Adamus 6. Shoud - 2010. február
HATODIK SHOUD: „Megtapasztalni az Én Vagyok minőséget”

ADAMUS üzenete Geoffrey Hoppe közvetítésével

Fogadjátok szeretettel Adamus hatodik Shoudjának magyar fordítását, mely élőben 2010 február
6-án hangzott el az amerikai Colorado Államban, Breckenridge-ben.

A MESTEREK SOROZATA
Átadásra került február 6-án, 2010-ben Colorado Államban Geoffrey Hoppe
közvetítésében.
ADAMUS: Vagyok, Aki vagyok. Adamus a Szuverén Birodalomból, mellettetek
vagyok, minden egyes lépésnél az Úton.
(Adamus mély lélegzetet vesz) Egy pár percet azzal töltöttem, hogy érezzem a ti
energiáitokat, most pedig megengedem, hogy ti is érezzétek az enyémet. És…
mondtam mostanában, ...hogy szeretlek, David? (utalva az imént elhangzott dalra: Have I told You
lately that I love You...) (nagy nevetés a hallgatóságból).
Csodálatos zenével indítottunk ma... minden lépéseteket elkísérem! Írhatnánk ebből egy dalt:
„Minden lépéseteket az úton...” Igen, írunk egyet? (Ralphot kérdezve, a zenészt)
RALPH: Igen.
ADAMUS: Oké, akkor írjunk! (nevetés a közönségből - Adamus dalolni kezd)
RALPH (énekel): Minden egyes lépésnél, ott vagyok... Minden egyes lépésnél...
ADAMUS: (közbeköhög): Khm. (hallgatóság nevet)
RALPH: (abbahagyja az éneklést)
ADAMUS: Én akartam énekelni. (közönség kacag) Te lehet, hogy a Lettermen–nel voltál? …Én a
Nagyszerű Fehér Testvérséggel voltam… Na erre mit lépsz? (Kacagás)
RALPH: Dúdolnál belőle egy kicsit?…
ADAMUS: Én sohasem dúdolok, csak pultolok. Na, micsoda rím! Kérlek, folytasd: Minden egyes
lépésnél az Úton…
RALPH: már folytattam.
ADAMUS: Nem, nem, kérlek, egy kis kíséretet?
RALPH: Rendben...
LINDA: Bocs Ralph. (Ralph elkezd játszani.)
ADAMUS: Na, jó. Lejárt az idő.
Hallottam, amit Cauldréval beszéltetek, még a kezdés előtt és azt mondtad: „Remélem, Adamus
nem tartogat mára semmit. (nagy kacagás) Nem mintha tartogattam volna, de ó kedves Ralph, te
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annyira vágytál rá! Szóval… (nevetés) (Adamus dalra fakad)
Az út minden lépésénél… a nap minden percében… (majd Cauldréhoz szól:) Ó, Cauldre, ennél
jobbat is tudsz: (erőteljesebben énekel) Az út minden lépésénél… (közönség ujjong) (kieresztve
hangját folytatja az éneklést) A nap minden percében… Szerelmes vagyok… Magamba…
(közönség kacag - Adamus is kacag)
RALPH: (dalol) Ő szerelmes Magába… (nagy nevetés a közönség és Adamus részéről)
LINDA: Most már tudom... komolyan... most már tudom, miért volt... amikor Geoff a színpadra
jött, eléggé zavarban volt és nem igazán tudta, miért...
ADAMUS - Geoff (közben végig kacag)
LINDA: Ám az elmúlt két perc teljesen egyértelművé tette a számomra, miért is volt ennyire
zavarban.
ADAMUS: Ó... (kacag) Egy kicsit visszatérek Cauldréhoz… mert kissé sokkos állapotba került
ettől az egésztől. (közönség nevet) Igyunk egy pohár vizet, lélegezzünk egy kicsit. Valójában együtt
kellene dolgoznunk, ez csodálatos lehetne! (tovább dúdol)
Nos, kedves Shaumbra, itt vagyunk! Valóban veletek minden egyes lépésnél az Úton. És
valószínűleg a lépések közepette elmondtam már nektek, hogy igen, valóban szeretlek benneteket,
együtt vagyunk bizony, olykor megvannak a kis kihívásaink egymás közt és ez most a
legérdekesebb időszak, amit valaha éltetek! Ez nem azt jelenti, hogy jó vagy rossz időszak ez, csak
a legérdekesebb időszak, amelyet valaha megtapasztaltatok.
