Adamus 3. Shoud - 2009. november
HARMADIK SHOUD: „A jövő potenciáljai ”
ADAMUS üzenete Geoffrey Hoppe közvetítésével

Fogadjátok szeretettel Adamus harmadik Shoudjának magyar fordítását, mely élőben 2009
november 7-én hangzott el az amerikai Colorado Államban, Breckenridge-ben.

A MESTEREK SOROZATA
Átadásra került November 7-én, 2009-ben Colorado Államban Geoffrey Hoppe
közvetítésében.
Adamus: Vagyok, Aki vagyok, Adamus a Szuverén Birtokról. Üdvözöllek ebben
az osztályteremben és az Új spirituális energia laboratóriumában. Ezen a csodálatos
vasárnapon, 2009 november 8-án. (noha helyi idő szerint még csak szombat éjjel
van - fordító megjegyz.) Kedves Shaumbra, legyetek üdvözölve.
Kezdjük most egy kis szem felnyitással, ám ez nem csak Cauldréra vonatkozik, hanem
mindegyikőtökre, nem annyira a testi érzékszervetekre gondolunk, inkább a spirituális szemetekre.
Vegyetek egy mély lélegzetet, és nyissátok meg magatokat. Milyen régóta lecsukódtatok már!
Milyen régóta játsszátok már az emberi játékot, nagyon régóta már. Ez egy csodálatos játék.
Hihetetlen játék. Én is részt vettem benne, sőt volt, hogy olykor együtt játszottuk. Ám elérkeztek
egy pontra, amikorra elkopik ez a játék és a Szellemhez szóltok. Könyörögtök a szellemnek,
megharagudtok rá, azt mondván: Biztosan van valami más is, van még ennél több is. Most ezen a
ponton tartózkodunk éppen.
Itt ez a csoport, amely Shaumbrának hívja magát, s mely nem rendelkezik határokkal, nem akar
semmihez csatlakozni, nincsenek beavatások, nem kell semmi különösebbet tenni, csak alkalmasint
lélegezni - nos, itt vagyunk.
Mi a Shaumbra?
Azt kell, hogy mondjam, hogy érdekes a helyzet a túloldalon lévő társaimmal, csapataimmal
kapcsolatban. Tudják, hogy nagyon tevékenyen részt veszek a Bíbor Tanácsban, tudják, hogy
átvettem az irányítást attól kezdve, hogy Tobias elment. Ó, Tóbias! Most egy pillanat erejéig
lélegezzünk csak Tobiasért. Visszatért az emberi minőségbe és ez igényel egy kis lélegzést.
(nevetés) Tapasztalatokon megy át..nem ebben a Shoudban, de talán a karácsonyiban, fogunk egy
kicsit beszélni Samről, arról, hogy hogy van és merre jár.
Tehát a helyzetemből adódóan el kell magyaráznom az angyali csapattársaimnak, barátaimnak és
szövetségeseimnek, hogy mi is ez a…(megjelenik egy hófehér kutya a semmiből a hallgatóság sorai
közt) ..Valaki itt felejtette a Pakauwah-ját!(nevetés) Szívesen látom őt, ha megígéri, hogy nem harap
meg! (nevetés)
Linda: Had maradjon egy kicsit, végül is bármikor elzavarhatjuk!
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Adamus: Itt maradhat…
Linda: Csak egy percre, annyira szépséges!
Adamus: Sajnálom, úgy tűnik, most nagyon elfoglalt, szaglászik mindenki lába közt, nálam is, épp
nem ér rá…(nevetés) Vannak helyzetek, amelyeket egy Közvetítőnek jobb kihagynia..(nevetés)
Tehát a barátaimnak próbálom elmagyarázni, amikor kérdezik, hogy mi is az a Shaumbra?
Mellesleg az angyalok nem mindent tudók. Létezik ez a tévhit, miszerint ha meghaltál, akkor már
mindent tudsz, hogy felismertek mindent..elismeritek azt, hogy az emberek milyen szakértői annak,
hogy leblokkolják magukat, a spirituális lények elől lezárják magukat. Még Isten sem lát meg
benneteket, nem hall benneteket, nem tud a kis gondolataitokban olvasni, ha lezárjátok magatokat.
A legtöbb ember, pedig igenis leblokkolja magát, az idő 82 %-ban. 82%-ban. Imádom a számokat!
(nevetés)
Szóval, próbálom elmagyarázni, mi is a Shaumbra, ha megkérdik tőlem. Nincs sok definíció e célra.
Nyilvánvalóan nem egy vallásról van szó, hisz ismerlek benneteket..(nevetés) Valószínűleg nem is
valami kultuszról, mert általában ellenálltok a csoportosulásoknak, nem igazán szeretitek a
csoportokat. Nem akartok csatlakozni semmihez.
Tehát, amikor kérdik tőlem, hogy „mi a Shaumbra?”, azt mondom, hogy még csak nem is valami
spirituális dologról van szó. Mert a spirituális jelzőnek van egyfajta régi mellékzöngéje, a spirituális
szó, nagyon sok lény számára a túloldalon azt jelenti- ó, hogy is öntsem szavakba - szóval azt
jelenti, hamis, megtévesztő, igen megtévesztés. A spiritualitás az egyik leggazdagabb táptalaj az ego
és az elme számára. Az elme imádja, amikor az emberek spirituálissá válnak, mert általa ürügyet
találnak arra, hogy önelégültté váljanak, felfuvalkodottá, szűklátókörűvé, akik folyton keresnek.
Tehát azt nem mondhatom, hogy a Shaumbra spirituális lenne, akkor mik vagytok? Nem vagytok
intellektuális lények. (nevetés) Ezt én most tisztelettel mondom és a legnagyobb megbecsüléssel!
Csak nem akartok intellektuálisak lenni? Az intellektuális lények oly fojtogatóak. Belefulladnak
önmagukba. Nem tudnak leereszkedni..Valószínűleg elmondhatjátok magatokról, hogy régen
intellektuális alkatok voltatok, egy darabig azok voltatok, de már nem. Már nem.
Nem valami légies tündérek vagytok, tehát nemigen nevezhetlek benneteket new-ageseknek sem.
Talán azok voltatok egy ideig, de a new-age-nek van egy olyan mellékzöngéje, amely arra utal,
hogy valahol kint jártok, másutt vagytok. Tobiassal együtt dolgozva az elmúlt években túljutottatok
ezen a new-age időszakon, túljutottatok azon, hogy valamilyen lila ködben létezzetek, miközben a
földi életetekre alapvetően az egyensúlytalanság volt a jellemző.
Megtanultatok lélegezni, megtanultatok a testetekben tartózkodni, szeretni a testeteket, a társatok
testét szeretni, (nevetés) egymást szeretni. Megengedtétek magatoknak, hogy elkezdjétek élvezni
mindazt, amit az élet kínál. Oly sok mindent kínál! Oly sok mindent!
De továbbra is küzdünk. Mert továbbra is felül kell emelkedjünk az elme működési mintáin, az
elme sémáin, tényeken, formákon, túl kell jutnunk programozásokon, amelyek ősidők óta
működtek, s eredtek Atlantiszból, az egyházaktól, az iskoláktól, szüleitektől, sőt még önmagatoktól
is. Tudjátok, nem vagytok azonosak azzal a személlyel, aki öt évvel ezelőtt voltatok. Ugye, hogy
nem? Nem. Vagy azzal, aki egy évvel ezelőtt voltatok. Akkor végül is mik vagytok? Kik vagytok?
Meg kell próbálnom elmagyarázni ezt a többi angyali lénynek.
Valójában nagy élvezettel mondom nekik azt, hogy Ők, azok, Akik. Ők azok, Akik. Igen, egy
átalakulási folyamaton mennek keresztül, egy olyan átalakulási folyamaton, amely általában 3-4-5
létidőt is igénybe venne, de ti csupán néhány röpke év alatt átmentek rajta. Nem csoda tehát, ha ez
megterheli a testeteket, az elméteket, nem csoda, hogy oly sok kihívással jár. De itt vagyunk
egymásnak. Itt vagytok egymásnak. Kimeríthetetlen források állnak a rendelkezésetekre a túloldalon, az angyali lények formájában, akik együttműködnek veletek minden éjjel. Minden éjjel.
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Hihetetlen beszélgetéseink, vitáink vannak a túloldalon, vendégeket is hívunk olykor, erről majd
később beszélünk.
De most próbálom elmagyarázni, hogy mi az, hogy Shaumbra. Mert ez nem valami, amibe be kell
lépnetek, nincs semmilyen hierarchia, semmilyen vezető, aki előírná, hogy mit kell tennetek, vagy
épp miben higgyetek. Nagyon laza az egész. Nagyon laza. Ez nem egy kommuna. Te jó Isten! Nem
igazán illenétek bele egy kommunába.(nevetés) Nem nektek való. Túlságosan függetlenek vagytok
és ez magában egy áldás. Túlságosan függetlenek vagytok.
Tehát nem egy szervezett csoport vagytok. És ebből azt gondolom, hogy ilyen az Új Energia. Ti
mind nagyon-nagyon független, önálló lények vagytok. Tényleg. Néhányan ezt nem hiszitek el.
Néhányan ezt nem akarjátok elhinni, valójában ez a probléma. Nagyon-nagyon függetlenek
vagytok. Nagyon erős akaratúak. A veletek való együttműködés során ez jelenti az egyik problémát.
(nevetés) És ezt a legnagyobb tisztelettel mondom és szeretettel, ám nagyon-nagyon erős akaratúak
vagytok. (megveregeti valakinek a vállát jó erősen) (nevetés) Nem célzok itt most különösebben
senkire. De a kezemnek fájt, hogy megérintettem a válladat. (nevetés) Nagyon-nagyon függetlenek
vagytok, ám mégis össze tudtok jönni ilyen alkalmakkor, mindenfajta szabály nélkül, minden
kötelezettség nélkül, pusztán önkéntes alapon, csak egybegyűltök.
Néha azt mondjátok, azért teszitek, hogy a világot jobbá tegyétek, de valójában ez nem számít. Nem
számít, igaz? A világ az, ami. Igaz szeretet. Az a szeretete, amit a szellem érez irántatok, amely a
teljes elfogadást jelenti. És a végtelen tiszteletet. Tehát nem igazán arról van szó, hogy
megváltoztassátok a világot, noha igen nagy beteljesedés érzéssel jár, ha áldást küldötök a világra és
ajándékokat, potenciálokat az emberiség részére. Tudván, hogy a többieknek, ha azt választják,
hogy beölelik ezeket, nem kell majd átmenniük azokon a nehézségeken, vívódásokon és poklokon,
amelyeken nektek keresztül kellett mennetek. Ez jó érzéssel tölti el a szívet. A tudat, hogy a munka,
amelyet végeztetek, mély hatással van - nem feltétlenül a Földre, ugyan látni fogjátok a Földön -, de
egyelőre még nem manifesztálódott olyan szinten, ahogy a későbbiekben majd fog. Igazán az egyéb
dimenziókban érezhető a hatása.
Az egyéb birodalmakban..amelyekről akár éveken beszélgethetnénk..de mivel mind jártatok már
ott, mind tudjátok, hogy milyen. (nevetés) Engedjétek meg magatoknak, hogy emlékezzetek rá egy
pillanat erejéig. Ez egy tapasztalat. Elképesztő. Oly sok oldala van, onnan nézvést a Föld nagyon
egyszerű, nagyon könnyű. Mert az egyéb birodalmakban, minden megvan, amit csak szeretnétek.
Minden, amit el tudtok képzelni. Minden játék, amelyről úgy döntötök, hogy szeretnétek részt venni
benne. Mindenféle valóság megvan odaát.
Igen, dönthettek úgy, hogy a mennybe mentek a túloldalra érve, de az egy lesz a több milliónyi
menny közül. Az egyházak megteremtik a saját verziójukat a mennyről és az odaadó tagok
odamennek, amikor meghalnak, egészen addig ott maradnak, amikor is felismerik, hogy a menny
elég béna dolog. Mert az emberi paraméterek alapján lett kialakítva. 72 szűz lány? Nem hiszem.
