervezést végeztünk az egyéb dimenziókban. Nem csupán az
alvási mintáitokról van szó itt, hanem amit tettünk: eltávolodtunk a Shaumbra Service Központtól,
eltávolodtunk az összes ilyentől, hogy együtt töltsünk időt önmagunkban. Úgy fogalmazhatnánk,
hogy átszőttük Cauldrét, Lindát, mindegyikőtöket.
Felállítottuk egy új módját annak, hogy hogyan kezeljétek a potenciálokat. És ahogy megkezdjük
majd a munkánkat, szeretném, hogy osszátok meg egymással az üzenő falon és egyéb
technológiával, amelyekről majd beszélünk, amellyel majd a csapatotok előáll, de fontos lesz
számotokra látni, hogy min megy keresztül a többi Shaumbra, hogy halljatok a tapasztalataikról. Ez
nem mindig olyat jelent, amit ti sikeresnek neveznétek, hanem az Új Energiával kapcsolatos új
fordulatokról, ahogy elkezdtek vele dolgozni. A siker egy Régi Energiás elmélet. Valójában nincs
siker vagy bukás, hanem csupán a tapasztalás létezik és az, hogy hogyan mentetek keresztül a
tapasztalatotokon.
Kommunikáljatok egymással az egyéni tapasztalataitokról. Főleg ahogy elkezdjük ezeket a
Shoudokat, az elkövetkező egy évben, lesz néhány nagyon specifikus házi feladatotok,
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beszélgetések, tanulások közösen. Ahogy mondtam, ti valóban a tudósai, az úttörői, a kifejlesztői és
teremtői vagytok ennek az új energiának. Ezen együtt fogunk átmenni.
Az a kérdésetek, hogy ez megváltoztatja-e majd az életeteket? Teljes mértékben! Teljes mértékben!
A legtöbbetek átélte már az életetek főbb átrendeződéseit, nehéz és kihívásokkal teli helyzeteket az
állásotokkal kapcsolatosan, a családotokkal és az egészségetekkel kapcsolatosan. Ez az elmúlt 10 év
részét képezte. Az elmúlt 10 évben rengeteg belső munkán mentetek keresztül, azt kell, hogy
mondjam, hogy nagyon sokatok teljesen belefeledkezett önmagába, az elmúlt 10 évben. Ez
csodálatos volt, hiszen ez elvezetett benneteket egy csomó elakadt energiátokba.
De a továbbiakban nem merültök majd bele önmagatokba, hanem önmagatokká váltok majd.
Magatokba ölelitek a saját Isteni Önvalótokat, magatokba ölelitek a szociális Éneteket, amely
integrálódik bennetek, más emberekkel itt a Földön. És Ön-univerzálissá váltok majd. Egy részetek,
mely összekapcsolódik az összes dimenzió energiájával, de nem fogtok már elmerülni
önmagatokba. Azzal megvagyunk. Túljutottunk már a belső munkálatok szükségességén.
Tobias megengedte ezt a feldolgozói munkát, talán azt érezte, hogy szükség van rá. Talán így is
volt. Megengedte nektek, hogy belemenjetek a gondjaitokba, megengedett egy csomó könnyet.
Megengedett egy csomó beszélgetést.
Mi túlmegyünk ezen - nem mintha nem érdekelné Adamust vagy bárkit a többiek közül -, de azért,
mert egy ponton ez már ellenetek fordulhat. Látni fogjátok majd, ahogy túljuttok némely magatokba
fordulásotokon. Látni fogjátok. Kezdetben van ennek egy jótékony hatása, amikor önmagatokba
néztek és a gondjaitokra, hogy elengedjétek őket, de ez nagyon trükkös ám. Mert többet akart
belőletek, ti is többet akartok belőle, több feldolgozást akartok, jó érzéssel jár, ez egy energetikai
táplálkozás, többet akartok belőle, mert igazolja az áldozati energiát. Többet akartok belőle, mert ez
a kifogásotok, reggel, délben és este arra, hogy miért ne csináljatok semmit. Kicsit olyan, mint a
cement, amely megtart benneteket a helyeteken. És akkor ez így egy csodálatos mentséggé válik,
hogy miért nem néztek szembe az elkerülhetetlennel.
Ti is Istenek vagytok. Ti is teremtők vagytok. Ti teremtettétek ezt a Földet, az Univerzumot, az
Életeiteket. Csak eltávolodtatok a Teremtői létezéstől. Részben így lettetek programozva, mondjuk
úgy, hogy megengedtétek, hogy ezt kiiktassa belőletek egy program. Részben azért, mert
belekerültetek néhány világi rutin létezési mintázatba, amely nagyon vonzó. Beszippant és magában
tart. Mindenedre szükséged van, hogy kikerülj ebből. De ugyanakkor, minél inkább próbálod
kiverekedni magadat, kiküzdeni magadat onnan, annál jobban visszatart téged.
Most az történik, hogy elengedjük ezt, hagyjuk, hadd menjen, felülkerekedünk rajta. Ez talán még
ijesztőbb és nehezebb, mint kiverekedni magadat onnan. Nyers erőt használva kiküzdeni magad a
„normális” realitásból, hogy mindazzá váljatok, amik Vagytok.
Tehát Shaumbra, vegyünk egy mély lélegzetet.
Túllépni
Ahogy belépünk az Új Energiás Misztérium Iskolákba, olyan dolgokat fogunk tenni, amelyek
szembeszállnak a logikával és az elmével. Kilépünk majd a vonalakon túlra, nem csak átlépünk
rajta, hanem magunk mögött is hagyjuk azt. Olyan területekre evezünk, ahol az atomjaitokig is
bíznotok kell önmagatokban. Ne bennem bízzatok, hanem magatokban. Ha megpróbáljátok ezt a
bizalmat belém helyezni, akkor el fogtok esni, hogy megtanuljátok, hogy bízzatok magatokban.
Megtanultok bízni magatokban és szeretni magatokat olyan módon, amelyet most el sem tudtok
képzelni. Ezt úgy fogjuk megtanulni, hogy túljutunk az elmén és a régi emberi programokon és
belevágunk a tapasztalásokba. A Tapasztalásba.
Sokan kerestétek a szellemet, Istent vagy önmagatokat, vagy Isten tudja mit, már régóta és ezt az
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elméteken keresztül tettétek, elemeztétek és tanulmányoztátok. Most félretolhatjátok az összes
könyvet, amelyből tanultatok. Sosem tudjátok megérteni magatokat vagy a szellemeteket, csupán
megtapasztalni tudjátok a szellemet. És ezt is fogjátok tenni.
Túlhaladjátok majd a retorikát, a beszédeket. Persze beszélhettek a szeretetről, elemezhetitek a
szeretetet, írhattok róla, sőt énekelhettek is róla, de csak akkor válik szeretetté, ha végül
megtapasztaljátok. Egészen addig a pontig csak egy teória.
Beszélhettek naphosszat Istenről, hallottam néhányotokat - sajnos - prédikálni másoknak Istenről,
újra és újra. Nem vettétek észre hogy elaludtak? Hallottam néhányotokat a nagyszerű Istenről
alkotott elméleteitekről, ezektől most rögtön szabaduljatok meg, mindtől.
Mi meg fogjuk tapasztalni Istent. Meg fogjátok tapasztalni a Szellemet az életetekben. Nem lesz
soha egyetlen szó sem, amely képes lesz leírni a Szellem megtapasztalását. Az élet
megtapasztalását.
Beszéltek az Életről, beszéltek az Új Energiáról, engedjétek el az összes ilyen beszélgetéseteket az
Új Energiáról. Látom, hogy némelyetek próbálja megmondani, hogy mi az új energia és mi a régi,
bírálva valamit, hogy az régi energiás. Ezeket mind engedjétek el, mert ezek mind csak szavak,
mind csak retorika. Most eljött az ideje a megtapasztalásnak. Megtapasztaljátok majd az Új Energiát
az Életetekben, aztán elengeditek az Új energia kifejezést, mert elveszíti jelentőségét. Meg fogjátok
tapasztalni az integrációt, a beteljesülést, a befejezettséget, bármilyen szót is használjunk, de egyik
sem kielégítő közülük.
Az Új Energia egyszer s mindenkorra megtapasztalja majd a ti teremtéseiteket és akkor megértitek
majd a szavakat: Te is Isten vagy. A szavak elveszítik jelentőségüket és tapasztalattá válnak. Ez a
tapasztalat sugárzik majd minden részetekben. Ez a tapasztalat vonzza majd be a tanítványokat. Ez
a tapasztalat teszi lehetővé, hogy úgymond példákká, standarddá váljatok. Egy tapasztalat, amelyet
megéltetek, egy intellektualizálás és elemzés helyett, ez változtatja meg az energetikai
dinamikátokat.