Mert most túljutottatok már az utazásotok azon részén, mely a mocsáron át vezet. Az összes régi
sebeteken és gondotokon. Tobiassal 10 évet dolgoztatok magatokon és így eléggé elengedtétek
ezeket már. Továbbra is vannak maradványenergiák, továbbra is vannak sebek, amelyek még fájnak,
és továbbra is vannak gondjaitok önmagatokkal és dolgokkal, amelyek felszínre jönnek, de már
nagyrészt végeztünk ezekkel.
Olykor engedtek ezeknek a csábításoknak, amelyek visszahúznak benneteket a régi problémáitokba
- igen ez csábító tud lenni -, olykor jópofa dolog visszalépni az áldozati energiába, olykor igazán
jópofa dolog visszamenni ebbe az állapotba: „Én egyszerűen nem tudom, hogy mit kellene most
tennem? Fogalmam sincs, Adamus...” ezt hallom tőletek oly gyakran. „Nem tudom, hogy kezeljek
dolgokat. Tényleg.” Úgy értem, komolyan tényleg nem tudod? Vagy csak az a részetek mondja ezt,
amely visszavonzódik ebbe, mert ez olykor könnyebb lehet ám, mint vállalni a felelősséget.
Könnyebb, mint elfogadni, hogy kik vagytok. Egy részetek valóban akarja a megvilágosodást. Egy
részetek valóban meg akarja tapasztalni a VAGYOK-ot, de… de... valószínűleg nem akarod eléggé,
különben már a tiéd lenne. Igaz? Igaz.
Néha, kedves Shaumbra... és kérlek ne vegyétek ezt támadásnak, de olykor olyanok vagytok, mint a
spirituális alkoholisták. (nevetés) Előfordul, hogy csak vissza kell menjetek egy utolsó italért és
tudjátok, hogy mit fog tenni veletek. Visszamentek azért az utolsó italért, isztok még egy kortyot
abból a régi spirituális megfutamodásból, a keresés és kutatás italából.
Miközben tudjátok, hogy ezen már ténylegesen túlléptetek, de azért van egy részetek, amely így
szól: csak még egy italt, még egy italt abból a régi energiából: „Én sérült vagyok, én csak ember
vagyok, én tényleg nem tudom a választ és nem vagyok biztos abban, hogy mit kellene tennem
most… Szóval rá kell bíznom magamat gurukra, régi-régi könyvekre, és tanfolyamokra, mindenre...
ahelyett, hogy megtapasztalnám a VAGYOK-ot.”
De közben van egy részetek, amely tudja, hogy tényleg eljött az idő. Most már tényleg itt az ideje és
ezért ülünk ma így itt.
Valójában nincs sok mondanivalóm mára. (nevet)
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KÖZÖNSÉG: Óh... (sajnálkozva)
ADAMUS: De azért fogok beszélni. (nevetés)
LINDA: Tudnál mondani valamit Geoff öltözékéről?
ADAMUS: Egy pillanat... egy pillanat. (nagy nevetés) De elmondom, hogy mit fogok mondani,
majd megint beszélek egy kicsit és örömködünk majd együtt és elmondom majd ismét, hogy miről
szól ez az egész, ebben a pillanatban, ezen a találkozónkon, a szerelem hónapjában. Ez a tér, amit
együtt teremtettünk azért van, hogy megengedjétek magatoknak, hogy megtapasztaljátok a
VAGYOK-ot egy szenvedélyes új energiás módon.
Tapasztalat
Készíthetek én rajzokat, beszélhetek jó hosszan és leadhatok leckéket és előadásokat, de ez a mai
ülésünk arról szól, hogy adjátok meg magatoknak a TAPASZTALATOT. A szenvedélyes Vagyok
megtapasztalását egy új energiás módon. És ez meg fog történni. Talán némelyikőtökkel már ma,
vagy éppen ebben a hónapban. De meg fog történni.
Most, Kuthumi vezetésével és a Bíbor Tanácsból oly sokakkal, no meg veletek, mindannyiótokkal,
akik néznek bennünket élőben, mi teremtjük meg a tapasztalatot. A VAGYOK megtapasztalását.
Néha nem is feltétlenül szerencsés a szavak használata sem, azt mondjuk, hogy lesz egy
tapasztalatotok... de minek a tapasztalata? Az Új Energia, az én Vagyok, az Öntudat
megtapasztalása, az Önszeretet megtapasztalása... de nem mindig használom szívesen a szavakat...
de meg fogjátok kapni ezt a tapasztalatot. Ezért jöttünk ma össze.
Szóval beszélni fogok egy darabig, de a beszélgetés felett és alatt, előtt és mögött az energia lesz
majd a lényeges, amely beárad, hogy lehetővé tegye ezt a megtapasztalást vagy tapasztalásokat.