Unalmassá válik, mert nem mondják meg nektek, hogy mindörökké szüzek maradnak…(kacagás)
Ez számomra a pokol! (kacagás)
Tehát mi a Shaumbra? A túloldalon lévő barátaimnak azt mondom, hogy az embereknek egy
csoportja, aki képes nevetni, képes tapasztalni. Olyanokról van szó, akik kiterjednek, akik kilépnek
az egyik legfőbb és legstruktúráltabb adottságukból, amellyel az emberiség valaha rendelkezett és
teszik ezt viszonylag kecsesen és könnyedén. Az elmére gondolok. Nem tudok rosszat mondani az
elmére, hisz egy ragyogó alkotásotok volt, amikor idejöttetek a Földre. Szükségetek volt az elmére,
hogy képesek legyetek a 3. dimenzióban boldogulni, ebben a realitásban, itt a Földön. Az elme a
célból lett kialakítva, hogy segítsen nektek itt maradni a fizikai testetekben, s hogy a legjobbat
tudjátok kihozni ebből a realitásból. Ám most túlmegyünk ezen, kiterjedünk valami nagyon
szépséges minőségbe.
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Tehát a Shaumbra, az Új Energia Úttörőinek eme csoportja, azon lények csoportja, akik oly sok
tapasztalatot gyűjtöttek itt a Földön és az egyéb világokban. Olyan személyek csoportja, akik
vezetők voltak a spirituális családjukban, vezetők, a Ti spirituális családjaitokban. Azok, akik
elhagyták a spirituális családot, hogy a magatok útját járjátok, ám tudván mindeközben, hogy mély
hatással lesztek azokra, akiket hátrahagytatok. Egy csoport- amely az elmúlt években- vagyis ti,
akik megszakítottátok a kapcsolatotokat a spirituális családotokkal, a családdal, ahonnan
származtok. Lett légyen szó a Sananda Rendről, vagy Mihály vagy Gábriel Házáról, bármelyik
arkangyali rendről, lekapcsolódtatok róluk. Ennek számos oka volt. Fel kellett fedeznetek, hogy
milyen az, ha a magatok útját járjátok. Anélkül, hogy cipelnetek kellene annak a felelősségét, hogy
az egyéb birodalmakban lévő energiákat fel kell szabadítanotok. Először is magatokat kellett
felszabadítanotok. Magatokért kellett megtennetek, nem valaki másért. Meg kellett tanulnotok
szeretni magatokat. Elsősorban.
Valójában könnyebb valaki mást szeretni. Elvégezni dolgokat, struktúrákat létrehozni az életetekben
tulajdonképpen másokért. Sokkal, de sokkal könnyebb! Ám, ha arról van szó, hogy önmagatokért
tegyétek meg és felszínre jön az összes kétség, az összes külső kritika, az összes rágódás, hogy
értékesek vagytok-e? Ilyenkor kerültek bele igazán a mély energiákba. Az igazi önvalótokba.
Tehát azt mondom a túloldalon lévő lényeknek, hogy ez az angyaloknak egy merész, igazi,
szeretetteljes csapata. Akik Úttörői az Új Energiának, anélkül, hogy tudnák, hogy mi is az. Más
lenne a helyzet, ha a kezetekbe adhatnánk egy könyvet azzal, hogy Kathline, tessék, ilyen az Új
Energia. Nos, akarsz-e részesévé válni? Sokkal könnyebb dolgotok lenne. De ti csak ennyit
mondotok, én szeretnék belemerülni! Mindegy mi lesz, de szeretnék részt venni az Új Energiában!
Nos... Olyan büszke vagyok, hogy mióta Tobias elment, együtt tölthettem veletek ezt a pár hónapot.
Olyan büszke vagyok, hogy vállvetve haladunk minden egyes lépéssel. Veletek lehetek minden
egyes lépésben. Megvannak az én eszközeim és a stílusom, szeretem elérni, hogy az energiák
mozgásba lendüljenek. Olykor ezt azáltal teszem, hogy kissé feldühítelek benneteket, avagy enyhén
sokkollak benneteket. Ha lehetséges a humort vetem be..De mindezt azért teszem, mert szeretlek
benneteket és mert valószínűleg én jobban élvezem ezt az utazást, mint ti.(nevetés) Igen,
valószínűleg jobban.
Pakauwahk
Vegyünk ma egy mély lélegzetet. Mielőtt belekezdünk a beszélgetésünkbe. Először is beszéljünk a
Pakauwahkról. Tudom, hogy beszéltünk már róluk, szóval a Pakauwahk a ti kiterjesztésetek, a ti
teremtményeitek, egy aspektusotok. Ahogy Cauldre ma már mondta - igen, valóban ragyogó ötlet
volt a részemről,(nevetés).. hogy teremtsetek egy nem emberi aspektust, egy állatot. Miért? Mert
jobban szeretitek az állatokat, mint az embereket. Ez ennyire egyszerű. (nevetés) Az állatok nem
rendelkeznek mindazokkal a célokkal és problémákkal, amelyekkel az emberek. Az állatok
szeretetteljesek. És az állatok nem beszélnek hozzátok a szavakon keresztül. (nevetés) Amit az
emberek képesek összebeszélni bőven elég olykor ahhoz, hogy bárki megbolonduljon tőle! Az
állatok a szívükből kommunikálnak. Mindegy, minek hívjuk, a lelki szintről, a belső lényükből.
Ezáltal adott számotokra a lehetőség, hogy a Pakauwahtok, a totemetek energiáját, a ti energiátokat,
amelyet kivetítetek ebbe a szépséges lénybe elkezdjétek használni. Mi az első akadály, amelybe
beleütköztök, Marry?
Marry: Hogy nem vagyok biztos benne, hogy a közelemben érzem-e a Pakauwahmat..
Adamus: Igen, pontosan ez az. Az első problémát a kapcsolatotok minősége jelentheti.
Tehát megtapasztaltátok, a Pakauwah kiválasztásának folyamatát..van köztetek olyan, aki még
mindig nem tette ezt meg.. És ha így van, és nem választottál még Pakauwaht, akkor talán szembe
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kellene nézned azzal, hogy talán gondod van a döntés hozatallal. Meghozni egy döntést! (nevetés)
Nem annyira nehéz ügy! Ezt nem viccnek szántam….(nevetés) Csupán a képzeleted műve, ennyi!
Nos, tényleg vizsgáld meg, hogy ha nem választottál még semmilyen Pakauwaht magadnak,..egy
pók is megfelel! Bármilyen állat lehet! Akkor valószínűleg van némi problémád a döntés hozatallal.
Ennek pedig valószínűleg az az alapja, hogy félsz attól, hogy rosszul döntesz majd. Ám nem tudsz
rossz döntést hozni! Próbáld ki! Tégy egy próbát. Nagyon ne bántsd magad..
Valójában az történik...nem szeretnék a nagyon mély fizikájába belemerülni..de mivel
megváltoztattad az energiádat és mert kezdtek túllépni a rezgésen alapuló valóságon, hogy a táguló
valóságba jussatok, egyszerűen nem hozhattok rossz döntést. Gondolhatjátok azt, hogy rosszul
döntöttetek, sőt az olykor nagyon valóságosnak is tűnhet, de végül az történik, hogy a saját
energiáitok, a saját tudatotok korrigálni fogja a dolgokat. Lehet, hogy ellenálltok neki, tehettek úgy,
mintha nem lenne itt a tudatotok..de tényleg itt van. Bízzatok bennem. Nem..valójában ne bízzatok
bennem,(nevetés) magatokban bízzatok! Mindenképpen!
Nos, tehát minden kiegyenlíti önmagát, ami fontos, ahogy korábban már volt róla szó, hogy
kapjatok impulzusokat, induljanak be a dolgok. Ti vagytok az ingaóra, amely ismét elkezded ideoda lengeni. Milyen régóta függött csupán egy helyben, nem csinált semmit! Csak függött. Ám
most ismét jár, ám ellentétben a szokványos ingaórátokkal, itt nem csak előre - hátra leng, hanem
fel és le és körbe-körbe, sőt egyszerre két irányba. Ez az Új Energia. Elbizonytalanítva benneteket,
de csak akkor, ha elakadtatok a régi elmétekben. Tehát a Pakauwahtok a ti kiterjesztésetek, a ti
energiátok, nem valaki máshoz tartozik, hanem a tiétek. Általa egy nagyon fontos, alapvető új
energiás eszközzel ismerkedtek. Az energia kezelését, az energiákkal való bánásmódot. Nem
vagytok hozzászokva ahhoz, hogy a saját energiáitokat kezeljétek. Gyakran aggódtok miatta,
terveztek vele, elrejtitek, játszadoztok vele, de nem gazdálkodtok vele. Tehát létrehozzátok a
Pakauwahtokat, egy totemet és kiépítitek a vele való kapcsolatot. Ez tettük egészen mostanáig,
összekapcsolódtatok vele, ráhangolódtatok - hogy érezzétek, tegyük ezt most is, vegyetek egy
lélegzetet. A Pakauwahtok épp itt van! Ti vagytok itt! Ő a ti részetek. Pont itt van. Gyakran egyfajta
semleges üzemmódban van és csak vár. Vár arra, hogy ti irányítsátok, vezessétek, hogy tudja, mit
tegyen. Vannak köztetek, akik nagyon konkrét vágyakkal láttátok el, útmutatásokkal, azt mondtátok,
legyetek folyamatosan megfigyelő üzemmódban. Kísérj el engem az álmaimban. Nagyon sokan
közületek ezt tették. Nagyon hatásos dolog. Azt mondtátok:”Kísérj el engem az álmaimban”
Néhányatok túlhajszolja a Pakuawaját. Azt mondjátok a Pakauwahtoknak, hogy tegyen meg nektek
olyasmiket, mint hogy sok pénzt teremtsen, vagy találjon egy új Társat nektek. A ti Pakauwahtok
nem fog új társat találni nektek, maximum egy másik Pakauwaht, akivel összejöhetne, ..(nevetés) de
aztán így meg is teremtődne neked egy teljesen új probléma... a Pakauwahtok azért van itt, hogy
megtanuljátok azt, hogy miként küldhetitek ki magatokat egyéb dimenziókba. Hogyan bánjatok az
energiáitokkal, hogyan teremtsetek aspektusokat a magatok számára. Ez egy nagyon értékes
tapasztalat Ez nem valami olyasmi, amit csak nagy ritkán kellene elvégezned, vagy havonta
egyszer, amikor így összegyűlünk itt fent,hanem dolgozzatok vele naponta. Fantasztikus. Rá fogtok
jönni, milyen nagyszerű a Pakauwahtok.
És ha mondjuk egy mókust választottatok a Pakauwahtokként, észre fogtok venni valami mást is.
Mi történik a mókussal? Kathleen, nem pikkelek rád... de
Kathleen: Átalakulhat valami mássá?
Adamus: Pontosan. Látjátok, milyen nagyszerűek vagytok? Átalakulhat valami mássá és át is fog.
Érdekes megfigyelés az új energiával kapcsolatban. Nos, attól még, hogy azt mondtad, legyen az én
Pakauwahm egy mókus, észreveszed majd, hogy át tud alakulni kutyává, medvévé vagy delfinné.
Elkezd igazodni a te energiáidhoz és a körülötted lévő energiákhoz és elkezdi majd változtatni az
alakját. Lehetséges, hogy azt is megfigyeled majd, hogy emberré változik, vagy egy ufószerű
teremtéssé. Elkezd majd végigmenni a múltadon és a jövődön és felvesz majd magára energetikai
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adottságokat és olyanná válik, mint egy kaméleon. Változtatni fogja az alakját. Azért vesz majd
magára új tulajdonságokat, hogy benneteket szolgálhasson általuk.