Az elmúlt hat hétben dolgoztunk nem egy újraprogramozáson, de alapvetően az energiarendszeretek
kinyitásán, hogy ezáltal ez az Új energia megérkezhessen hozzátok. Elengedvén egy csomó régi
gondot, régi szövetet, hogy képessé tegyünk benneteket az Új Energia, a Szellem, a Teljesség, a
beteljesedés megtapasztalásra. Hogy többé ne legyetek szükségben és hiányban, hogy olykor ne
legyen előttetek egy egész halom akadály, hanem hogy haladhassatok. Túl fogjuk ezeket szárnyalni.
Most teszek egy nagyon bátor kijelentést. Cauldre most jól elbújik a vízivás mögé. (nevetés)
Garantálom, nektek, amit ti emberi szóval a boldogságotoknak, beteljesedéseteknek neveztek.
Tudom, hogy megtehetem. Tudom, hogy elmondhatom nektek, hogy ha megengeditek magatoknak,
hogy így bízzatok magatokban és együtt dolgoztok a shaumbrákkal, akkor valóban integráljátok
önmagatokat. És megengeditek magatoknak, hogy részt vegyetek a misztérium iskolákban, ez
megvolt bennetek, de úgy tűnik elillant régóta: boldogság, békésség, akárminek is hívjátok.
Beteljesülés. Mesterré válás a Földön. A Felemelkedett minőség. Amikor is Felemelkedett Lényként
fogtok a Földön járni, ennek a megtapasztalásában, megvalósításában együtt a többi 1500 és még
néhány Felemelkedett Lénnyel, akik itt lesznek a Földön.
Nem akarom, hogy most ebbe belegabalyodjatok és máris azon töprengjetek, hogy képesek leszteke aurát látni és az összes ehhez hasonló gyermekjáték menni fog-e nektek. Spontán gyógyítást
fogtok-e végezni másokon, az ördög tudja! Csak segítetek nekik szenvedni. Tényleg így van. Több
igazság rejlik ebben, mint azt el tudjátok képzelni! Tudjátok, ez egy olyan önző dolog, elnéztem
némelyikőtöket, amint próbáltátok ezeket a spontán gyógyulásokat elérni másokon, szégyelljétek
magatokat! Valóban ezt gondolom. Mert magatokért teszitek. Be akarjátok bizonyítani általa, hogy
egyfajta Jézusok vagytok, akik visszatértek a Földre.
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Mi teljesen más megközelítést alkalmazunk majd. Okozok majd nektek kihívásokat, kidobatok
majd veletek egy csomó dolgot, ha azt látom, hogy néhányan erősen ragaszkodtok bizonyos
elképzelésekhez, akkor csak gondolkodjatok azon, hogy miként is tudnátok elengedni ezeket a
dolgokat, mert elfogjátok, előbb vagy utóbb. Lehet, hogy hangosan kiabálva, vagy a teljes
megengedéssel.
Ez az új energia nem úgy működik, mint a régi. Most, kedves Shaumbra, az intuitív érzékelésed egy
szintjén kopogtat valami, érzel egy energiát, amely más, nagyon másként lehet meghatározni. Az
egyik részed ellöki, egy másik pedig érdeklődik nagyon iránta, ez az Új Energia, egy kis ízelítő
belőle, amely épp most érkezik be ide, elkezdünk majd dolgozni vele.
Nem tudom, hány hónapunk, évünk vagy évtizedünk lesz majd együtt, de együtt fogok veletek
dolgozni, egy egyezséget szeretnék veletek kötni.
Először is: meg fogjátok találni a boldogságotokat. A beteljesedéseteket, akárhogy is hívjátok. Pont,
mielőtt megtalálnátok, kihozzátok belőlem a legrosszabbat. Pont, mielőtt megtalálnátok, lesz egy
totális összeomlás szerűségetek, de ez csak egy pillanatnyi érzés lesz.
Tudom, hogy ezt kijelenthetem, mert tudom, kik vagytok. Tudom, mivel dolgozunk és tudom,
ahogy az energiáitokra tekintek, hogy már tényleg ott vagytok. Csak az utolsó lépés van hátra, hogy
a megtapasztalása is eljöjjön, hogy engedjétek megvalósulni a földi életetekben.
Nem leszek rettenetesen ezoterikus a dolgokat tekintve, nem leszek nagyon filozófikus veletek.
Lesznek napok, amikor összejövünk és úgy fogjátok érezni, hogy mintha semmi nem történt volna.
Csak később fogjátok meglátni, hogy valami óriási dolog történt mégis, így működik az Új Energia.
Lesznek olyan időszakok, amikor is azt hiszitek, hogy nem haladtok egyáltalán, mígnem hirtelen
felismeritek, hogy a haladás egy illúzió volt csak és hogy jól vagytok.
Felnyitni a Múltat
Felfedezünk majd valami olyat, amelyek iránt én személyesen érdeklődöm, fel fogjuk fedezni a
múlt bezárt vagy rejtett potenciáljait. A múltban hihetetlen mennyiségű szeretet rejlik, a múlt
szeretne összekapcsolódni az Új Energiával. De a múlt oly nagy része be van zárva hitrendszerekbe
és a történelembe, függetlenül attól, hogy mi is a történelem. Söpörjük el az egész történelmet, mert
nagyon lineáris módon van leírva, csak úgy, mint a ti saját történelmetek, múltatok. Visszanéztek és
azt mondjátok: „nos Adamus, nekem egy nagyon tisztán meghatározott múltam van.” Ha csak ezt az
életet nézzük, már akkor sem igaz. Azt mondjátok: „pedig nézd Adamus itt van az összes
fényképem, megmutathatom neked az összeset, a születésem pillanatától kezdve”, de ezek nem
tisztán határoznak meg téged, csak egy nagyon vékony kis szeletkéjét mutatják a történelmeteknek,
a múltatoknak.
Az történt, hogy a múlt potenciáljai el lettek zárva, nagyon okosan el lettek rejtve. Hogy azt hidd,
hogy az vagy, aki, mintsem az, aki valóban voltál. Ti zártátok el, ti engedtétek meg másoknak, hogy
elzárják őket. És így önmagatokat egy nagyon szűk spektrumban határoztátok meg. De ez nem az,
aki vagytok.
Az, ha visszamegyünk a múltba és kinyitjuk a potenciáljait, amelyeket ti alternatív valóságoknak
hívtok, amely egyáltalán nem alternatív, mert valójában léteznek, csak ti választottátok azt, hogy
nem vesztek tudomást róluk. Szóval a múltba visszamenni nagyon veszélyes dolog. Vannak
sárkányok és démonok, akik a múlt kapujait őrzik. Részben azért helyeztétek őket oda, hogy
biztonságban legyetek, részben az illúzióitok miatt, de mi visszamegyünk a múltba és kioldjuk
ezeket a potenciálokat, ez meg fogja változtatni a múltatokat. Nem feltétlenül fogja megváltoztatni
másét, de a tiéteket mindenképpen. Készen álltok rá? (hallgatóság felel) Ne mondjatok igent, míg a
végső sort el nem olvassátok. (nevetés)
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Meg fogjátok érteni, hogy az a személy, akit a tükörben láttok, az aki itt ül most, egyáltalán nem jó
találó ábrázolása annak, akik vagytok. De ahogy a múltba megyünk, látni fogtok néhány dolgot,
amelyet nem akartok majd az emberi tekinteten keresztül látni, amellyel rendelkeztetek egészen
eddig. Más szavakkal: egy-két évvel ezelőtt nem álltatok volna készen rá, de most már készek
vagytok.
Veletek leszek minden nap és minden éjszaka minden pillanatában, ez az én ígéretem
mindegyikőtök számára. Mindig ott leszek veletek. A környezetem, aki velem együtt dolgozik, a
felemelkedett mesterek, akik a Földre jönnek vissza éppen, velük is össze vagyunk kapcsolódva,
vannak aspektusaid, amelyeken keresztül folyamatos összeköttetésben leszünk és kommunikálok
majd veletek, minden egyes lépéseteknél az úton. Arra ne kérjetek, hogy helyettetek végezzem el,
ne tőlem kérdezzétek a választ, de ott leszek veletek, tiszteletben.