Most, vagy az elkövetkező napokban. És a tapasztalat mély lesz. És személyes. És nagyon Új
Energiás. És ez ad majd nektek egy kóstolót abból, amit oly rég óta kerestetek. Ez ad majd egy kis
ízelítőt abból, amit mi itt csinálunk. Ez megadja majd azt a kis esszenciát, az alapot mindahhoz,
amit eztán fogunk tenni…
Az elmúlt hónapokban beszélgettünk veletek az Új Energiáról. Átadtam nektek néhány alapelvet,
arról, hogy mit is jelent maga az Energia. És most belemegyünk annak megtapasztalásába. És a
dolgok kissé talán felbolydulnak majd, a dolgok az életetekben új fordulatokat és irányokat
vehetnek. (nevetés) (hümmögés)
És látjátok, már mondjátok is: „Ó, nem! Még több fordulat és kanyar! Ó, nem!” De mi van, ha ezek
a fordulatok és kanyarok egyáltalán nem hasonlítanak semmi eddigire? Mi van, ha nem okoznak
traumákat? Mi van, ha (közönség hangoskodik… tapsol és ujjong) Mi van, ha nem hoznak majd
összeütközéseket az életed többi szereplőjével, sem leckéket a bőséggel kapcsolatban, nem teszik
próbára az önbecsüléseteket és nem hoznak nehéz kihívásokat? Mi van, ha az, amit mi majd
megtapasztalunk, vagy amit te megtapasztalsz, nem szükségszerűen hordozza ezeket az
adottságokat?
Látjátok, ha én azt mondom, hogy: változás, és azt mondom, hogy igazítások az életetekben... akkor
mit akartok csinálni? Vissza akartok menni a kényelmi állapototokba, amely szintén régi energia?
Amelyből ugyanakkor megpróbáltatok kilépni. Olyan elszántan próbáltatok kimászni belőle. Talán
mert abban az illúzióban éltetek, hogy a változások, melyek az életetekben jelen vannak, és
amelyek eddig jelen voltak, negatívak voltak, rosszak, nehézséget hozók, vagy, ahogy ti
mondanátok: Szívás. (nevetés)
De tudjátok, ezek csak energiák. Ahogy tanítjuk némely iskolánkban mostanában. Ezek csak
energiák. Csak a ti értelmezésetek volt más. Bármit vehettek, amit ti negatív erők által uralt
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dolognak tartotok és átlényegíthetitek tiszta energiává, hogy az benneteket szolgáljon. Már többé
nem kell rossznak lenniük vagy kihívást hozóknak és semmiképp sem kell többé tanításnak lenniük.
Tehát belementek majd a tapasztalatba, amely meg fog változtatni dolgokat az életetekben.
Néhányotok esetében igen mélységesen. Nagyon mélyen, de ennek nem kell fájdalmat okoznia,
nem kell az emberi oldalatokat eltaszigálnia, nem kell, hogy érzelmileg fájdalmas legyen.
Tehát, ha készen álltok rá, elmegyünk oda. Bólintotok és közben azt mondjátok: Igen. (nevetés a
közönségből)
Észrevettétek, hogy nem véletlenül nem fogadok el kérdéseket? (nevet) Mert oly gyakran bennetek
vannak ezek a válaszok. És a Kérdések és Válaszok rész oly sivár lenne. Előbb vagy utóbb
visszatérünk majd hozzájuk, de hajalmosak voltatok elidőzni annál, ami nem működik jól ahelyett,
hogy azt figyeltétek volna, hogy mi az, ami igazán jól működik? Tehát, csak annyit tudunk
mondani, hogy készüljetek az Új energiás tapasztalatra Most. Vegyetek egy mély lélegzetet és
induljunk el oda. És tudjátok, hogy nem hasonlít semmi olyanra, amit gondolnátok.
És igen, persze, Linda Eeasából, válaszolok a kérdésedre, a megjegyzésedre: Micsoda jóvágású,
csinos csapatunk van itt ma. Kuthumi oly büszke most mindannyiotokra. Mind nagyon - nagyon
csinosak vagytok.
Egy különleges Shaumbra
És most egy szívességre kérnélek, Key… velem tartanál, kérlek? Hozd magaddal az összes kis
kiegészítődet (Adamus felkapja Key holmiját székéről és a mellette ülő vizét is elveszi) (nevetés)
Az egyik vizedet is elvisszük Keynek, vagyis inkább mindkettőt. (nagy nevetés)
Gyere, kérlek kövess! (elindulnak a cuccokkal a színpadra) Választanod kell, hogy Ralph vagy
David mellé ülsz-e? (Key leül az első sorba David mellé) David mellé... jól van.