Ez a Pakauwah szépsége. Általában visszatér majd abba az alakba, amelyből kezdetben te
teremtetted. Ha mókus volt, akkor ismét mókus lesz belőle, egy bizonyos mértékben. Mígnem egy
ponton azt mondja majd, „ Én már nem vagyok mókus. Továbbfejlődök valami mássá.” És talán
nem csak egy újabb állatról lesz szó. Talán valami olyanná fog változni, amelyet a régi elméddel fel
sem tudsz fogni. Ez érdekes pillanat, ha ide eljutsz. Ne próbáld erőltetni az újra meghatározását. Adj
engedélyt arra, hogy új alakokat, új formákat találjon magának. Ilyesmit láthattok abban az esetben,
ha egyfajta állati fej mellé egy szellemi test van becsatlakozva- ez egy nem fizikai test. Mindenféle
furcsa dolgokat képes művelni.
Ezzel is azt mondjuk, hogy várjátok a váratlant, mert az Új Energiában vagytok és az Új Energia
mennyire más, mint a Régi! És ezt ti így is akartátok! Mi lenne, ha ez az utazás továbbra is a régi
energiában vinne bennünket tovább úgy, hogy egy kicsit próbálnánk gazdagabbak lenni, egy kicsit
okosabbak, egy kicsit jóképűbbek, egy kicsit szexisebbek? Szerintem elég frusztrálttá válnátok.
Nem?
LINDA: De igen.
Adamus: Igen, igen! Mondd nekem, hogy igen, igen! ( Adamus kacag)
Tehát most egy pillanat erejéig érezzétek a Pakauwahtok energiáját, kapcsolódjatok össze vele.
Kívül volt. Az egyéb birodalmakban volt, minden egyes lépésednél melletted volt az utadon. Nem
oldódott ki, nem libegett el valamerre, hanem várt rád.
Behívni a Pakauwaht magadba
Ma egy új irányba induljunk a Pakauwahval. Menjünk befelé, be a testetekbe. Erre azt kéritek: „Nos
hogy préseljem bele ezt a hatalmas elefántot a testembe? „ (nevetés)
1. Képes megváltoztatni az alakját és a formáját.
2. Ki mondta, hogy az elefánt nagyobb nálad? Ki mondta? Valaki ezt mondta. Valaki azt
mondta, hogy az elefántok hatalmasak. Tehát azt gondoljátok, hogy nem tudjátok ezt az
elefántot, a Pakauwahtokat a testetekbe bevinni, mert fel fogtok robbanni. Talán nem. Talán
átalakulhattok és átlényegülhettek ti magatok, vagy megteheti ezt az elefánt, esetleg
mindketten!
Kérjétek meg a Pakauwahtokat, hogy lépjen be a fizikai testetekbe. Miért? Mert már egy jó ideje
nem jártatok ott. Nem bizony. Az orvosokat beengeditek. Mindenfajta vizsgálatoknak vetitek alá a
különböző testrészeiteket, és engeditek, hogy felvágjanak benneteket. De ti nem voltatok a testetek
belsejében. Sőt nem is feltétlenül szeretnétek odamenni.
De a Pakauwahtok, ez a részetek, bemegy. Mit fog ott tenni? Semmit. Ma semmit. De amint együtt
majd megtanuljátok, belép majd a testetekbe és segít majd feltérképezni az egyensúlytalanságokat,
amelyekről egyéb részeid tudnak, csak épp nem kommunikálják feléd. Hírt kaptok majd olyan
egyensúlytalanságokról, amelyeknek még csak a potenciálja áll fent, jelenleg még nem valósultak
meg. A Pakauwah meg tudja majd érteni, hogy a fizikai és mentális lényetek miként hathat az
általatok egyensúlyukból kibillent potenciáloknak tartott egészségügyi és mentális problémákra.
Tehát vegyetek egy mély lélegzetet. Engedjétek be magatokba a Pakauwahtokat. Lélegezzétek be.
(szünet)
Utazás önmagatokba.
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Most pedig álljunk meg egy pillanatra, mielőtt túlságosan messzire mennénk. Engedjétek el az elme
elképzeléseit arról, hogy hogyan is néz ki a testetek belseje. Már kezdtetek így gondolkodni: Ó,
akkor az L42-es vénán kell végig haladnia? Merre utazzon a Pakauwah? A beleken át haladjon? Ne
engedjem, hogy a szemembe és a fülembe menjen? Engedjétek el a tényeket. Energia lények
vagytok. Olyan tudati lények vagytok, akik teremtettek maguknak egy fizikai testet. Engedjétek,
hogy beléphessen az energiáitokba, nem feltétlenül a fizikai valótokba. Engedjétek be az energetikai
valótokba.
Adjatok rá neki engedélyt, tőletek ennyit kíván csak. És engedjétek vándorolni magatokban. Hadd
vándoroljon erre-arra.
Egy Királyság van bennetek. Egy testi részetek egy csodálatos királyság - oly sok adottsággal
rendelkezik, ha inkább az energiák szintjén vizsgálod, mintsem a tiszta biológia szintjén. Az egyik
probléma a modern tudománnyal az, hogy így tartják: „Ha nem látod egy mikroszkóppal, akkor az
nincs is”. Noha ez változásban van már. Gyors változásban, a ti munkátoknak és a többieknek
köszönhetően. Az energetikai adottságokat már elismerik és ez a tendencia fokozódni fog. Vannak
olyan csoportok - nem sokan, de vannak -, melyek fizikusokból, metafizikusokból állnak, akik
valóban kezdik megérteni az energiaáramlást a fizikai test viszonylatában.
Engedd meg, hogy a Pakauwahd a belsődbe jusson, jó mélyen. Engedd meg neki, hogy bejárja a
testedet. Ne irányítsd őt egy konkrét helyre. Ne kérd most arra, hogy bármit is meggyógyítson. Csak
engedd neki, hogy megismerje a testedet. Ne várd, hogy hallani fogod a hangját. Ne várj semmilyen
írott beszámolót tőle. Ez csak egy alapvető tapasztalat a Pakauwahddal.
Egyébként, igen, ki fogunk fejleszteni további energia aspektusokat a számotokra. Nem feltétlenül
Pakauwahkat, de ez most az első szint. Kifejlesztünk majd egyéb teremtményeket is a ti
szolgálatotokra, de most ezt alapozzuk meg. Hozzátok létre valóban a kapcsolatot a Pakauwahval,
és értsétek meg, hogy multidimenzionálisan utazik. Mindig itt van veletek. Be tud lépni a
testetekbe. el tud jutni a középpontotokba, a testetek kommunikációs rendszerébe.
A testetek kommunikációs rendszere egy gondosan kidolgozott, ám mégis egyszerű hálózata a
mágneses, elektromos, energetikai mozgásoknak, számos különböző fajta fizikai
törvényszerűséggel, és számos különböző impulzussal. Ám a testetek rendelkezik ezzel az
elképesztő kommunikációs rendszerrel. Ez teszi lehetővé a számotokra azt, hogy egyszerre több
dolgot is csináljatok - hogy egyetek, sétáljatok, gondolkodjatok. A testetek folyamatosan küldi ki az
apró kis jeleket, kis impulzusokat. Több milliót másodpercenként, szerte az egész testetekben. Nem
fantasztikus, hogy tulajdonképpen nektek ezt nem is kell irányítani, vagy számon tartani? Megy a
maga útján. Ez a fizikai valóság egy csodája.
A testetek kommunikációs rendszere általában nagyon jól működik önmagában, ám olykor az egyik
rész megszakítja a kommunikációt egy másik résszel. Ez a szívre különösen jellemző. Megszakad a
kapcsolata a kommunikációs rendszer egyéb részeivel és természetesen jönnek a szívbetegségek
vagy a szívrohamok. A szív - a fizikai szív(szervi) - összefügg a szív energiájával is. Nem azonos a
lelkeddel, de nagyon fontos része van az érzékelésben és az érzésekben. olykor pedig megszakad
vele a kommunikáció.
És ami között minden bizonnyal óriási a szakadék, az a testetek hálózata és köztetek - most ne
elmének hívjuk, hanem inkább tudatosságotok. Például a tudatosságotok és a testetek közötti
kommunikációs rendszerben…( Adamus rácsap valakire) például, ha rád csapok... (Adamus nevet).
Sajnálom édesem. Ha erősen rád csapok, arról tudsz. A kommunikációs rendszer működésbe lép.
A tudatosság így szól: „ Megtámadott ez az Adamus”- szeretetben, szeretetben és figyelmeztet,
hogy légy éber, ám általában a tudatotok annyira nem kommunikál a testetek kommunikációs
rendszerével. Most a rendszer fut, működik, de egy nagyon alacsony és Régi Energia szinten. A
félelem és a kétség alapján működik.
7

Általában - nagy általánosságban - az emberek félnek a testüktől, mert a test fájdalmat kelt és a test
elpusztul. Én is félnék a ti helyetekben. De eljuttok egy pontra, ahol felismeritek először is azt, hogy
a fájdalom illúzió nagyrészt és hogy ugyan lehetséges, hogy a test elpusztul, de a valóság az, hogy
részetek volt a Földön egy sor fizikai/testi halálban - olykor nagy fájdalmak közepette, olykor pedig
egyik pillanatról a másikra - magatok mögött hagytátok a testeteket.
Az Új Energiában többé nincs erre szükség. Magatokkal vihetitek a testeteket, nem mintha
szükségetek lenne a testetekre a túloldalon, de magatokkal viszitek az összes energetikai
összetevőjét, a testben, a húsban tárolt összes bölcsességet, amely csupán energia. Miért? Nos,
ennek több oka is van. Jobban fogsz kinézni a túl oldalon. (nevetés) Nem, de tényleg! Azok a
lények, akik sosem éltek fizikai testben a Földön, ők amolyan lebegősek, kissé vattaszerűek. Nem
igazán körvonalazhatók. Láttok pár színt az energiájukban, de nem valami karakteresek.
Ám, ha jártál már a Földön és főleg ha megtanultad azt is, hogyan vigyed magaddal a fizikai
testedet, akkor nagyon is konkrét alakkal rendelkezel. És ez tényleg klassz a túloldalon! Ezt nem
tudják beszerezni a túloldalon...(nevetés) Engem nem érdekel, mik a divat aktuális szabályai. A
többiek is ilyet akarnak. Erre te csak nevetsz és azt mondod: „Könnyű dolog. Ott lent a Föld
bolygón kaphatsz ilyet.” (sok nevetés) „Jó utat! Találkozunk 10 000 élet múlva!” (még több
nevetés)
Tehát ez az újra összekapcsolódás a testeddel fontos dolog. Ha a felemelkedést választod, akkor a
testedet magaddal fogod vinni. Az úgy sokkal jobb. Nincs annál rosszabb, amikor a csontjaidat - a
régi, öreg csontjaidat - elföldelik. Biztos módja ez annak, hogy mágnesként húzzon téged ide vissza.
Ha elföldelnék a csontjaidat és azokban a csontokban továbbra is energia van, akkor az bizony egy
következő inkarnációt von maga után. Valójában talán ez az egyik legmeghatározóbb oka a
reinkarnációnak, még akkor is, ha a lény nem akar reinkarnálódni. A testük visszahúzza őket. No
meg az elhagyott szeretők. (nevetés) Ezek visszarántanak.
Nos, amikor a Pakauwahdat behívod magadba, megérkezik beléd és segíteni fog ismét
összekapcsolódnod a tested kommunikációs rendszerével. A kommunikációs rendszer nem beszéli
az emberi nyelvet. Nem beszél franciául, sajnos. Nem beszél angolul sem, ám megteremt egy
dinamikát, egy sémát, feltérképezi az egészet és szeretném, ha ezt felelevenítenétek. Szeretném, ha
megismernétek az energiatesteteket.