Ne szaladjatok el előlem, bár tudom, hogy megesik majd. Lesznek időszakok, amikor zavarba
jöttök önmagatok miatt és a tetteitek miatt és azt kívánjátok, bárcsak ne lennék ott. El is hitetitek
magatokkal, hogy nem voltam ott és ezért a számotokra nem is leszek ott, de a magam részéről ott
leszek. (nevetés)
Kedves Shaumbrák, a múltba megyünk majd, hogy felfedezzük valóban a jövőnket. A múltba
megyünk, hogy kioldjunk ott egy nagyon dinamikus, szeretettel teli, bár olykor ijesztő energiát,
hogy ne préselődj bele a definíciókba, hogy ne legyél a saját kristályodban. Nevettél, amikor
elmeséltem, hogy 100 ezer évig egy kristályban voltam - tudjátok, hogy ti mióta vagytok a ti
kristályotokban? Több, mint 100 ezer éve. A Kristályotok a múltatok. Be voltatok zárva a belsejébe.
Ugyanakkor el voltatok tőle szigetelve. Visszamegyünk és kinyitjuk.
Most nem megyek bele abba, hogy ezt hogy is fogjuk megtenni. Majd néhány tanfolyamon kifejtjük
ezt, de meg fogjátok érteni, hogy mi is az elengedés, hogy mennyire meg volt kötve az energia,
hogy mennyi súly volt rajtatok, hogy ezt az egész időt a föld alatt töltöttétek eltemetve. Ha a múltba
visszamentek és kioldotok minden zárat, minden részét, azzal megváltoztatjátok a jelent, a múltat, a
történelmetek ívét, mindent. Felfedeztek magatokról olyan dolgokat, amelyek elképesztenek majd.
A jövő és a jelen
Együtt elmegyünk majd a jövőbe és potenciáljaiba. Nem fogjuk létrehozni az emberiség számára a
jövőt, de meg fogjuk vizsgálni a potenciálokat. Mi leszünk az előrejelzők. Megnézzük majd, milyen
irányba megy majd az emberiség és megnézzük majd a ti saját teremtői készleteteket, hogy miket
raktatok oda magatoknak a jövőbe. Már ott vannak. Várnak benneteket, hogy együtt elsétáljatok
arra, tudatosak vagytok-e a tekintetben, hogy mi van a jövőtökben? Némelyikőtöknek van egy előre
ugráló része, amely már most is ott van, van köztetek, aki oly sok félelmet tett a jövőjébe, hogy a
jövő alapvetően megáll. Aztán egy látó ránéz az életetekre és azt mondja: hoppá itt nem igazán van
folytatás. Valójában van, de oly sok félelem fal áll ott.
Némelyikőtök fogta a múltjának a legrosszabb részét és azt tette a jövőjébe, hogy megismételje
önmagát. Miért? Mert azt hiszitek, hogy ha újra és újra ismétlitek a mintát, akkor - ahogy mondja a
könyvetek - egyszer csak kaptok majd egy másik eredményt, de ez nem igaz. Mindig ugyanazt az
eredményt kapjátok, ha ugyanazt a tettet hajtjátok végre ugyanazzal a megrögzöttséggel. Tehát a
múltbéli temetőtöket a jövőtökbe helyeztétek. Ismételni szándékoztok önmagatokat.
Ezen túl fogunk jutni és kilépünk a jövőbe, hogy leleplezzük, ami ott van. Először tudatosítani
fogjuk, mi van ott, aztán leleplezzük a dolgokat. Vannak olyanok köztetek, akiknek nem szerepel
semmi a jövőjében, mert féltek a tervezéstől. Féltek teremteni, hogy úgy mondjam a jövőtökbe.
Féltek, hogy talán tévedtek, így nem is tesztek oda semmit. Mi történik veletek? A sors tárgyát
képezitek, tehát mindenki más győz felettetek, ti nem teremtettetek magatoknak, így majd
megteremtetik a számotokra mások által. Van köztetek, aki ezzel nagyon elégedett, mert így lehet
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másokat okolni. Ahelyett, hogy Teremtőkké válnátok a saját jogotokon.
Megnézzük majd a múltat és a jövőt és behozzuk majd az egészet ebbe a jelen pillanatba. A jelen
pillanat, ahol aktualizálódik és dematerializálódik, ahol végül is maga a tapasztalat zajlik.
Egyébként nem tudsz oly mértékben tapasztalni a múltban és a jövőben, mint ahogy azt az „itt és
most”-ban megteheted. Kaphatsz utalásokat a tapasztalatokra vonatkozóan a múltban vagy a
jövőben, de teljességben tapasztalni a jelenben tudsz. Ezért lett megteremtve a MOST. Ez az
egyedüli ok, amiért a Most megteremtődött. Egyébként a valóság részét csak a múlt és a jövő
képezte volna. Tulajdonképpen emögött egy gyönyörű elmélet vagy egyenlet és egy csodálatos
fizika áll. De elég bátrak voltatok ahhoz, hogy megteremtsétek a jelent, hogy tapasztalhassatok. Ez
a célja.
Olykor elég intenzívek leszünk. Néhányan éppen most kapcsoljátok le a számítógépeteket és
integettek nekünk. És ez így van rendjén, szívesen látunk bármikor. Én azt fogom mondani, az
általam teremtett tapasztalat szerint egy pikkre, hogy az egy pikk. Ha azt gondolom, hogy az
elmédben vagy, add meg nekem a jogot, hogy megmondhassam ezt neked. Ha azt gondolom, hogy
táplálkozol belőlem vagy bárki másból, akkor hadd mondhassam ezt el neked. Ha azt gondolom,
hogy teljesen elteltél a hülyeséggel, akkor engedd meg nekem, hogy elmondhassam ezt neked. Mert
teljes tisztelettel fogom ezt tenni. Ahogy haladunk majd a közös munkánkkal, számos dolgot fogok
tőletek kérni. Először is, ahogy már mondtam korábban is, tudatosítsátok, hogy veletek leszek
minden lépésnél, minden pillanatban. Ha intimitást kértek, megadom nektek, de továbbra is ott
leszek. Nem fogok beleavatkozni, de kissé hátat fordítok majd nektek.
Rögzítsd és oszd meg a tapasztalataidat!
Arra kérlek benneteket, hogy jegyezzétek fel a tapasztalataitokat. Ez lehet egy napló, egy blog, lehet
egy jegyzet magatoknak - nem kell, hogy nagy terjedelmű legyen és az sem fontos, hogy
mindennapos legyen. Egy új területre merészkedünk együtt. Egy új világba lépünk. De ez
alkalommal ez az új világ nem egy darab föld, Európa másik oldalán, az új világ most az új
tudatosságot, az Új Energiát jelenti.
Jegyzeteljetek, mert szükségetek lesz rá. Szeretitek majd, mert segít majd megérteni azokon a
napokon, amelyek különösen nehezek lesznek, hogy hogyan is jutottatok egyik pontból a másikba.
Amikor azt mondom nehéz, az alatt nem a régi értelemben vett nehézre gondolok. Olyan
értelemben lesz nehéz, hogy ki fogja játszani az elmét, értelmetlennek tűnik majd teljesen.
Egy másik dolog, amiről beszélnünk kell, hogy ha jön valami, aminek semmi értelme nincs, akkor
ezzel legyetek kibékülve. Egy részetek azon nyomban szeretne majd beleugrani és kielemezni,
megfejteni a logikai oldalról és hasonlókból, aztán még kényelmetlenebbül fogjátok magatokat
érezni, ha felfedezitek, hogy nincs benne semmi logika. Mert szembeszáll a logikával és
szembeszáll a fizikával. Ez elég kísérteties lesz a számotokra, úgy érzitek majd, hogy minden
irányítás kicsúszott a kezetek közül. Azt fogjátok érezni, hogy szinte szeretnétek visszarohanni a
régi energia által nyújtott biztonságba.
Ekkor álljatok meg és vegyetek egy mély lélegzetet és tapasztaljátok meg, tapasztaljátok meg
milyen ez, majd engedjétek el az egészet. Vannak köztetek olyanok, akik azt fogják érezni, hogy az
őrület határán vagytok, megbolondultok éppen, még annál is jobban, mint amennyire bolondnak
érzitek magatokat a jelen pillanatban. Szédülések, szemproblémák és hasonlók... mind engedjétek el
ezeket. Ez része a tapasztalatnak, amely során integráljátok az új energiát. Része a mi közös
utazásunknak, az úttörők életének.
Jegyzeteljetek. Ez segít majd abban is, hogy a többi Shaumbrával megosszátok a tapasztalatokat.
Ebben nagy gyönyörűség rejlik, amikor megosztod a tapasztalatodat, a zavarodottságodat egy másik
emberrel… azt kérem tőletek, hogy amikor megosszátok a történeteiteket a többiekkel - azok
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részére mondom, akik olvassák vagy hallgatják azokat -, ne kezdjetek el prédikálni . Ne kezdjetek el
osztogatni egy csomó kéretlen tanácsot, hacsak nem mondják ők, miután megosztottak valamit,
hogy értékelném a tanácsotokat. Ne kezdjétek el senkinek sem mondani, hogy mit tettek jól vagy
rosszul.
Itt az az elképzelés, amit Tobias nemrégiben kifejtett: nem tettetek semmi rosszat. Nem tudtok
rosszat tenni, higgyetek nekem. Nem tudtok. Lehet persze egy csomó igazán rossz, kellemetlen
tapasztalatotok, de nem tudtok elrontani semmit.
Nem akarom, hogy bárki is kritizálja a másikat a tapasztalatai miatt, sem azt, hogy túlelemezze. Azt
akarom, hogy tiszteljétek egymást. Ez az egyik oka annak, hogy miért jó megosztani - az, hogy
tiszteletet kaphat. Így mások tanulhatnak belőle. Nem akarom, hogy bárki leereszkedően fejezze ki
a véleményét. Azt szeretném, hogy soha ne érezzétek magatokat zavarban amiatt, hogy elmesélitek
a történeteiteket, hacsak nem a kérdések és válaszokra jöttök, hogy tőlem kérdezzetek.(nevetés)
Tehát Shaumbrák, osszátok meg a történeteiteket.
Vegyetek részt
Nos, még egy dolog. Most, hogy megkezdjük az utazásunk következő szakaszát, azt kérem tőletek,
hogy teljes mértékben vegyetek részt. Nem lesz több olyan, hogy egyesek állnak a pálya szélén,
mint ahogy ez így ment az elmúlt tíz évben. Tudom, hogy néhányotoknak szüksége volt ezekre a
pályaszéli vonalakra, mielőtt a játékmezőre léptetek volna, de ha részt akartok venni ezen a
gyűlésen, akkor a játékmezőn kell tartózkodnotok.
Szükség van a részvételetekre, nem arra, hogy a pálya szélén állva kritizáljátok az edzőt és a
többieket. Bent kell legyetek. Nem csak tanultok tőlük, hanem együtt tanultok velük. Ne csak
jegyzetlejetek, hogy majd később hasznát veszitek a dolgoknak, hanem alkalmazzátok azokat most.
Váljatok aktívvá és váljatok részévé az egésznek. Legyetek részesei ezeknek a shoudoknak, a tiétek,
nem az enyém. Vegyetek részt bennük, olvassátok, hallgassátok őket. Nem érdekel mit tesztek és
hogyan teszitek, de vegyetek benne részt.
Nincs hely a továbbiakban az alkalmi álldogálók számára. A továbbiakban nincs hely a kritikák
számára, a bírák számára, mindannyian együtt veszünk ebben részt. Ez komoly és örömteli munka.
Ez egy elképesztő munka, egy fontos munka, de itt nincs hely azok számára, akik csak szeretnék a
lábujjukat a vízbe mártani.
Mindegyikőtöknek mondom, aki azt választja, hogy a továbbiakban is szeretne részt venni ebben a
munkában, ahogy folytatjuk utunkat, hogy felfedezzük az Új Energiát... (mobilcsörgés) van egy
dolog, amit semmiképp sem tolerálok. A mobil telefonokat a beszélgetéseink alatt, azonnal
kapcsoljátok ki őket. Köszönöm.
Ahogy haladunk majd előre, szeretném, ha hozzáadnátok az energiáitokat a Bíbor Körhöz és a
Shaumbrához. Hozzáadni az energiátokat annyit tesz, mint önkéntes munka. Segíteni így vagy úgy.
Ez többé már egyik irányban sem ingyenes utazás. Mi mindannyian beleadjuk magunkat a Bíbor
Tanácsból, ahogy eddig még soha nem volt példa rá. Támogatni és biztatni fogunk benneteket,
nagyon-nagyon intenzíven dolgozunk majd együtt veletek. De kell, hogy ehhez ti is hozzájáruljatok
valamivel. Meg kell mutassátok a szándékotokat, hogy ti ebbe az Új Energiába be szeretnétek lépni,
egyébként az Új energia hajlamos lesz olyan módon működni nálatok, amit nehéz lesz megérteni.
Ezzel azt mondom, hogy ha részt vesztek, akkor együttműködtök, beletesztek az energiátokból,
akkor együtt haladtok majd ezzel az energia áramlással, mindannyiunkkal együtt, s a többi
Shaumbrával együtt, ahogy mi együtt tapasztaljuk az új energiát. Ha azt gondoljátok, hogy inkább
egy szabad utat választotok, az nem működik majd ugyanúgy a számotokra. Vállaljatok önkéntes
munkát, segítsetek, tegyetek valamit! Járuljatok hozzá.
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Nagyon aggódtam Linda, Cauldre és a Bíbor Kör teljes csapata miatt, annyit aggódtak a ti jólétetek
miatt, a ti hasznotok miatt, annyi mindent adtak nektek ingyen. Aggódtak ennek a szervezetnek a
pénze miatt, amely benneteket szolgál. Rengeteg időt töltöttek el az aggódással, amit most már a
felfedezésre és az úttörői feladatokra kellene fordítani. Tehát vagy az időddel járulsz hozzá, vagy
pénzzel, vagy azzal, hogy minden nap küldesz egy áldást nekik. Ezzel nem azt mondom, hogy néha
napján egy áldás elég, hanem a rendszeres áldás, valóban szintén segít. Segít nekik, hogy
benneteket szolgálhassanak.
Ezzel most Cauldre-t zavarba hoztam és bizonyos fokig Lindát is, mert ők szeretnének szolgálni.
Ahogy Andrah (Norma) és Garret és a Bíbor Kör egész csapata is, akik nagyon keményen
dolgoznak, ők is szolgálni szeretnének és szükségük van ehhez a ti támogatásotokra.
Ez nem pénzkéregetés és ha most bárkitől azt hallom, hogy ez itt arról szól, hogy adományozásra
buzdítok, akkor arra buzdítom őt, hogy távozzon innen. Az energiájára nincs szükség. El fog menni
innen. Ha nem érted meg a szükségességét annak, hogy hozzájárulj energetikailag, tudatosan,
anyagilag, önkéntesen vagy bárhogy, akkor nem kell, hogy velünk folytasd. Nem visszük
magunkkal a károgókat és azokat, akik nem vesznek részt semmiben. Remélem, hogy ezzel most
nagyon világos voltam.
Volt pár hosszú beszélgetésem a csapattal, Lindával és Cauldréval és arra bíztattam őket, hogy
tegyenek meg dolgokat, mint például emeljék az árakat, legyen nagyobb bevételük azokért a
szolgálatokért, amelyeket nyújtanak. Nem voltak hajlandók erre, talán a jó szívük miatt, de akkor én
most arra biztatlak benneteket, hogy lépjetek tovább nélkülük ebben a dologban, hogy például
fizessetek a webcastért, amelyről volt szó, aztán ők ettől mégis elálltak. Azt mondták, nem.
Szeretnék, ha a Shaumbrák részt vehetnének ebben mindenfajta anyagi áldozat nélkül. Azok is, akik
nem engedhetnék meg maguknak.
Azt mondom nektek, Shaumbrák, ha ezt most halljátok, vállaljatok önkéntes munkát vagy járuljatok
hozzá vagy küldjetek áldást. A szívetekből. Mindez lehetővé teszi mindannyiunk számára, hogy
folytathassuk a közös munkánkat a továbbiakban.
Segítség és Szolgálat
Kaptok majd segítséget, szolgálatokat, amelyek számotokra teljesen ismeretlen helyekről érnek el
hozzátok a közös munkánk során. Most nem csak az angyali lényekről beszélek, hanem földi
lényekről, akik megjelennek majd. Valami olyanról beszélek, amit később egy beszélgetésünk
alkalmával körülírok majd nektek, új energiás lényekről, az új földről, akik szó szerint azért öltöttek
alakot, azért teremtettek, hogy benneteket szolgáljanak. Ez a munka rendkívüli, egy rendkívüli
szolgálat, rendkívüli források érnek majd el mindegyikőtökhöz.
Ahogy azt már most megmondhatjátok, ennek a munkának az eredménye nem az lesz, hogy
megelégedett emberré váltok. Nem fogja megoldani a régi problémáitokat, hanem az eredmény a
megvalósulása lesz annak, amit évezredeken keresztül tanultunk és amin dolgoztunk. És ez most itt
van. Itt van, ebben a pillanatban.
Szeretném folytatni a havi találkozásainkat ilyen formában, ezek nagyon fontosak. Mert a dolgok
felgyorsulnak majd és szükségetek lesz erre az időre, amit együtt töltünk. Megbeszéljük majd, hogy
a világban épp merre tartanak az energiák, belemegyünk majd a politikába anélkül, hogy a
kedvenceket megemlítenénk. Olyan dolgok energetikai dinamikájáról fogunk beszélni, mint a
pénzügyek, pénzügyek világviszonylatban, az időjárás, a politika, a tudatosság, és maga Gaia.