Persze ne kezdjetek el biológia könyveket tanulmányozni. Nem kell orvosi egyetemre járnotok. Ez
a testetek energetikájáról szól és a képességről, amellyel ismét összekapcsolódhattok a testeteknek
azon részével, amely mindig is tudta és most is tudja, hogyan hozza ismét egyensúlyba önmagát. A
végtagjaitok igenis képesek újra teremteni magukat, ez a képesség bennetek van és erre van már
tudományos bizonyíték is. Ám ami a legfontosabb, hogy energetikailag mindenképpen ott van, a
rendelkezésetekre áll. Félretoltátok, bezártátok magatokba ezt a képességet és az egyik legnagyobb
rejtélynek tartottátok. Pedig nem az. Arról van csak szó, hogy engedélyezitek-e és újra
összekapcsolódtok-e önmagatokkal. A testetek meggyógyítja önmagát.
Ám, ha ezt csak azért tennétek, hogy egy pár kilóval kevesebbek legyetek, vagy egy kicsit
fiatalabbnak tűnjetek, talán átgondolhatnád még egyszer. Ám, ha az motivál benneteket, hogy
rendbe hozzátok vagy megfiatalítsátok a biológiai rendszereteket, hogy még több szépséges évet
töltsetek el a Földön élvezve mindazt, amit eddig elfelejtettél élvezni az elmúlt több ezer életedben akkor a tested így szól majd: „Igen! Igen!” Majd veszel egy levegőt és azt mondod: „ Azért vagyok
itt, hogy játsszak, hogy élvezzem az életet. Hogy örömömet leljem a bőségben, hogy bőséget
tapasztaljak mindenben, nem csak a pénz viszonylatában, hanem a bőség jelenjen meg mindenben!”
Ez a természetes út. A másik - a szenvedés, a hiány, a betegség - az nem természetes. Nem
természetes. Valójában egy torzulás, egy hazugság és sokkal több energiát igényel ez a fajta létezés,
mint a szuverén lényként való létezés.
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Tehát vegyetek egy mély lélegzetet és add meg a Pakauwahdnak azt az áldást, hogy beléd juthat, az
energia testedbe és kialakíthatja a kapcsolatot a tested kommunikációs rendszerével. Most a
Pakauwahd elkezdheti ezt összekapcsolni a tudatos éneddel, a jelen pillanatban. Ne várd azt, hogy
az egészségedben hirtelen változás lesz. hanem tudd, hogy változni fog. Tudd, hogy megtörténik a
változás.
Van itt valaki - ha nem bánod, kérlek állj fel - van itt valaki, aki igazolni tudja a szavaimban rejlő
igazságot. (A hallgatóság tapsol, ahogy Garret Annofsky feláll)
Nos, talán Garret más szavakkal mondaná el, mint én, de ő tudja, hogy vissza kellett térnie
önmagába. Igen, kapott segítséget az orvosoktól és Andrah szeretete által - aki még mindig nem
változtatta meg a nevét - (nevetés). Itt volt számára a Shaumbra szeretete. De önmagába kellett
visszatérnie, tudván, hogy minden ott van, benne. Minden benne van. Nem szedett be semmilyen
egzotikus vagy furcsa szereket, nem ivott mindenféle mágikus vizeket, nem mantrázott és nem is
énekelgetett és nem is sírt sokat. Nem szólongatott engem sem, hacsak nem azért, hogy egy kis Új
Energiás sakkpartit játszunk egymással. Ez egy csodálatos dolog. Befelé ment, önmagába. Nagyon
egyszerűen. Csupán ennyit mondva: „ Vagyok, aki vagyok. És mindig is leszek.” Ez mondott
valamit a test hálozatának és kommunikációs rendszerének. Nem dolgozott Pakauwah-val, ahogyan
mi tesszük majd, de belépett önmagába és azt mondta: „Vagyok, aki Vagyok” és a teste ezt
meghallotta. Köszönjük.
Garret: Ugyanaz a program fut bennem. (mutatván a hasonló színű öltönyükre)
Adamus: Igen, igen. (nevetés) „Csakhogy az én programom annyit mond: hordj egy drága
öltönyt!” Nem tudom...( mutatván Cauldre zakójára) hát ez úgy néz ki, mint amikor egy suhanc
kempingezni megy. (sok nevetés, Adamus kacag)
Nos, vegyünk egy mély lélegzetet és jó mélyen érezzétek meg a Pakauwahtok esszenciáját. Ti
vagytok. Egy aspektusotok. A ti nagyszerűségetek. Ti vagytok azok.
Most, ahogy belétek lép és elkezd nektek dolgozni - például, ahogy álomállapotban is nektek
dolgozik és azon kívül is folyamatosan - engedjétek meg, hogy változtassa meg az alakját, a
formáját. Hadd változzon. Most se várjátok, hogy majd beszélni fog hozzátok, ám ez nem azt
jelenti, hogy nem fog veletek kommunikálni. Ez nagy különbség. A beszéd a kommunikációnak egy
igen nyers formája, rendkívül nyers. Ha képletes fogalmaznánk, az egyik oldalon ott egy ember, aki
hamisan énekel, a másik oldalon pedig egy hatalmas szimfóniát hallotok, több száz tehetséges
zenész és énekes előadásában, gyönyörű összhangban. Látjátok, a nyelv egysíkú. Régen annyival
több volt ennél - Atlantisz és Lemúria idejében, énekelték a nyelvet - most pedig a nyelv egysíkú,
lapos. Hamarosan Cauldre is dalra fakad. (nevetés) Eléneklünk együtt egy egész Shoudot! Ezzel
biztosan kibillentjük Cauldrét a komfort zónájából!
Most vegyetek egy mély lélegzetet és hagyjátok, hogy a Pakauwah tegye a dolgát. Engedjétek meg
magatoknak, hogy tegyétek a dolgotokat. Tegyétek a dolgotokat.
Energia gazdálkodás- energia irányítás ( management)
Nos, ha egy hajós kapitány lennél, alapvetően rendelkeznél-e irányítással a legénységed felett?
Megmondanád-e nekik, hogy mit tegyenek, hogyan tegyék azt, mikor tegyék és hogy mennyi pénzt
kapnak majd azért, ha mindezt megteszik? Roger?
Roger: Igen.
Adamus: Igen, ez jó válasz volt. Kitűnő válasz volt, mert itt van egy nagyon fontos elem, amivel
dolgoznunk kell. Te vagy a hajód kapitánya és ott van az összes többi ember is és ha nem
fogalmazod meg a többi ember felé az elvárásaidat, akkor hajlamosak lesznek lázadni és a fejedre
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nőni. Tehát nagyon tisztán kell képviselned a vezetőséget, az egyensúlyodat és az elvárásaidat. Le
kell ezeket fektetned a számukra - sajnos.
Egyébként a Shaumbrákra ez egy kissé másképp vonatkozik. Ebbe most nem megyek bele, de nem
kell számukra mindent előírnod, hanem csak hagynod kell, hogy elinduljanak és maguknak
fedezzék fel az Új Energiát. Ez teremt majd olykor egy-két konfliktust és érdekes dinamikát, ám
tulajdonképpen ezek mind jó dolgok. Tudjátok, amikor összeeresztitek a Shaumbrákat, akkor olykor
keletkezik egy kis forróság, kis szikra és rengeteg szeretet, de sok súrlódás is. Miért? Mert
mindannyian egy nagyon stresszes időszakot éltek, rengeteg változáson mentek keresztül és
valójában a másik személyt egy bizonyos szinten próbára teszitek. Olykor közös előző életbeli
dolgaitok is vannak. Minden a vezetés kérdése körül zajlik, de valójában nem ez a fő ok. A fő ok az
a hihetetlen mennyiségű stressz, amin épp átmentek.
De ezzel eltértünk a tárgyunktól. Tehát, a hajós kapitány. Igen. Mindenki számára egyértelművé
akarod tenni, aki a hajón dolgozik, hogy te vagy a kapitány. Te állsz legfelül. Te adsz parancsot a
lövésre.
Nos, a kérdés az, hogy a saját hajód kapitányaként próbálod-e te a testedet, elmédet, lelkedet, a
múltbéli aspektusaidat és minden egyes részedet irányítani? Thimothy?
Thimothy: Igen?
Adamus: Nem, nem ez a cél. De kösz, hogy válaszoltál. Ezt most példaként használom, nem
akarok senkit kiragadni, de nem próbálod uralni őket, hiszen mind te magad vagy. Nincsenek
benned más emberek. Nem kell a céljaikat szem előtt tartani, nem akarnak belőled táplálkozni, nem
akarják elvenni tőled a hatalmadat és semmi olyanra nem törekszenek, amire az emberek általában
igen, mert ezek mind ti vagytok. A saját hajód kapitánya vagy. Te vagy a főnök. Te vagy a szuverén
lény. Minden egyes részed, a tested, elméd és szellemed minden egyes része szeret téged maximálisan. A többi ember nem feltétlenül szeret téged, de a te részeid mind szeretnek téged.
Megszakadt a kommunikáció önmagad többi részével. Amiatt, ahogy a dolgok történtek, nem
tisztelnek már téged. A te többi részed nem tisztel téged, ahogy pedig régen tiszteltek és ahogyan
most is szeretnének. De szeretnének.
És hogy ezt tovább nehezítsük, te sem bízol magadban már, tehát valóban kiestél a saját magad
kegyelmi állapotából ezekkel a részeiddel és ezért van az, hogy megszakadt oly sok kommunikációs
folyamat az elmétekben, a testetekben és a szellemetekben. Főleg a szellemetekkel. Már nem bízol
magadban, tehát elszigetelted magad ebbe a kicsiny lénybe. Kicsiny lénybe. Nem bízván abban, aki
valójában vagy.
Az fő vesztese ennek persze nyilvánvalóan a szellemed - a lelked. Nem mintha… Olykor hallok
ilyeneket: „Azért felejtettünk, mert ezt akartuk, szándékosan.” Ugyan már! Szándékosan
felejtettetek? El akartátok felejteni, hogy kik vagytok? Ezt ki mondta nektek? És miért hittétek el?
Valójában ez itt a kérdés. Nem, nem, nem.
Elvesztetted a bizalmat önmagadban és megszakadt az önvalóddal való kommunikációd. Tehát
mindenfajta kapcsolódásod megszakadt a szellemeddel. Pedig továbbra is itt van. Itt van. Mindig is
itt volt, csak megszakítottad a vele való kommunikációt csakúgy, mint minden egyes részeddel.
Nem bízol a testedben. Nem bízol az elmédben. Sejtelmed sincs a szellemedről. Régóta keresed és
ez valahol egy jópofa játék is volt - „Gyerünk, keressük meg a szellemet!” De hol is? Te vagy az.
Azt mondod erre: „Hogy én? Szellem?” Igen, pontosan. A szellem, amely nem képes már
önmagával kommunikálni a bizalom hiányában.
Nos, tehát itt vagy, a Hajód kapitányaként és mindezzel…na, nem csak neked mondom! Én...
mondjuk, hogy csak azokhoz szólok, akik majd később olvassák ezt. (nevetés) A saját hajód
kapitánya vagy, megszakadt az önmagaddal való kommunikációd és itt vannak ezek az őrült
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elképzelések Istenről és a spiritualitásról. Ezekkel az elképzelésekkel van a legtöbb nehézségünk a
veletek való munka során, hogy túljussatok az előző életeitekben Istenről alkotott elképzeléseiteken.
Hallottam, ma beszéltetek Rómáról, amely egy fantasztikus hely. Imádok odalátogatni. De oly sok
régi programozással rendelkeztek az egyházi hátteretek miatt és azzal kapcsolatban is, hogy mi
Isten. Egyáltalán nem az, amit sok ember felfog belőle. Szóval teljesen megszakadt bennetek a
kapcsolat ezzel a részetekkel is.
Tudjátok, mi Isten az én megfogalmazásomban? Nem egyedülálló, nem egysíkú. Nem az a nagy,
dühös fehér ember a szakállával, fent a mennyben. Az valakinek az Istene, de remélhetőleg nem a ti
Istenetek.