Megvizsgáljuk majd merre tart a Föld, ezért mondom azt, hogy előrejelzők leszünk. Nagyon erős
intuícióval tudni fogjátok, mi fog épp történni, mert ti segítitek a megteremtését.
Most vegyünk egy mély lélegzetet együtt.
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Változások
Nem leszek itt minden hónapban, lesznek alkalmak, amikor mások jönnek majd, mert az ő
beszédük épp jobban megfelel majd a pillanatnak, mint az enyém. Kuthumi lesz itt gyakrabban és
lesznek újak is és többek között adunk majd Samről is híreket.
Nem lesznek Kérdések és Válaszok, mint például ma sem, ez ma nem a kérdések és válaszok napja,
egy kivétellel, amiről mindjárt beszélek.
Előfordul majd, közvetlenül a shoud után, egy rövid szünet után, amikor lesz egy beszélgetésetek
önmagatokkal - talán Normával, Garrettel, Lindával és Cauldréval és még néhányukkal, ők vezetik
majd a beszélgetést arról, hogy mi történik az életetekben, magáról a Shoudról, hiszen ti segítettetek
megteremteni. Beszélgetések arról, hogy mi következik és a tapasztalataitokról. Nincs szükségünk a
Kérdések és Válaszokra, amely mindig ugyanolyan, mindig négy fő téma van... De lesznek olyan
alkalmak, amikor szeretnék kérdéseket kapni, az új energiával kapcsolatos kérdésekre gondolok és
tapasztalatokra, hogy mások is hallhassák azokat. Tehát lesznek olyan hónapok, amelyeknél lesz
Kérdés-Válasz rész és olyan hónapok is, amikor nem.
Több mélyebb munkát fogunk végezni a jelenlegi Misztérium Iskolákban, korlátozzuk a résztvevők
számát, hogy elég mély energiákba is bele tudjunk menni. Ha szeretnétek részt venni a hétvégi
Misztérium Iskolákban, azt nem kapjátok ajándékba. Értsétek meg, hogy szükség van arra, hogy
kiszabjunk rá egy árat. Néhányan azt mondjátok, szeretnék részt venni, de nincs rá pénzem.
Panaszkodtok, hogy miért nem kapjátok ezt ingyen? Miért? Ha akarjátok a pénzt, teremtsétek meg
rá és ott lesz.
Ahogy továbblépünk a munkánkkal, semmi hely nem lesz az áldozati energiának. Semmi. Arról van
szó, hogy Teremtők legyetek. Hogy kísérletezők legyetek. Arról szól ez, hogy felfedjük a múltat,
kitárjuk a jövőt és tapasztaljunk az „Itt és Most”-ban.
Tisztelet
Négy pont van, amit még érinteni szeretnék veletek. Hallani fogtok újra és újra tőlem és a
barátaimtól egy szót, ez a Tisztelet. Ez nagyon fontos, tisztelünk mindannyiótokat függetlenül
mindentől. Tiszteljük mindazt, amit tesztek és mindazt, amik vagytok. Nincs semmilyen ítélkezés.
Arra kérlek benneteket, hogy a továbbiakban tegyetek ti is így. Tiszteljetek mindenki mást.
Tiszteljétek azokat, akiket nem szerettek. Tiszteljétek azokat, akik feldühítenek, azokat, akikkel
együtt dolgoztok. Tiszteljétek azokat, akikkel ezen az üzenőfalon keresztül beszélgettek. Egyébként
remélem, hogy kitakarítjátok, mert ott nagyon kevés a tisztelet.
Rengeteg dráma van ott, de nem túl sok tisztelet. A tisztelet annyit tesz, hogy valakit elfogadással és
tisztelettel kezeltek. Hogy egyetértetek-e velük, vagy sem, nem számít, de tiszteljétek őket azért,
ahol épp vannak. A tapasztalatért, amit választottak.
Meg fogjuk erősíteni a tiszteletet. A tisztelet együttérzés. Tobias rengeteget beszélt a szeretetről és
ez jó volt. Ez akkor volt, amikor szükségetek volt a szeretetre és szükségetek volt arra, hogy
beszélgessetek a szeretetről, de most a tiszteletről van szó. Tisztelni mindenki mást. Tudom, hogy
sokan közületek szeretnek kritizálni másokat. Most kezdjétek el tisztelni őket. Nem kell egyetérteni
velük, de tiszteljétek őket.
A tisztelettel meg fogjátok érteni, hogy jutottak oda, ahol vannak, Megértitek, hogy ti hogy
kerültetek oda, ahol épp vagytok. Megértitek, hogy a világ abszolút tökéletes. Ezt hamisnak
látjátok, de csak akkor, ha a tiszteleten kívül estek. Mert az ítélkezés tekintetével láttok és a félelem
tekintetével. Ha tiszteltek dolgokat, akkor megértitek, hogy pontosan ott vannak, ahol épp lenniük
kell.

14

Ha önmagatokat tisztelitek, nincs többé szükségetek semmilyen feldolgozó munkára, tisztításra, ezt
aláhúzom a fekete táblámon: Ha tiszteled magadat, nincs többé szükséged semmilyen kezelgetésre.
Ha tiszteled magadat, soha nem vagy áldozat. Újra és újra ismételni fogjuk a tiszteletet, mindaddig
amíg valóban belétek ivódik.
Komédiázz!
Egy másik fontos dolog, amit ma kezdéskor már említettem: szeretek színészkedni. Tehát lesznek
olyan Shoudok, olyan workshopok, ahol talán úgy tűnik, mintha nem is Adamus lennék, de az
leszek. Különböző formában jelenek majd meg a különböző időpontokban. A színjátszás csodálatos
dolog, mindannyiótokat arra biztatlak, hogy csináljátok ti is! Csak a saját aspektusaitokról van szó,
olyan aspektusokról, amelyek szeretnek benneteket. Elkezditek teremteni önmagatok karaktereit és
közben felismeritek, milyen folyékonyan áramlik az energia a teremtés közben. Amikor elakadtok
egy szűkre szabott karakteretekben és féltek elengedni, újra és újra ismételni fogjátok a mintáitokat.
Teremts!
Egy másik dolog, ami nagyon-nagyon fontos lesz: Teremtsetek valamit. Bármit. A teremtés a
természetes módja a benned élő Isten kifejezésének. Az embereket arra nevelték, hogy ne legyenek
Teremtők, kövessék a rutint. A rutint kialakították, működésbe hozták és nektek követnetek kell azt.
A rutin az energiáitokat nagyon eltompította, áporodottá tette.
Ha egy ember nem teremt semmit, akkor depressziós lesz, rettegő, szomorú, olyan lesz, mint egy
rabul ejtett állat a ketrecben. Tehát arra kérlek benneteket, hogy kezdjetek el teremteni, bármit.
Ahogy láttuk ma, néhány könyv született, volt, aki zenét teremtett, teremtsetek egy kőfalat, ha épp
ezt választjátok. Vegyetek egy halakváriumot és alakítsatok ki az otthonotokban egy akváriumot.
Szeretném, ha tudatosítanátok, hogy a napjaitok hány százalékában nem teremtetek semmit és
követitek kizárólag a rutint. Ott van például a főzés.
Főzzetek, micsoda jó alkalom a teremtésre! A gyomrotok és a testetek imádja. Az is kreatív
tevékenység, hogy beültök az autótokba és nem tudjátok, merre tart az utatok. Csak vezettek egy
nagyot ahelyett, hogy követnétek a régi rutinokat.
Sokan közületek, akik most hallgattok minket, rengeteg jó ötletetek van arra, hogy játékokat
hozzatok létre. Társas játékokat teremtsetek. Gyerünk, alkossátok meg őket, elég volt a
kifogásokból, hogy miért nem teszitek meg.
Az egyik feltétele annak, hogy továbbmenjünk ezzel a Shaumbra energiával az, hogy teremtsetek. A
sarkatokban leszek emiatt. Nem kell, hogy nagyszerű legyen, hogy megváltoztassa a világot az
alkotásotok, lehet nagyon egyszerű is, mint például kézimunka, festés, éneklés, nem számít mi, nem
kell, hogy művészi legyen, csak valamit teremtsetek. Bármit, mint például ékszert. Egy filmet,
bármit.
Ezek megszabadítanak majd néhány nagyon nehéz rétegtől, amit ti depressziónak hívtok, pedig
egyáltalán nem az - a töredezettség, attól szenvedtetek valójában. Ha nézitek ezeket a tévé
reklámokat, amelyben azt mondják: „Ha úgy érzed, nem szeret senki, nincs energiád, fáradt vagy,
akkor vedd be ezeket a pirulákat!” Nem, ne szedj pirulákat, légy kreatív, teremts bármit!