És ha Isten a múlt összegyűjtött potenciáljait jelentené - mindazt, ami volt, és ami lehetett volna - a
jövő minden potenciáljával egyetemben, mindazt ,amit megtapasztaltok majd és azt is, amit nem?
Mi van, ha ez az Isten? És ti, mint „Ti is Istenek” ebben a jelen pillanatban behozzátok ezeket az
energiákat a valóságba ültetvén őket, ebben a pillanatban, behozván ezeket magatoknak? Ez csak
egy ötlet, valami, amin rágódhattok néhány álmatlan éjszakátokon, amikor próbáltok visszaaludni.
Szóval, Shaumbra, eljutottatok most ahhoz a ponthoz, ahol újra megbíztok önmagatokban. Minden
egyes részetek - a testetek, az elme, a szellem, az aspektusaitok, a bennetek élő isten, az
istenségetek, minden potenciál, az is, amit megtapasztaltál, az is, amit nem, minden eljövendő
potenciál valóban szolgálni szeretne téged. Mert te vagy. Te vagy minden részed.
Tehát eljutsz arra a pontra itt és most, amikor így szólsz: „ Bíznom kell magamban. El kell engedjek
mindent” . Mindent elengedni. Nem elengedni és átadni magad egy másik lénynek, a
Pakauwahdnak vagy a társadnak vagy valami Istennek, akinek fogalma sincs, hogy is működik az
elengedés. Szóval elengedsz. Mi fog történni? Mi történik, ha elengedsz mindent?
Shaumbra Nő: Félni kezdesz.
Adamus: Tessék?
Shaumbra Nő: Eleinte félelmetes lesz.
Adamus: Kicsit félelmetes...Valóban félelmetes, tulajdonképpen a legfélelmetesebb tapasztalat
lesz, amin eddig keresztülmentél - kissé félelmetes. Fejed tetejére állít majd. Az egész
tudatosságodat megrázza, felrázza majd. Tudod, amikor valamit kiveszel a beállításból, akkor
elkezd remegni és rázkódni az egész. Például, amikor az autótok beállításánál is megfigyelhetitek,
hogy elértek vele egy bizonyos sebességet és elkezd rázkódni és remegni. Mit tegyetek?
Lassítsatok. És ebben az esetben mit tegyetek?
Shaumbra: Lélegezzünk. Gyorsítsunk.
Adamus: Lélegezzetek. Gyorsítsatok és lélegezzetek! Imádom ezt a csoportot! (nevetés) Szeretem
ezt a csoportot! Igen, vesztek egy mély lélegzetet és elengeditek a dolgokat. Az elengedés pedig
gyorsulás. A fékeket behúzva lassítotok, korlátoztok, megállítjátok az áramlást. De nem, engedjétek
el.
Meg fog változni az életetek? Megváltozik az életetek? Teljes mértékben. Teljes mértékben
megváltozik majd. Megváltozik. Ezt el tudod fogadni? Vagy megpróbálod majd meghatározni a
változás kimenetelét?
Shaumbra: Nem hiszem.
Adamus: Próbálkozol majd. (nevetés) Határozottan megpróbálod majd megfogalmazni a változást.
De nem gond. Mindaddig, amíg tisztában vagy vele, hogy nem úgy fog bekövetkezni, ahogy az
emberi részed feltétlenül ragaszkodna hozzá. Az egyik soron következő ülésünk alkalmával
beszélgetni fogunk az emberi teremtmény önvalótok és a lelki önvalótok közti különbségről és
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arról, hogy miért van látszólag ellentmondás közöttük, legalábbis rövidtávon.
Tehát elengedés. Ez az energetikai 1x1. Beszéltünk már róla korábban is és gondolkodtatok már
róla. De a probléma az, hogy gondolkodtatok rajta. Beszélhettek róla kedvesen, de nem éltétek
teljesen. Tudom, hogy néhányan nagy lépéseket tettetek ebbe az irányba, de mostantól ezt élni is
fogjuk - az önmagunkba vetett abszolút bizalom állapotát fogjuk élni.
Ez felszínre hozza majd a kérdéseidet. Az összes hibát, amelyet valaha elkövettél. Az összes
alkalmat, amikor is a tested kibillent az egyensúlyából, az összes helyzetet, amikor bolondot
csináltál magadból és rossz életeid voltak és nagyon rossz dolgaid - ezeket mind felszínre fogja
hozni ez a minőség. Hogyan bízhatnál magadban, aki ennyi hibát elkövettél már? Ah! Tisztázzátok,
mi a hiba. Tisztázzátok a hibát!
Tehát arra foglak bíztatni, hogy állandóan térj vissza a bizalomhoz. Nem az irányításba. A hajó
kapitánya irányítja a hajót, de te a saját sorsod kapitányaként nem kell, hogy bármit is irányíts,
ellenőrizz. Inkább változz az álmodóvá, a teremtővé, a képzelő lénnyé és hagyd, hogy az összes
többi részed tegye a dolgát, amellyel támogathat téged. Nem igényel ez komoly struktúrát. Szívet
igényel. Érzést igényel. Nem igényli az elmét, hogy az megvizsgálja, miként is teremthet sémákat,
amivel egy pár plusz dollárhoz juthatsz az életedben. Ez itt arról szól, hogy szenvedélyben élj,
szenvedéllyel és sokkal egyszerűbb módon teremts, sokkal egyszerűbb módon.
Most vegyünk egy mély lélegzetet együtt.
(szünet)
A tények
Nos, mivel korábban már úgyis beszéltünk a divatról, David, megmondanád, milyen színű ez a
póló, ami ma rajtam van?
David: Kék.
Linda: Most beszélgetni fogunk, hozzam a mikrofont?
Adamus: Igen, igen, Linda ideszalad a mikrofonnal.
David: Kék.
Adamus: Valóban, kék. Igen, az. És neked Gabriela? Ez milyen színű? Hol is vagy most?
Gabriela: Itt.
Adamus: Itt? Hol van az az itt?
Gabriella: Itt a jelen pillanatomban.
Adamus: Ó, minek hívják ezt?
Gabriella: Ja, Cold Creek Canyon.
Adamus: Cold Creek Canyon, így van. És Elizabeth…! (Lindához : ) Fuss, fuss! (nevetés)
Linda: Légy oly kedves, több Elizabeth is van.
Adamus: Milyen autót vezetsz?
Elizabeth: BMW-t.
Adamus: B-M- édes!
Elizabeth: Köszönöm.
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Adamus: BMW: Nos, ezek a tények, amelyek egyáltalán nem igazak. Nem igazak.
Nos, persze egy részük igaz, de nagyrészük nem igaz. Ez a következő lépésünk, amit együtt
megteszünk. Ehhez kell majd a bizalmatok. Pontosan ezért beszéltem eddig a bizalomról. És
szükségetek lesz majd a Pakauwahtokkal való kapcsolatotokra, hogy interdimenzionálissá
válhassatok és megérthessétek, hogy többé semmi sem tény. Semmi.
Az emberiség szeret a tényekre koncentrálni, amolyan lehorgonyzó fogalmakként. „ Így van ez.” Az
elme szereti ezt. Valójában te is és a lényed többi része is kedveli a tényeket.
A tények. A tények valami olyasmit ad nektek, amit ti tisztaságnak véltek. Ám valójában korlátokat
ad nektek. Azt mondjátok: tény az, hogy holnap a nap felkel. De talán nem úgy lesz. Egy
páratoknak feltűnt, hogy ma a közvetítés elején azt mondtam a bevezetőmben, hogy november 8.
vasárnap van. Ez egy tény - valahol. Valahol... vannak Shaumbrák, akik hallgatnak minket és nekik
ez tény. De mégsem tény, mert nem teljes az információ. Mert nem teljes.
Az egyik legnagyszerűbb dolog a Régi Energiából az Újba való átmenetben az, hogy ami eddig tény
volt, most már nem az. Ezt nehéz lesz majd kezelnetek, hacsak nem bíztok magatokban, hacsak
nem dolgoztok a saját energiáitokkal való gazdálkodáson - mint például azon, hogy miként tudtok
kapcsolódni egy olyan egyszerű dologhoz, amilyen a Pakauwah is. Hisz csak egy képzeletbeli vagy
valós - állati aspektusotokról van szó.
Tehát a tények kisétálnak az ajtódon, te pedig újra és újra szembetalálkozol majd ezzel a dologgal
és ez próbára teszi majd az elmédet és így szólsz majd: „De ez tény”, hogy a földön faborítás van.
Vagy nem? Részben igaz. Mindennek van olyan része, amely igaz, még akkor is, ha totális
hazugság az egész. Erre az elmétek így szól: „De, de, de” Most jött el az ideje annak, hogy vegyünk
egy mély lélegzetet.
Az elméteket sémák, struktúrák és bizonyos hitrendszerek szerint programozták be. Ha képesek
lennétek alkalmazni azt a technikát, amivel az elmét kifejlesztették és hozzátennétek az intenzitást
és a hitet is, amivel ezt megvalósították és ezzel dolgoznátok magatokon és a lelketeken, az
eredmény fenomenális lenne. Abban az esetben, hogy ha a folyamatba beültetnél valamit, amely így
szól: Egy bizonyos ponton meg fogom engedni magamnak, hogy kiterjedjek ezen a nagyon intenzív
hitrendszeren túlra”. Az elme egy hitrendszer - nagyon intenzív, nagyon valóságos. Ragyogó munka
eredménye. Az elme olyan okos, hogy létrehozta önmaga egy csodálatos aspektusát, amely hisz
magában, mely megbízik magában és amely valójában képes minden egyebet kizárni a látóköréből,
hogy csak önmagát lássa.
De nem gondolod, hogy ha voltál olyan nagyszerű, hogy megteremtetted az elmét, megteremthetted
azt a kis csavart is, azt a pici kis szerkentyűt, amellyel aztán képes lehetsz túllépni az elmén?
Nem lehet, hogy megteremtetted?
Pedig megteremtetted. Megteremtetted. Van itt egy kioldó gomb. Van egy mechanizmus, hogy úgy
mondjam, az elme saját mintái közt - egy kis gomb csupán - és ha ezt a kis gombot benyomod,
akkor az felszabadítja az elmét önmagától. És tudod mit? Voltál olyan nagyszerű, hogy megteremtsd
ezt a mechanizmust , amely révén kirobbanhatsz az elméden túlra - és azért mondtam a „robbanást”
mert valóban az lesz. Oly sok energia van megkötve, elakadva az intellektusban, az elmében, hogy
amikor felnyitod, fel fog robbanni. De, amilyen okosak voltatok ennek a mechanizmusnak a
megteremtésekor - az elme valóban nagyon okos, hiszen ti teremtettétek - szóval az elme ezt
hangoztatja: „Soha ne nyúlj ehhez a gombhoz! (nevetés)
Itt tehát egy érdekes 22 csapdájával van dolgunk. Tudjátok, hogy itt van, tudjátok, hogy elérhető a
hiedelemrendszerek alóli szabadulás, a struktúrákat is elengedhetitek, ám odaállítottatok egy őrt a
kapuba, és megmondtátok az őrnek, hogy ne higgyen el semmit azokból a baromságokból, amiket ti
majd mondotok neki. Tehát, ha megjelentek a kapuban az őrnél - őröknél, hiszen egy teljes hadsereg
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őrzi a kapu t- megjelentek és így szóltok: „Helló, én vagyok. Itt az ideje annak, hogy elmenjetek.
„ Nem hisznek majd nektek.
Ez egy ragyogó játék. Ám ki Isten? Az őrök? Nem. Nem az őrök. Te vagy az. Te vagy az Isten. Te
vagy a Teremtő. Te vagy az, aki megválaszthatja a valóságát. Mindent megválaszthatsz, amit csak
akarsz. Felülírhatsz minden programot, minden felvételt, minden hitrendszert és beidegződést
egyszerűen azáltal, hogy veszel egy lélegzetet és bízol magadban. Lélegezni könnyű, bízni
magadban - nagyon nehéz - nagyon-nagyon nehéz. Vagy mégsem. Vagy mégsem.