Erről újra és újra beszélni fogunk. És lesz olyan, amikor fel fogok állni, kinyitom majd a szememet
és a hallgatóság közé sétálok és megkérdezlek majd a teremtményeidről, úgyhogy legyetek
felkészülve erre is!(nevetés)
Ó van még egy dolog, amit el kell mondjak most. Cauldre nem szereti a nyitott szemes variációt. De
el kell mondjam neked most, Cauldre, hogy igen, körbe fogom járni a hallgatóságot. Ha ezt te
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csukott szemmel szeretnéd csinálni, tedd azt, de most szólok, hogy nyitott szemmel könnyebb lesz!
A Totem Állat
Még egy nagyon fontos dolog, amellyel sokat fogunk viccelődni. Szeretném, ha a képzeletetek
segítségével teremtenétek magatoknak egy totem állatot. Kezdjétek el ma. Nagyon jó okom van
erre. Hadd magyarázzam el. Néhányotok számára a totem állatok világa igen ismert. Van ennek egy
ősi neve, egy ősi gyakorlat ez, amelyet most felelevenítünk az Új Energia által.
Teremtsétek meg a sajátotokat. Van, aki medvét teremt majd, mások baglyot vagy épp egy
szépséges héját vagy egy csodálatos nyulat. Bármit lehet, amit szeretnétek, bármilyen állatot. Egy
olyan állatot, amely jelenleg is létezik a földön, egy olyan fajtát, amely létezik most a Földön.
Szeretném, ha elkezdenétek a képzeleteteket használni.
Mondjuk, egy szarvast választotok totem állatotokként. Szeretném, ha elindítanátok a
képzeleteteket és hagynátok működni egészen addig, amíg valóságossá nem válik. Hogy már nem
csak a homályos képét látjátok, hanem szinte érzitek a tollát, a bőrét, egészen addig, amikor
valójában meg is szagolhatjátok. Nem kell, hogy vad szaga legyen, de érezhesd a szagát, illatát és
bele tudj nézni a szemébe.
Használni fogjuk ezt az eszközt, ezt a totemet egy csomó dologhoz, elég hosszú időn keresztül. A
tiétek lesz. Senki másé. Nem rajtatok kívül létezik, hanem egy részetek.
Ezzel a totemmel fogunk dolgozni, amit segítettél elképzelni. Belőled ered, ez is a színjátszás egy
része. Ő egy lény, aki a kedves barátod lesz, a szolgád, az állatkád, meg fog érteni téged. Képes
leszel őt kiküldeni, amikor épp nagyon lefoglalnak az emberi dolgok, akkor ezt a részedet
kiküldheted, hogy egyéb dolgokat is végezhessen közben a múltadban és a jövődben. És az egyéb
dimenziókban.
Ez a Totem segíteni fog abban is - Cauldre a „megvéd” nem a jó szó erre -, szóval segít majd
tudatosítani a környezeted energiáit. Igen, vannak nagyon sötét és nagyon manipulatív energiák a
Földön jelenleg és tulajdonképpen most erősödőben is vannak. Valójában szeretnének beléd kerülni
és félelemmel eltölteni téged. Mert ezen keresztül táplálkoznak. Valójában szeretnék megkapni az
energiáidat egy olyan helyzetben, hogy onnan aztán manipulálhassák azt. Ezek leginkább nem
fizikai lények, de vannak fizikai testtel is rendelkező lények, akik gyakorolják ezeket a sötét
dolgokat, ők még nem tanulták meg, hogy ez ellenük dolgozik.
Ám a ti totemetek segít majd nektek tudatosítani az összes körülöttetek lévő energiát és a
körülöttetek lévő dimenziókat is, azokat, amelyek kiterjednek jó messzire. A legjobb barátotokká
válik majd az elkövetkező néhány évben ez a totem. Még ne nevezzétek meg. Majd később. Az
elkövetkező találkozókig arra kérlek, hogy kezd el megteremteni őt.
Lehet, hogy volt egy azonnali impulzusod, mint például bevillant, hogy a totemed egy medve
legyen. Mert mindig is szeretted a medvéket, vagy egy teknős, mert érzéked van a teknősökhöz. De
engedd el egy kicsit ezt, hagyd, hogy kialakuljon. Ne lepődj meg, ha valami teljesen más lesz végül
belőle. Aztán kezdj el belé lélegezni, lélegezd bele az életedet, mert ő te vagy.
Kezd el pontosan elképzelni, hogy is néz ki, de fogadd el, hogy változhat, hogy fejlődhet. Kezd el
érezni az adottságait és azt, hogy miképp tud úszni az egyéb dimenziókban és miként fedez fel a te
számodra. Miként lát el nagyon éber feladatokat a te szolgálatodban.
Ez a házi feladatod. Ez a totem. És a jövő hónapban, a találkozónk alkalmával több szó is esik majd
ennek az ősi hátteréről, de azt majd csak ott tárgyaljuk meg. Most csak ismerkedjetek meg ezzel az
új részetekkel.
Ő lesz a ti kutyaszemetek vagy a halszemetek - vagy bármilyen szemetek, amit választotok - az
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egyéb dimenziókban, nem számít. Ne kezdjetek el azon gondolkozni, hogy melyik állat erősebb,
melyik okosabb, vagy gyorsabb, semmi ilyenre ne gondoljatok, mert nem számít, valóban nem.
Csak a ti kapcsolatotok számít ezzel a részetekkel és a képességetek, amivel ki tudjátok küldeni,
hogy szolgáljon benneteket. A képességetek, hogy ott tartsátok, hogy őrködjön és benneteket éberré
és tudatossá tegyen.
Azt mondtam, nem lesznek ma Kérdések és Válaszok, de ma engedélyezem mégis, mert tudom,
kedves Lindának van néhány kérdése és most engedélyt adok arra, hogy az irányokról
kérdezhessen, amelyeket követünk majd…
Tehát, ha van néhány saját kérdésed, kedvesem, akkor..
Linda: Azt hittem nincs... de...
Azt hiszem, van mégis. De nem igazán tudok mit kérdezni, mert azt gondolom, hogy olyasmit
ajánlottál...
Adamus: Például, mit viseljen Cauldre, mikor színpadra lép, ahelyett, amit én a gyalogos
viseletnek nevezek… kérdezhetnél erről.
Linda: Én voltam divattanácsadó, ha van néhány tanácsod, akkor biztosan érdekesnek találom
majd.
Adamus: Szóval már pár nappal ezelőtt elmondtam, hogy sokkal, de sokkal jobban szeretnék egy
öltönyt. Kérlek! Nem kell nyakkendő hozzá, de tényleg egy kicsit elegánsabb ruházathoz vagyok
szokva, mintsem…
Nem mintha, ez nem nézne ki jól, de egyszerűen nem tűnik megfelelőnek..
Linda: Tehát jobb szeretnél valami formálisabbat? Előírásnak megfelelőt?
Adamus: Te formálisabbnak nevezed, én meg elegánsabbnak.
Linda: Elegáns... ühüm. Értem. Elmagyaráznád, hogy az elegánsabb ruhában miként tudná kezelni
a hőséget?
Adamus: Igen, teljes mértékben szabályozhatnád a tested hőmérsékletét, ha ezt választanád. Tehát
egy nyakkendős inget szeretnék, nem egy átlagos inget.
Linda: Tudod, nem valami izgalmas ezekben a személyes témájú beszélgetésekben…
Adamus: Tudom... Viszont ebből tudják a Shaumbrák, hogy valóban én vagyok!
Linda: Én nem vagyok nagyon megütközve, de hogyan tudunk segíteni Geoffnek ebben az
átrendeződéses időszakban?
Adamus: Vidd el őt egy elegáns ruha boltba, birkózzatok meg vele.
Linda: Tehát, majd megtalálja a módját, hogy miként birkózzon meg vele… Van-e valamilyen
színárnyalat, ami felé terelgethetnénk őt?
Adamus: Majd ha ott leszünk, segítek majd kiválasztani, ami kell.
Linda: Van-e olyan szín, amelyet utálsz?
Adamus: Nem utálok semmit. Nem.
Linda: Tehát nincs semmi gondod, egyik színnel sem? Jó, rendben.
Adamus: Azt gondolom, Cauldre egy kissé zokon venné a pinket, de engem az sem zavarna
igazán… Az is csak egy árnyalata a lilának...
Linda: És az ékszerek és a nemesfémek továbbra is kényes témának számítanak?
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Adamus: Szokásává vált levenni az ékszereit, én jobb szeretném, ha inkább felvenné azokat. De
tanulmányozni fogjuk többek között az energetikai adottságait az aranynak például, nagyon sokat
fogunk róla beszélni. Sokszor átadtátok a hatalmatokat az aranynak, de az arany valójában egy
alkímiai fém és meg fogjátok látni, hogy képes az új energiával való munkánkat erősíteni. Csak úgy,
mint a gyémántok, és...
Linda: Oh, oh, erre a St-Germainre vártam!!! Áldjon téged az Isten! Áldjon az Isten!
Adamus: Elmondom most nektek... mind azt tanultátok, hogy ezek az ásványok és drágakövek nem
birtokolják, hordozzák az erőt magukban. De hajlamosak vagytok azt hinni, hogy mégis hordozzák,
mert egykoron így volt a Földön. Az eredeti kristályok itt a Földön, az ásványok hordozták
magukban az erőt és a hatalmat, ezért is jelent meg itt az Élet. Ám ez az erő a kristályokból már
nagyon régóta eltávozott. Természetesen Atlantisz után. Néhányotok továbbra is kapcsolódik ehhez
és továbbra is próbáltok ténylegesen energiát nyerni a kristályokból, pedig az már nincs is benne.
Ugyanakkor néhány ásványt és drágakövet behangolhattok, különösen ahogy a múlt potenciáljaiban
utazgattok majd, amelyek zárolva lettek, ezek segíthetnek abban, hogy ezeket a potenciálokat
felnyithassátok. De ne gondoljátok, hogy egy gyémánt, egy rubin, egy smaragd nagyobb
hatalommal bír, mint ti.
Linda: Nem, de azért mégis csak értékesek!
Adamus: Igen.
Linda: Van-e más...? Én személy szerint azt hiszem, hogy mindannyian egy hihetetlen személyes
folyamaton mentünk át, hogy ide eljussunk a saját utunkon. Azt gondolom, hogy mindannyian az
elmúlt hat hétben, elmúlt néhány hétben valóban ezt tapasztaltuk meg. Tehát nem is nagyon tudom,
hogy mit kérdezzek tőled, mert nem is hiszem, hogy szükség van rá, hiszen érezzük az egészet.
Adamus: Így van, azt gondolom, hogy akik maradnak, akikkel együtt megyünk tovább, azok
intuitív módon pontosan értik, hogy mi történik. Régóta készültünk erre, úgymond újrakódoltuk
magunkat erre egy ideje. Ez a totem is, amit Pakauwahnak hívunk...
Linda: Micsoda?
Adamus: Pakauwah. Ez az ősi neve. És amint elkezdünk majd dolgozni ezzel a totem állattal,
megértitek majd, hogy eljött az ideje annak, amiért idejöttetek a Földre. Nem azért, hogy egy újabb
életen túl legyetek, hanem azért, hogy az Új Energiával dolgozhassatok. És eleinte közvetett módon
a többi Felemelkedett Mesterrel kezdünk majd dolgozni, akik visszatérnek a Földre, aztán végül a
fizikai síkon is együtt dolgozunk majd velük. És az Ő pakauwah-jukkal is.
Többek között ezen keresztül tanuljuk majd meg... olyanok ezek, mint az energiaszállító
rendszereitek. Rendelkeztek az internettel, amely információs csomagokat szállít nektek és a
Pakauwah pedig segít tapasztalatokat szállítani, érzelmeket, érzéseket… Most egy újabb bátor
kijelentést teszek... Amit a Totemekkel és a Pakauwahk-kal tenni fogunk, az alapvetően a kezdete
lesz az új energiás tudat internetjének. Szemben az elektronikus internetetekkel. Apránként kezdjük
majd el, de felfedezitek majd, hogyan tudtok teljes érzéseket átküldeni másoknak. Nem csak kis
nyomtatott üzeneteket és képeket, hanem érzéseket is, ezt fogjuk elkezdeni.
Linda: Azt hiszem éreztük ezt, ahogy kinyitottad ezt a potenciált. És ahogy mi kinyitottunk egy
potenciált.
Van egy speciális kérdésem. Vannak közülünk - nem feltétlenül szeretjük ezt beismerni -, de vannak
köztünk olyanok, akik nem gyakran voltak emberek.
Adamus: Lépj ezen túl, most az vagy!
Linda: A kérdésem az volt...
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Adamus: Az én kérdésem az hozzád Linda - remélem nem gond, hogy ezt most itt kérdezem...
Linda: Nem gond.
Adamus: Miért jöttél ide?
Linda: Nem tudom.
Adamus: Tudom, hogy csupán néhány életed volt, de biztosan jó okkal jöttél most ide. Szeretnék
majd erre visszatérni a következő találkozónkon.
Linda: A fenébe!
Adamus: Ó, jóval interaktívabbak leszünk, mint az elmúlt 10 évben voltunk!...
És még egy dolog, amelyre válaszolnom kell, mert a kérdés megszületett, hadd tisztázzam ezt.
St.Germain energiájából jövök, ebből az energiából, igen. Sok életet töltöttem a Földön, ahogy ti is.
Mindenféle történeteket írtak rólam, némely igaz volt, más nem annyira.
Mindegyikőtökkel dolgoztam itt vagy ott a Misztérium Iskolákban, vagy Atlantiszban, vagy a kettő
között az egyéb dimenziókban. St. Germainként azonosítanak be, ha a Misztérium Iskolákban
végzett munkáimról van szó, de most a Shaumbrákhoz jövök.
Kizárólag a Shaumbrákhoz. Adamusként. A szuverén birtokról. Egy nagyon specifikus és intenzív
munkára jövök hozzátok. Ez a munka mindannyiunknak nagy örömet jelent majd, de olykor elég
kihívásokkal teli lesz, nem azért mondom, hogy félelmet keltsek bennetek, de teljesen új területekre
merészkedünk.
Ezért mondtam, hogy nincs itt hely az elkóborlók, lemaradozók, potyázók számára és azok számára,
akik csupán másokat akarnak bírálni. És semmi helyük nincs a táplálkozóknak sem! Azt nem fogom
tolerálni, sem a mobiltelefonokat! (nevetés) Túl fogunk menni a mobiltelefonokon is. Ez nagyon
irritál. Mondtam már más csapatoknak.
Léteznek olyan elektronikus eszközök, amelyek nagyon irritáló energiákkal rendelkeznek. Az egyik
ezek közül a mobiltelefon, amit olyan közel hordotok az emberi testetekhez. Ez nem feltétlenül
okoz majd rákot nálatok, de energetikailag lehet, hogy leszív benneteket. Elég nehéz jelen lenni
energetikailag addig, amíg ezek az elektromos berendezések működnek. És olykor ugyanez igaz az
elektromos fényekre is. Nem kell ezektől félnetek, csak legyetek tudatában annak, hogy milyen
energiát bocsátanak ki. Visszatérek a főcsapáshoz.
Adamusként jövök most, kizárólag Shaumbrákhoz, hogy együtt utazhassunk az Új Energiába.
Valakiknek úttörőknek is kell lenniük! Egyébként az új energia csupán rejtetten pihen. Ti
döntöttetek úgy, hogy ti lesztek azok, akik majd behozzátok ide.
Az üzenetemet Cauldrén keresztül fogom átadni, akit Geoffreyként ismertek. Nem vágyok rá és
nem is fogok úgy tenni, hogy egyéni konzultációkat tartsak más emberekkel. Mi túllépünk ezen a
terápiázáson, akkor miért akarnék egyéni konzultációkat tartani? Cauldrét választom addig, amíg ő
is akarja, amíg tisztán továbbítja az üzenetemet, őt választom a közvetítőmként, mert nem akarok
10-15-20 másik közvetítőt ebben az időszakban. Eljön majd az ideje annak, hogy más közvetítők is
készen állnak majd, mondjuk úgy 5 év múlva. Tudatni fogom veletek. Személyesen fogom
hitelesíteni és jóváhagyni a többi közvetítőt, nem önmagukat fogják majd kinevezni.
De egyelőre egyetlen üzenet lesz, mert különösen a következő évben egy nagyon érdekes, kissé
bizonytalannak tűnő talajra lépünk majd, amely egyáltalán nem az, csak összezavarja majd az
emberi éneteket. Tehát nem akarok 10-20-30 másikat, aki azt állítja, hogy Adamust közvetíti.
Egészen addig lesz ez így tisztán, míg Cauldre és Linda is megőrzik a tiszta körülményeket, az egón
kívül maradnak és mindenfajta energetikai táplálkozástól távol tartják magukat - ha ezt megtartják,
az üzeneteimet rajtuk keresztül adom át nektek.