Ahogy egyre messzebb merészkedsz az Új Energiában - tudd, hogy ebben végtelen támogatást
kaptok mind -, szóval ahogy folytatod utad, rájössz majd, hogy nem léteznek többé tények. Mindaz,
amit tanultál fizikáról, tudományról, orvostudományról, építészetről, mérnöki témákról, a
televíziózásról, mindez nem érvényes már. Mert csupán egy aspektusát látod vagy egy potenciálját
annak a bizonyos dolognak - bármiről is legyen szó- és annyi minden létezik még ezen az egyen
kívül! Annyi minden!
Lehet, hogy ez a póló kéknek tűnik a számodra, de valójában az egyéb birodalmakban - az egyéb
dimenziókban tartózkodó lények szemével nézvést ez teljesen más. Lehet, hogy nem is látnak
színeket, mint ahogy mi azt az emberi természetünk egyik fizikai jellemzőjeként látjuk, vagy épp az
is lehetséges, hogy ezt a kéket ők inkább egy sárgás, esetleg zöldes árnyalatnak érzékelik attól
függően, hogy hol vannak és mit tesznek éppen. Nem látnak színeket az egyéb dimenziókban - nem
annak látják, aminek te - szóval, akkor ez most kék? Kérdezz meg egy angyalt. Ő majd megmondja:
„Hát nem. Ez valószínűleg narancssárga.” Ki tudja? Ráadásul számukra nehéz ezt meglátni, mert ők
az energia mintákat látják és figyelik. Nem a fizikai valóságot.
Most mondhatjuk, hogy megfigyelhetem, hogy az angyalok miként láthatják a fizikai világot, hisz
Cauldre megengedte, hogy nyitott szemmel közvetítsen. Így továbbra is láthatom az energiáitokat,
ugyanakkor látom ezeket a gyönyörű arcokat is.
Tehát minden tény szépen elkezd majd kioldódni. Az intellektus is elkezd majd kioldódni, és
egyszerre érzitek majd olykor kétségbeesettnek és ostobának magatokat. Elfeledkeztek majd
találkozókról.(nevetés) Elfelejtetek majd neveket. És lesz olyan, aki azt mondja majd neked, hogy
öregszel - és ezt akkor el is hiszed majd egy pillanatra - vagy talán túl sok időt töltesz el ezzel a
kultusz féleséggel, amelyben részt veszel, vagy mi. És átmenetileg el is fogod hinni, főleg azt a
részt, amely a korosodásra vonatkozik. Pedig nem öregszel. És ne szaladj le a patikába venni egy
halom vitamint és egyéb szereket, amivel megakadályozhatod az öregedést, hiszen a tested már
most is tudja, hogyan kezelje ezt az egészet, ha rábízod. Ha egyszerűen megengeded neki.
Tehát minden tény megváltozik majd és ez benned elég nagy felfordulást kelt majd. Minden elkezd
kioldódni. Igen, továbbra is itt az autód, amit vezetned kell és van egy részetek mely rendelkezik
azzal a bölcsességgel, amely nem engedi, hogy kioldódjon az emléke annak, hogyan kell autót
vezetni. (nevetés) Egyéb részekkel fogod kezdeni az elengedést.
A tények elkezdenek majd megváltozni és felismered majd a körülötted lévő világ olyan tényekre
épült, amelyek nem feltétlenül igazak. Miközben ez egzotikusnak és csábítónak tűnik, olykor elég
ijesztő is lesz majd, mert az a világ, amit ma ismertek, el fog olvadni.
Hogy mi jön majd a helyére, arról majd később beszélünk, de értsétek meg, hogy kellőképp
nagyszerűek vagytok ahhoz, hogy ne egyszerűen a semmibe kerüljetek. Valami teljesen újat
teremtetek és átmenetileg tűnhet úgy, hogy az maga a semmi.
A tények kilépnek az életünkből. Kisétálnak az ajtón. Newton törvényei, amit mindenki annyira
elfogad, most kisétálnak az ajtón és talán ez jogos is. Newton maga is azt mondta, hogy ezek
átmeneti törvényszerűségek, az ok, a hatás, a gravitáció és az összes hasonló elmélet. Azt mondta:
„Ez csak egy potenciál, egy, amelyet mi választottunk együtt magunknak, hogy megta14

pasztalhassuk, de ez csupán egy potenciál.” Nos, ez most el kezd kisétálni az ajtón.
Mostanában volt, hogy kissé bágyadtnak éreztétek magatokat? Volt olyan érzésetek mostanság,
mintha nem kapcsolódtatok volna a rendszerhez? Nem feltétlenül az önmagatokhoz való
kapcsolódásra gondoltam, hanem a többi dologhoz. Mert a tények meg fognak változni.
Olvastatok tényekről az újságokban. Azok nem tények. Azok korlátolt hitrendszerek. Tényleg.
Igazán. Olvastatok tényekről könyvekben és teljesen szinte hipnózisban szívtátok azokat
magatokba: Mondván, ez tény. Benne van a könyvben. „Írtam én könyveket, amelyeknek semmi
köze a tényekhez, ettől még nem lettek kevésbé igazak. Csupán egy másik perspektívából
születtek.” A perspektívák át fognak alakulni.
Vegyünk most egy mély lélegzetet. A Pakauwahtok és a magatokba vetett bizalmatok a
segítségetekre lesznek, hogy alkalmazkodjatok azokhoz a tényekhez, amelyek többé nem tények
már.
Bizalom
Nos... megnézzük a mi időnket itten nektek... noha az idő...egyáltalán nem tény. Egy bizonyos
szinten szolgál téged...egy pontig. Segít, hogy a dolgokat viszonylag stabilizálhasd, ám igazság
szerint tényleg időutazók vagytok. Épp most is ezt teszitek. Most is ezt teszitek. Ez a
kommunikációs rendszeretek is lekapcsolódott, tehát most azt hiszitek, hogy csupán itt
tartózkodtok. Pedig előre és hátra utaztok. A Pakauwahtok is, amely belépett a testetekbe, miközben
itt vagytok, már ki is lépett és időutazik szintén. Ez egy elképesztő dolog. Az időutazás olykor
örömtelibb minden emberi tapasztalatnál, leszámítva egy párat, amely most eszembe jut. Az
időutazás…na, majd valamelyik tanfolyamunkon csinálunk ilyet. De most szeretném folytatni a mai
beszélgetésünkkel.
Vegyünk egy mély lélegzetet és értsétek meg, hogy bízhattok magatokban minden módon - minden
lehetséges módon. Azt mondjátok: „Én is Isten vagyok.” Mikor fogjátok már élni? „Én is Isten
vagyok.” Azt jelenti, hogy mindenben bízom. Az emberi aspektusnak vannak bizonyos elvárásai és
a dolgok nem mindig úgy alakulnak, ahogy Ember Úr vagy Ember Hölgy azt gondolta volna. Ám
mégis alakulnak. Bizony. Ez a bizalom. Ez a bizalom.
Érdekes, ha nincs bizalmatok magatokban, akkor mi van bennetek? Olyan életek sora, amikor is
másokban bíztatok? Olyan életek sora, amelyekben kételkedtetek magatokban? Ha nincs
bizodalmad magadban, én azt állítom, hogy nem is létezel. Tényleg nem létezel. Az energiáidat
minden másba helyezed, Te pedig nem létezel. Ez nem azt jelenti, hogy meghaltál, csak azt, hogy
nem létezel.
A jövő és a Sors
Nos, ma induljunk együtt egy közös utazásra. A múltkori ülésünk alkalmával visszamentünk a
múltba és felnyitottunk ajtókat. A múlt ajtóit nyitottuk fel és olykor nagy energiatöltetekre
számítotok, vagy fénycsóvákra és hasonlókra. Ám néha a változások olyan szépségesen történnek
meg, olyan finom szinteken, amelyek kívül helyezkednek a jelenlegi kommunikációs rendszeretek
tartományán, így nem ismeritek fel, hogy mi is történik. Ám mégis történnek a dolgok.
Tehát, amikor a múlt hónapban felnyitottad az ajtókat és megengedted, hogy a potenciálok a
múltból előjöjjenek és meglátogassanak téged a Jelen pillanatban, én azt állítom, hogy az Isteni
valód felét beengedted ezekkel a potenciálokkal együtt. Tapasztaltatok bizonyos dolgokat a múltban
- kirúgtak az állásodból, például. Ez egy remek dolog. Tobias már említette és most én is
megerősítem. Előbb vagy utóbb, kedves barátaim ki kell, hogy másszatok a tömegtudat eme súlyos,
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szolgasorban tartó hálójából - nyíltan ki mondom: rabszolgaság. Ez a modern rabszolgatartás.
Kérem, kérem! Azt mondják nektek, hogy szabadok vagytok, de nem vagytok azok, nem vagytok
azok. Azt mondják: „Ó, bármit megtehetsz, amit csak akarsz!” Csak egyszer próbáljátok meg! Nem
vagytok szabadok. Ez rabszolgatartás és ezzel is fogunk játszani. Túl fogunk lépni rajta.
Végül magatoknak fogtok dolgozni, vagy legalább is valami olyasmit csináltok majd, amit
maximálisan imádtok. De ha olyan állásotok van, amely ebben a ciklusban tart…El sem tudom
hinni, hogy ez ma még mindig létezik a Földön és csak még rosszabb lesz! Az órákra lebontott
rabszolgatartás... valaki másnak dolgozni... az ”úrnak” dolgozni... a kifizetni a csekkeket és ülni. Ó,
Istenem! Ha egy fülkében ücsörögtök, vegyetek egy nagy kalapácsot és hétfőn bontsátok le.
(nevetés) Majd szerezzetek egy jó ügyvédet, aki a bíróság előtt majd azt mondja, hogy „embertelen
volt bárkit is egy fülkébe zárni.” Majd követeljetek egy csomó pénzt és valószínűleg nyerni is
fogtok. Vagy csak épp jó élményben lesz részetek, ha ezt végig járjátok. Ám ez az egész rosszul
működik. Úgy rossz, ahogy van.
Tehát visszamentünk a múltba. Felnyitottuk a potenciálokat - azokat, amelyeket sosem
aktualizáltátok, vagy sosem valósítottatok meg, ám amelyek továbbra is itt vannak. Az energiájuk itt
van, a potenciáljaik itt vannak, a szeretetük itt van. Egy aspektusodról van szó, amellyel sosem
kommunikáltál... tehát őt behívtuk.
Ma pedig menjünk a jövőbe. A jövőbe. Ez egy érdekes kérdést vet fel... mielőtt belekezdenénk. A
jövő elrendeltetett? Nem. Kitöltetvén egy kérdőívet az emberiséggel, 99,7%-a az embereknek azt
hiszi, hogy teljes mértékben elrendeltetett a sorsunk. Megengedik, hogy így legyen. Ezt választják.
Tehát, ha a mi perspektívánkból szemléljük, ők követik a sors sémáját.
Nos, a sors bizonyos tekintetben Ön-sors, hiszen egy szinten ők választották. Ám átadták a saját
életük irányítását másoknak. Megengedték az aspektusaiknak, hogy azok irányítsák az életüket.
Nem arról van szó, hogy egyszerűen elengedték volna a maguk felett gyakorolt kontrollt, mert
erősen kontroll alatt tartják a saját részeiket - de ami másokra vonatkozik, mindent átadtak.
Alárendelték magukat, tehát elrendeltetett az életük. Követik a karmikus útjukat és engedik, hogy az
megtörténjen velük. Ezt mondván: „Ez a karmám.” vagy valami hasonlót, ha nem használják a
karma szót.