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Tehát, kérem, hogy ne halljak senkiről, aki azt állítja, hogy Adamust közvetíti - ahogy vannak, akik
most is ezt teszik. Továbbra is behozhatjátok St.Germain üzeneteit, behívhatjátok azt az energiát,
elérhető lesz a számotokra, de ugyanakkor ezzel csak egy múltbéli szellemet közvetítetek. Nincs
ebben semmi rossz, igazából rendben van, mert valakinek erre van szüksége, van aki St.Germaint
szeretné hallani, de... a Shaumbrák számára egy hangon szólalok majd meg.
Ez most Cauldrét kellemetlenül érinti. Hozzáteszem máris, hogy ez az én személyes kérésem, nem
az övé. Tobias nem kérte őt semmi ilyesmire és nem is számított igazán, mert elég sokat tapasztalt,
elismert közvetítő, energia közvetítő volt már. Nem okozott ez problémát. De már most azt látjuk,
hogy sokan felsorakoztak, hogy részt vegyenek ebben az Új dologban. De ez az új dolog nagyon
specifikus lesz. Tehát, az én kérésemre, nem az övére, mostantól csakis Cauldre hangján szólalok
meg.
Remélem ezt tisztáztuk. Érzem, hogy többen nagyon dühösek most. És ez rendben is van. Azon
tűnödtök: „de akkor miért érzem ezt az energiát?” Hát ennyi, érzitek az energiámat, mint ahogy
mindenki, aki most itt ül, Coal Creekben, érzi az energiámat, éreztek engem, ez azt jelenti, hogy
téged választottalak közvetítőmként? Reménykedj benne, hogy nem. (nevet) Óriási energetikai
felelősséggel jár ez.
Tehát ez volt az egyik kérdés, amit vártam. Van-e még valami?
Linda: Nekem személy szerint nincs több kérdésem. Azt gondolom, hogy rengeteg információt
adtál át nekünk ma, sok házi feladatot és egy halom átgondolni valót.
Adamus: Igen és emlékeztetlek benneteket még pár dologra: Komédiázzatok! Színészkedjetek!
Kérlek, legyetek játékosak, színészkedjetek! Legyetek a rosszfiú és a jófiú! Legyetek férfiasak,
nőiesek! Engedjétek meg magatoknak, mert ez szabad áramlást, folyékonyságot ad majd nektek.
Energetikai folyékonyságot. Néhány területen, ahova majd együtt megyünk, a szilárd, merev
energia nem fog túlzottan jól működni.
És a Tisztelet! Teljes tisztelet. Önmagad iránt és mindenki más irányt. Ez nem azt jelenti, hogy érts
egyet velük. Azt jelenti, hogy tiszteled azt, ahol épp vannak. Ahol épp tartanak. Megvan rá az okuk.
Lehet, hogy ők a leges legalacsonyabbak, lehet, hogy olyasvalakiről van szó, aki számotokra
teljesen visszataszító… de mégis tiszteljétek őket! Ezzel megváltozik majd a világról alkotott
nézetetek. Most nagyon sokan azon a véleményen vagytok, hogy a világ egy nagyon rémes hely.
Durva energiákkal, melyek kiszámíthatatlanok, mert nem tisztelitek a világot. Ahogy belekezdünk
majd ebbe az Új Föld forgatókönyvbe... hallottatok a régi Földről, az Új Földről. Vajon mi tartja
össze őket? Nem a szeretet! Tudjátok, a szeretet szónak van egy tudata és a szeretet, valamint a
tisztelet nem igazán sűrű, konzisztens energiák... A szeretetet például rossz ürügyként a
táplálkozásra használtátok. Szeretlek: Nyam! Úgyhogy beszéljünk csak inkább a tiszteletről! Teljes
mértékben tiszteld magad azért, aki vagy és azért, ahol vagy.
A szeretetről pedig majd később beszélünk. Tehát Tisztelet.
A következő dolog: Kérlek, kérlek, teremts valamit! Oly sokan cipelnek közületek még mindig
rengeteg áldozati energiát. Sokatok még mindig a múltat okolja. Ha teremtetek, akkor ezt nem
tehetitek. Ha valóban teremtesz valamit önmagad számára. Ha azt érzed, hogy magával ragad ez az
áldozati energia, akkor menj és teremts valamit! Bármit! Vágjál fát, teremts egy cölöpöt! Ez a
teremtés. Menj és söpörd fel a padlót, az is teremtés! Teremtesz általa egy tiszta padlót! Teremtsetek
bármit, legyetek kreatívak. És kedveseim, mindenképpen dolgozzatok ezzel a totem energiával.
Játszani fogunk vele. Az életetek egyik legfontosabb elemévé válik majd. Ahogy megtanuljuk,
miként teremt a képzeletünk és miként szolgálhat bennünket az összes lehetséges módokon.
Elképesztő lesz! Tehát, ennyi volt mára! Nincs ma Kérdések és Válaszok rész. Menjetek, szabadon
tapasztaljátok meg az életet és emlékezzetek, kedves Shaumbra arra, hogy minden dolog úgy van,
ahogy lennie kell. Minden dolog rendben van az Univerzumban. És ezért, és ez az oka annak, hogy
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vagyok, Aki vagyok, Adamus.
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Az eredeti amerikai Üzenetből magyar nyelvre fordította: Szénási Kata.
(Ha szeretnéd a fordításokat támogatni ezen a számlaszámon megteheted: Szénási Katalin
GIRO: 10700244-10377703-53200008)

A Bíbor Páholy Adamusát Geoffrey Hoppe, más néven "Cauldre" közvetíti, aki a coloradoi
Goldenben él. Bővebb információ: a Crimson Circle weboldalán. A havi közvetítések térítés
mentesen állnak a világ fénymunkásai és a Shaumbra rendelkezésére 1999 augusztusa óta,
amikor Tóbiás azt mondotta az emberiségnek, hogy a pusztulás potenciáljától tovább lépett az Új
Energia felé.
A Bíbor Kör a humán angyalok globális hálózata, akik elsőkként mennek át az Új Energiába.
Azáltal hogy megtapasztalják az örömeit és a nehézségeit a Felemelkedési folyamatnak, segítik a
többi embert az útjuk részleteinek megosztásával, óvva és kalauzolva őket. Több, mint
kétszázötvenezer látogató jön el minden hónapban a Crimson Circle honlapra, hogy elolvassa a
legújabb anyagokat, és megvitassák a saját tapasztalataikat.
A Bíbor Kör havonta gyűlik össze Denverben, Coloradoban, ahol Geoffrey Hoppe él. A mennyei
Bíbor Páholyból érkező üzeneteket Geoffrey hol Tobiastól ( 1999-2009 júliusáig) , hol Adamus
St.Germaintől vagy Adamustól, olykor Kuthumitól veszi át, és továbbítja az emberek felé. Tóbiás
szerint, ők csupán leolvassák a mi energiáinkat, és visszatolmácsolják a saját információinkat a
számunkra. Így láthatjuk emberként magunkat kívülről, miközben benne vagyunk a
tapasztalásban. A "Shoud" a közvetítés szerves része, amelyben az emberek energiája közvetlenül
árad át Geoffrey Hoppe-n keresztül.
A Bíbor Kör találkozói nyitva állnak a nyilvánosság előtt. A Bíbor Kör a bőségére a nyitott
szereteten keresztül tesz szert, és a Shaumbra ajándékaiból, szerte a világból. A Bíbor Kör
legvégső célja az, hogy humán kalauzolókként és tanítókként szolgálják azokat, akik a belső
spirituális ébredés ösvényén járnak. Ez nem evangelizáló misszió. Nem "örömhírhozás." Inkább,
a benső fény fogja odavezetni az embereket a te ajtód elé, az együttérzésedért és törődésedért.
Tudni fogod, mit tegyél és taníts abban a pillanatban, amikor a különleges és drágaságos ember,
aki a Kardok Hídjához vezető utazásra akar épp behajózni, eljön hozzád. Amennyiben ezeket a
sorokat olvasva, igaznak érzed e sorokat, kapcsolódást érzel hozzájuk, valóban Shaumbra vagy.
Tanító és humán kalauzoló vagy. Engedd meg az isteniség magvának benned, hogy virágba
borulhasson ebben a pillanatban, és mindörökké virágozhasson. Sosem vagy egyedül, az egész
világon a család vesz körbe, és angyalok a körülötted lévő birodalmakban.
Kérlek, terjeszd szabadon ezt a szöveget nem kereskedelmi alapon, térítésmentesen. Kérlek
csatold ezt az információt egészében, beleértve ezen lábjegyzetet is. Minden egyéb felhasználás
jóváhagyandó Geoffrey Hoppe-val. Lásd a kontakt oldalt a www.crimsoncircle.com oldalon.
Magyar Fordítás: Szénási Kata www.azujenergia.hu
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