A lélek lineáris fejlődésében hisznek és azt követik. Ostobán járva a folyosókat, ahogyan azt
tenniük kell, mintha Isten venné rá őket arra, hogy ezt tegyék, mintha nem lenne választásuk.
Ugyanakkor hisznek a tömegtudat által diktált sorsban is, amely nagyon-nagyon sűrű, nagyon
súlyos, nehéz, nagyon nehéz kikerülni belőle, ebből a mátrixból, a hálóból - vagy mégsem. Lehet
olyan egyszerű is, mint meghozni egy döntést, ám utána az életed meg fog változni. A legtöbb
ember pedig ezt tényleg nem szeretné. És most én nem kritizálok, csak megfigyelek. Nem tetszik ez
nektek? Nem ítélkezem, csak megfigyelek. (nevetés)
Tehát egy elrendelt életet élnek, akkor is, ha nagyon erős hitrendszereik vannak, kiváltképp, ha
vallásosak, ha spirituális hitrendszerekről van szó. Az megteremti a sorsot. Azt hiszik, hogy van egy
út, amely a mennybe visz és egy másik, mely a pokolra, ez a két irány létezik. Ez a sors. Ez a sors
két választási lehetőséggel, ez az egyetlen választási lehetőség, melyet maguknak adnak.
Tehát a legtöbb ember elrendelt sorsot él és valójában a legtöbb ember hisz a sorsban. Hisznek egy
silány Istenben, aki megválasztja a számukra megfelelő Sorsot és megmondja nekik, hogy mi is fog
történni. És ez őket nem bosszantotta, tudjátok, néha amennyire korlátolt bír lenni az elme... nem
szükséges hozzá egy túl erős elme, hogy az ember megálljon és gondolkodjon: „Egyébként is mit
érdekli a Szellemet ez az egész? Miért akarná a Szellem, hogy mindezt megtegyem? Hogy
magamnak bebizonyítsam? Vagy kinek? Minek?” Mivel a logika is változásban van, ez egyáltalán
nem logikus már. Egyáltalán nincs ennek semmi értelme. Ám a programozás, a hipnózis, a
hiedelmek olyan erősek, hogy az egyébként ragyogó férfiakat és nőket teljesen elbutítják.
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Így... a legtöbb ember a Sors kezében van, bár nem kellene így lennie. Nem kellene nekik. Olyanok,
mint a partra vetett hal. Ó, ti tudjátok, milyen Sors nélkül lenni. Megtapasztaltátok, hogy: „A
vezetőitek elmentek. Nincs több szabály, a szerződéseitek lejártak.” Ez nem maga a sors? Egy rövid
ideig jópofa dolognak számított,aztán ráuntatok? Ez egy magatokra kiszabott sors. Ám végső soron
nincs semmilyen sors. Ám, ha a sors gyökerei alatt éltetek, egy idő után biztos kényelmesnek tűnt.
Könnyűvé válik és egy idő után lemeztelenítettnek érzed magad, kiszolgáltatottnak és
sebezhetőnek. Nagyon sebezhetőnek, ha épp nincs sorsod. Pedig nincs. Valóban nem létezik sors.
Nos, akkor mi lehet ott messze a jövőben, ahová most ellátogatunk pár pillanat múlva? Egyébként
tényleg elutazunk oda. És közben mégsem! (nevetés) Nincs többé semmilyen tény! Minden nagyon
folyékony, folyékonyan áramlik. És ez nagyon jó így.
Potenciálok
Nos, mi van arra? (hallgatóság válaszol: „energiák, potenciálok”) Potenciálok. Potenciálok.
Pontosan. Pontosan.
Mindegyikőtökkel szemben feltárul egy mező, telve potenciálokkal, amely jelenleg elég behatárolt.
Ezt a potenciálmezőt az teremtette meg, amely eddig volt. Minden egyes alkalommal, amikor
cselekedtek valamit itt ezen az oldalon, az létrehoz egy potenciált a túloldalon. Minden, amit ma
megtapasztalsz, az teremt egy új potenciál buborékot a jövődben. És ennek így is kell lennie.
A potenciálok felkínálnak neked egy sor döntést, amit meghozhatsz, aztán az életedet élve mindig
dönthetsz, hogy épp melyik potenciált választod. Általában azt fogod választani, amelyik a
legerősebb hatással van rád - nem feltétlenül ez a legjobb a számodra, de biztosan a legcsábítóbb. A
legvonzóbb potenciálokat fogod választani. Gyakran minden fajta logikus gondolkodást nélkülözve.
Gyakran dolgoznak már a ti egyéb dimenzióitokban. Nagyon-nagyon csábítók és ettől elhiteted
magaddal, hogy ez egy jó döntés volt. Pedig csupán elcsábultál.
Tehát nem mindig választod azt, amit valóban akarsz. Tudom, hogy ellentmondásnak tűnhet, de
nem mindig azt választjátok, amit igazán akartok, hanem azt, ami elcsábít benneteket. És azt
mondjátok: „Nos, nem ez az, amit akarok?” Nos, de, egy hibbant, nyakatekert kisemberi
szempontból: de. De most már nagy angyalok vagyunk. (nevetés) Túllépünk ezen. (Linda vicces
fejet vág, és Adamus megszólítja, kuncogva): Segítettél megteremteni ezt a tartalmat, ne nézz rám
így. (még több nevetés) Egész héten ezen dolgoztunk…mindig is konzultálok Cauldréval és
Lindával előtte…a magam módján, hogy megbizonyosodhassak afelől, hogy sosem hozom őket
kellemetlen helyzetbe.
Linda: Egyenesen a szakadék szélére.
Adamus: Csak a szakadék széléig, de soha azon túl. (nevetés)
Tehát a jövőben, ahova egy pillanat múlva ellátogatunk, megvizsgáljuk majd a potenciálokat.
Meglátogatjuk őket, hogy érezhessük őket. Nem fogunk gondolkodni rajtuk. Nem fogjuk őket egy
excel táblázatba rendszerezni, ahogy néhányan tennétek. Azért megyünk oda, hogy érezzük az
energiáikat.
Ám a potenciálok, amelyeknek eddig tudatában voltatok, amelyeket eddig éreztetek, azok a múlt
által lettek teremtve, legtöbbjüket múltbéli tapasztalatok hozták létre. Ezek a potenciálok magukban
hordoznak rengetegféle döntési lehetőséget. Más szavakkal, nem korlátoznak be benneteket
ezeknek a potenciáloknak a választási lehetőségei, de a dinamikájuk Régi Energiás és a múltra
épültek. Ezért olykor azt érzitek, hogy elakadtatok. Azt érzitek, hogy valaki sorsának a bűvöletében
éltek és frusztrálttá váltok, mert minden a múltból eredt.
Tehát ebben a pillanatban, ezek mögé pillanthatunk, mert van ott más is, csak eddig nem láttátok. A
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kommunikációs rendszer nem hozta be őket. Vannak potenciálok, melyek a múltad hatásain túlra
nyúlnak.
Végy egy mély lélegzetet és ne gondolkodj rajta, csak mérlegeld. Érezd. A potenciáljaidat- azokat,
amelyeknek tudatában voltatok, amelyek a múltadon alapulnak, vagy az aspektusaid múltján.
Azok, amelyeket fel fogunk nyitni, nem kapcsolódnak semmilyen szinten a múltadhoz, nincs közük
a karmádhoz sem, sem ahhoz, aki tíz perccel ezelőtt voltál, sem ahhoz, aki az előző életedben
voltál. Ezek friss potenciálok. Lehet, hogy elsőre nem is fogod a magadénak érezni őket, hiszen
nem tartalmazzák az emberi minőséged esszenciáját, sem azét, aki voltál, vagy azét, akivel
azonosítottad magadat. Ezek annyira újak, hogy egy pillanatra úgy is érezheted, hogy valamit
rosszul csinálsz. Magadban ezt mondod: „Nos, mit is kellene éreznem?” Megszoktad, hogy
csábítást, vonzalmat érezz. Megszoktad, hogy erőt, hatalmat érezz, vagy ellentétes erőket. Ezek az
új potenciálok semmi ilyesmit nem tartalmaznak. Magukban hordozzák a legmélyebb
esszenciátokat, de korlátlanul, minden visszaszorítás nélkül, nem a múltadból eredve.
Kedves Shaumbra, ez az Új Energia. Azt mondjátok, „És ezek mindig is itt voltak?” Teljes
mértékben. Szunnyadó állapotban voltak. Aludtak. Még a mai napon pár órával korábban, ha
felkerekedtél volna, hogy megtaláld őket, nem találtad volna őket, mert valami teljesen mást
kerestél volna helyettük. Valami egyéb adottságokkal rendelkező potenciálok után kutattál volna, és
mindig is arrébb húzott, vont téged a csábítás - a te saját csábításod.
Meglátogatni a Jövőt
Tehát ma, mindegy, hogy azt választod-e, hogy becsukod a szemed, vagy épp nyitva hagyod, végy
egy mély levegőt…
(szünet)
És utazzunk el együtt a jövőbe. A jövő még nem történt meg. A potenciáljai itt vannak. A jövőt még
nem írták meg. Ezért tévednek a fizikusok, a látnokok és proféták szinte mindig. Miért? Miért?
Miért? Mert elcsábulnak még mielőtt a elérnének az igazságoz. Nos, a csábítás is az igazság egy
formája, ám mellékvágányra visz.
Tehát most induljunk. Induljunk az utazásunkra. Menjünk végig egy folyosón együtt, ahogy azt a
múltkori találkozónk alkalmával tettük. Menjünk végig ezen a gyönyörű folyosón egészen a jövőbe.
Ám, ahogy végigsétálunk ezen a folyosón, engedjük a folyosó tényét is kioldódni. Oldódjon ki a
padló, a falak, az ajtók.
Menjünk végig, így, hogy nem egyszerűen a fénybe vagy a sötétségbe sétálunk, hanem önmagunkba
sétáljunk el. Sétáljatok le magatokba. Sétáljatok az összes potenciálhoz, amelyek ott voltak amelyeket a múlt teremtett meg. Továbbra is itt vannak, sétáljatok át rajtuk.
Ez egy multidimenzionális hologram, amin keresztül megyünk. Mindent tartalmaz és semmit sem
tartalmaz. Minden benne van, ami lehetséges és ugyanakkor semmi sincs benne.
Csak add át magad a sétának és most engedd el a sétálást is. Nincs szükséged arra, hogy sétálj. A
Vagyok, aki Vagyok csak van.
(szünet)
Menjünk el azok mellett a nyilvánvaló potenciálok mellett, amelyeket a tegnapi események
teremtettek meg, egészen azokhoz a potenciálokhoz, amelyek jobban képviselik a teljes valódat,
jobban az isteni valódat…
Potenciálokhoz, melyek egészen eddig láthatatlanok voltak, ismeretlenek és nem is érezhetted őket,
de mégis itt vannak...
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A jövő potenciáljaihoz, amelyek annyira határozottan eltérnek, vagy épp annyira egyszerűek...
Potenciálokhoz, melyek kioldanak minden hitet, logikát, tényt...
Elengedvén egy energiának a struktúráját, hogy az ismét egy olyan energiává válhasson, amely az
Új tudatosságodat szolgálja, bármi legyen is az, de az biztos, hogy nem a tegnapon alapuló
tudatosság.
Ahogy belépünk ezekbe a potenciálokba - azokba a potenciálokba, melyek a régi hálón és régi
hitrendszeren kívül helyezkednek el - itt nem találkozunk csábítással. Az Új energiás potenciáljaid
nem nyújtanak táptalajt a csábítás számára.
A halál sem létezik. Nincs olyan, hogy élni kell. Csak van.
Ezeknek a potenciáloknak nem kell megoldaniuk semmilyen problémát vagy rendbehozni
bármilyen gondot vagy megváltoztatni bármit is, ezek az új potenciálok nem rendelkeznek régi
kibillentségekkel. Vadi újak. Ők az örömöd és szenvedélyed új gyümölcsei. És itt vannak.
Mi most nem választunk közülük, nem akarjuk ezeket magunkkal húzni, csak létrehozunk egy
kapcsolatot. Kialakítjuk a kommunikációt.
Kiterjesztjük a tudatunkat éppen. Nem annak van itt az ideje, hogy aktiváljuk az elmét vagy hogy
kijelentsük: „Na, szeretném, ha az életem ezek alapján szerveződne, struktúrálódna.” Most annak
van itt az ideje, hogy érezd magadat, belül. Hogy megérezd a potenciálokat, amelyeket nem
korlátoz semmi, amelyeket nem egyensúlyoz ki semmi, vagyis azokat a potenciálokat, melyek nem
rendelkeznek korábbi egyensúllyal, sem alakkal, csak tiszták. Érezd a tiszta, tiszta potenciálokat.
És semmi egyebet nem kell tenned, csupán érzékelni, érezni őket.
Érezheted őket a szagláson keresztül, az érzéseken keresztül, a halláson és ízlelésen keresztül is. De
a legfontosabb, hogy csak legyél és bízz magadban.
(szünet)
Dolgozzatok a Pakauwahtokkal néha, máskor pedig így dolgozzatok velük, ahogy most is, menjetek
el a potenciáljaitokhoz. Ez itt nem a hálóé, nem az emberiség mezője, vagy minden létező
teremtménye, hanem a tiétek. A ti potenciáljaitok. Odaát vannak.
Most, hogy kiterjesztettétek a tudatotokat, felnyitottuk, aktiváltuk, feltártuk ezeket a potenciálokat
az életetekben.
(szünet)
A legszépségesebb, legfinomabban áradó módon ezek elkezdenek majd beáradni a jelenedbe, ebbe a
valóságba, a Jelenlét Pontodba, a Döntési Pontodba, az Aktualizálás pontjába.
Végy egy mély lélegzetet. Érezd magad a teremben.
A mai beszélgetésünk végén meg fogom kérni Andraht, hogy végezzen veletek egy kis plusz légzést
és kérni fogok mellé egy kicsit ütemesebb zenét, hogy valóban leföldeljük mindezt. Amikor így
kiterjedünk, felnyitunk néhány olyan rendszert, néhány hálózatot, néhány részeteket, amelyeknek
erre van szükségük.
Mielőtt ma elköszönnék, arra kérlek benneteket, hogy továbbra is dolgozzatok a Pakauwahtokkal.
Mert ezen keresztül érthetitek meg, hogy miként gazdálkodjatok az energiáitokkal. Emlékezzetek
rá, hogy nem feltétlenül kell a szerint a minta szerint viselkednie, amit az elmétek várna. Változik,
mozog, fejlődik, mindig másnak fogjátok érezni.
Amikor szembetalálod majd a tényekkel kapcsolatos problémákkal és a tények láthatóan változnak,
akkor eljött az ideje annak, hogy bízz magadban. Lesz egy olyan részetek - és lesz sok olyan része a
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többi embernek - amely megpróbál téged visszarángatni a struktúrába, a sémába. De ez az az
időszak, amikor magadban bízz, mert a tény már többé nem az egyedüli valóság, hanem nagyon sok
dimenzióssá válik az egész.
Ebből kifolyólag nagyon könnyen engedhettek a késztetésnek, hogy visszarohanjatok a
megállapított tények kényelmes érzetébe - a meghatározott életbe. De bízzatok magatokban.
Bízzatok magatokban annyira, hogy merjetek ezekre az Új területekre merészkedni. Ezért vagyunk
itt. Erre vagyok annyira nagyon büszke, amikor a kollegáimmal és szövetségeseimmel beszélgetek
az egyéb birodalmakban. Ez az a csapat, amely benne van a kísérletezésben, amely kész felfedezni
az új területeket.
Egy Csoportos Tapasztalat
Még egy dolog, mielőtt mennék, szeretnék mindannyiótokkal együtt dolgozni. Dolgoztunk
intenzíven kis csoportokban, olykor nagyobb csoportokban, az álom állapotainkban. Az álomállapot
egy valós állapot. Megtapasztaltátok ezt néhányan, mostanában. Felébredtetek és az álom
valóságosabb volt, mint a hálószobátok. Az álomban több volt az élet, mint ebben itt. Néha ez
hozhat egy kis depressziót, mert azt mondjátok: „Szeretnék visszamenni az álomállapotba.” Ám
most mindezeket egyesítjük.
Tehát dolgoztunk együtt kis csoportokban, közepes méretű csoportokban, de most szeretnék az
összes Shaumbrával együtt dolgozni egy egyszeri, álom eseményen. Ez most az első lesz ebből a
fajta találkozóból, azonban remélem, még sok hasonló fogja követni - sok olyan is, amelyet ti
magatok szervezhettek és tarthattok majd.
Emlékezz rá, hogy a tények többé nem tények, de mindig dönthettek abban, hogy melyik oldalt
szeretnétek megtapasztalni, tehát, mondjuk a november 11.-i éjszakán, csak azért, mert ti azt
hiszitek, hogy ez nagyon misztikus dátum: 11.11 vagyis 11.11.11…Pedig nincs benne semmi, jó...de
van. Meg kell állnom. Van néhány jelentős érdekesség ezt a dátumot illetően, a számok rendeződése
miatt. Ez azt jelenti, hogy az energia keresztüláramlik a számokon és a matematikai
törvényszerűségeken és teszi ezt egészen másképp, mint akkor, amikor a számok nem esnek így
egybe. Ám végső soron, a számok sem tények többé.
Tudtátok, hogy minden egyes számnak számos megfelelője van? A kettő nem csupán kettő. A kettő
rendelkezik dimenziókkal alatta és felette is. A misztikusok és az ősök egy része tudta ezt és csak
nevetnek, még ma is, ha meghallják, hogy az emberek a kettő alatt a kettőt értik. Amely része a
kettőnek, de a kettőben van egy negatív kettő is, egy pozitív kettő is, egy oldalsó kettő és egy
végtelen kettő, egy korlátolt kettő, és még folytathatnám az összes potenciállal. Látjátok, semmi
sem az, aminek gondoltátok. Hanem sokkal több. Sokkal több annál.
Tehát, november 11-én, mert ez mindenki más számára is jól hangzik majd - az összes metafizikus
barátod azt mondja majd: „Tartunk majd egy kísérletet 11.11-én…hú-hú---(A hallgatóság is huhog,
és nevet) Majd írtok egy könyvet róla, amelynek a címe „11.11 a Kísérlet” lesz. És egyébként
nagyon jól megy majd a piacon!
Nos, szóval a következőt fogjuk tenni. Ha szeretnétek részt venni, csupán annyit kell tennetek, hogy
belül meghoztok egy erre vonatkozó döntést: meg fogjuk hallani. Összegyűlünk majd ezen az
éjszakán, mindegy milyen időzónában vagytok, mindegy mikorra esik nálatok. De amikor az alvó
állapototokba kerültök, azon az éjjelen, akkor összehozunk egy csoportos álmot.
Nem akarok sokat elárulni róla, de mind egybegyűlünk. Mindenki ugyanazt tapasztalja majd,és
számos különböző tapasztalatunk lesz. Lesz egy aláhúzott témánk. Lesz egy kezdet, egy középső
rész és egy záró rész. Lesz az álmunknak egy története és lesznek történetek a történeten belül is. Ti
részt vesztek majd benne és meglesz a saját tapasztalatotok is, csak úgy, mint a közös csoportos
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tapasztalat is - mindez egyszerre. Tehát két álmotok lesz azon belül, ami egynek tűnik és végül is
sokkal több is lesz, mint kettő, de most ebbe ne menjünk bele. Meglesz a csoportos része a
tapasztalatotoknak és az egyéni adagotok is.
Kérlek benneteket, hogy helyezzetek egy tollat vagy egy elektronikus eszközt, egy kis laptopot az
ágyatok mellé és tegyétek ezt ma éjjel vagy holnap éjjel. Ne várjatok az utolsó pillanatig vele, mert
aztán elalszotok és elfelejtitek. Tegyétek az ágyatok mellé, hogy ha felébredtek az éjszaka közepén,
vagy reggel az első dolgotok az legyen, hogy álljatok meg, vegyetek egy mély lélegzetet és mielőtt
bármit tennétek, kezdjetek el írni. Nos, persze lehet, hogy nagyon kell majd pisilnetek, az elég ciki,
de tartsátok vissza! (nevetés) Tartsátok vissza, vagy tegyetek bármit, improvizáljatok, de írjatok.
Írjatok! Írjátok le az álmot.
Itt most nem több száz oldalas beszámolókra gondolunk. Írjátok le a fontos érzéseket, a fontos
látványokat és ami mindennél fontosabb - azt mondom nektek - írjátok le a válaszotokat a kérdésre,
amit feltesznek majd nektek.
LINDA: Hm...szóval lesz majd kérdés.
Adamus: Nem azt mondtam, hogy kaptok majd egy kérdést. (nevetés) Azt mondtam, hogy írjátok
le a választ a kérdésre. Lehet hogy felteszik majd, lehet, hogy nem, de kaptok majd egy választsemmi sem olyan, mint volt.
Majd megkérjük a csodás, szeretetteljes, keményen dolgozó csapatát a Bíbor Körnek, hogy
hozzanak létre egy közösségi helyet erre a célra, hogy feljegyezhessétek az írásaitokat. Nem kell
kidolgozni őket, ez nem egy írói verseny. Csak megmutatunk néhány nagyon különleges dolgot
ezen keresztül. Járuljatok hozzá. Ez lehet egy fórum, amely csak erre a célra jött létre, lehet valami
egyéb eszköz, arra a célra, hogy ezeket az információkat összegyűjtsük.
Majd később szünet nélkül beszélhetünk róla. A következő ülésünk alkalmával minden bizonnyal
megosztunk majd veletek néhány észrevételt és információt mindezzel kapcsolatban. Bepillantást
nyerhettek majd abba, ami történt és segítünk majd megérteni az egészet. Ezen a tapasztalaton
keresztül egy kicsit jobban megértitek majd az Új Energiás Álmokon keresztüli megértést. Nem
akarom azt mondani, hogy az álom jelképrendszerét, mert az már nincs, egyébként. Most már az
álmaitok nagyon mást hordoznak.
Nos, tehát feljegyeztek majd szokványos és nem szokványos dolgokat. Kaptok majd egy csoportos
és egy egyéni megértést is. 11.11. A nagyszerű 11.11 Shaumbra Álom Kísérlet már úton van felétek.
Kérlek benneteket, vegyetek részt benne! Általa megérthetjük, hogy mi is történik itt és most.
Vegyünk egy mély lélegzetet. Nagy megtiszteltetés és élvezet volt számomra itt lenni veletek ma.
Egy pillanat múlva végzünk majd egy kis légzést. Értékelem az energiátokat, az odaadásotokat,
hogy részt vesztek ebben a fenomenális tapasztalatban, mely az Új Energia felfedezésre irányul.
Egyébként csak óvatosan az ilyesféle kijelentésekkel: „Ó, kedves Adamus”... vagy „nem annyira
kedves Adamus” ... Csak óvatosan, amikor ilyesmit mondtok: „Menjünk csak igazán nagyonnagyon gyorsan!” ( nevetés) Mert meg kell értenetek, hogy már nagyon- nagyon- nagyon- gyorsan
haladtok így is! De nincs szükségünk ütközésekre. Nem kell semmit sem arrébb taszítani. Gyorsan
haladunk.
Tudom, hogy vannak köztetek, akik olykor így szólnak, „Add csak keményen, add brutálisan,
durván, hadd szóljon, hadd robbanjon!” De erre már nincs szükségetek.
Nos, ezzel, kedveseim, egy kis emlékeztető... mindenre.
Minden jól van az Univerzumotokban és ezért lehetek én Adamus.
Élvezzétek.
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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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