ADAMUS: A másik székben pedig Hildegard foglal majd helyet, aki csatlakozik hozzánk. (Kiteszi
Hildegard képét a székre, aki egy rövid betegség után, 14 órával a Shoud előtt távozott el - Ő
korábban mindig ugyanabban a székben ült - ahonnan most Key-t felállította Adamus - így
Hildegard az egyéb dimenziókból visszaülhet székébe) (közönség nagy tapssal fogadja).
LINDA: Ó, nagyon köszönjük!
ADAMUS: Hildegard szándékosan döntött úgy, hogy épp a Találkozónk előtt távozik el, mert itt
akart lenni, de fizikai testében már nem lett volna képes rá. Itt akart lenni, tehát megengedte
magának, hogy átmenjen, megengedte az energiáinak, hogy ma velünk legyenek. Köszönöm, Key.
Tudjátok ez egy csodálatos dolog, amikor egy Shaumbra átkel, átlép a túloldalra. Figyeljétek meg
Hildegard csodálatos példáját. Ő nem késlekedett, nem tartotta vissza magát, nem volt hosszú
lefolyású és fájadalmas betegségben része. Gyorsan történt. Annyira jól érezte magát és ez most is
itt van, hogy egyszerűen képes volt az elengedésre. Nem kellett küzdenie a halál folyamatában, nem
kellett azon rágódnia, hogy hogyan oldja majd meg az életének részleteit, mert tudta, hogy azok
megoldják majd magukat, ahogyan mindig is teszik. Milyen csodálatos, a fizikai testben
tartózkodva mindezt tudni és bízni ebben!
Tehát Hildegard nagyon könnyedén tudott átlépni és az üzenet, amelyet szeretne rajtam keresztül
átadni mindannyiótoknak az: Hogy a halál egy csodálatos folyamat. Annyira féltek a haláltól, mert
annak az elengedését jelenti, amiről azt gondoltátok, hogy ti vagytok. Az identitást engeditek el... de
közben meg igazából még sem. Az átjutás a túloldalra, ahogy Hildegard is tudja, lehet igazán
szépséges. Nem kell szomorúnak, nem kell ijesztőnek lennie, sem fájdalmasnak. Ő valójában
pontosan azt tette, amiről a DreamWalker Haláljáró Iskolában beszéltünk. Hozd meg a döntést,
engedd el és add át magad.
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Hildegard, aki ma itt ül körünkben energetikai minőségében, továbbra is nagyon erősen kapcsolódik
a fizikai testéhez, emberi módon, hiszen csupán pár órája lépett csak át. Hildegard úgy tapasztalja,
hogy a halál folyamata nagyon gyönyörűséges. Egy elképesztő átalakulás, az energiák alkímiája és
ahogy számtalanszor mondtam már korábban, a születés sokkal nehezebb. Ezért sírnak a babák.
(nevetés) A születés oly sok esetben egyet jelent a feledéssel. Elfeledni, miért születtek meg. A
születés azt jelenti, hogy hosszú élet áll előtted. A születés azt jelenti, hogy sok olyan dolgot kell
megismételned, amin már átmentél korábban. A születés annyit jelent, hogy megszállsz egy
biológiai családnál, amit oly gyakran elhamarkodottan választottatok. (nevetés) A születés annyit
jelent, hogy be kell kapcsolódnotok abba, ahol a társadalom épp tart, szóval valójában a halál sokkal
könnyebb dolog. És amikor ezt felismered, akkor az életed hátralévő része sokkal dinamikusabb
lehet.
Felmértétek már, mennyi időt töltenek el az emberek a halál miatt aggódva, vagy azzal, hogy
próbálják elkerülni a halált? Ami így is úgy is megtörténik majd. Az az energiamennyiség, amit erre
fordítotok és a döntések száma, amit a halálfélelem által vezérelve hoztok meg... Pedig valójában a
halál egy csodálatos folyamat.
A halál megértése hozzásegít majd ahhoz, hogy sokkal jobban éljetek itt a Földön, amíg itt
tartózkodtok, amíg azt választjátok, hogy itt vagytok. A halál megértése révén elengedhetitek majd
ezen félelmek egy részét és ezáltal képesek lesztek élni. Képesek lesztek megteremteni a
valóságotokat.
Tehát Hildegard azért jött ma el hozzánk, hogy mindenki megtudhassa, hogy egy szépséges
átmenetben volt része, azonnal a fizikai testből való kilépés után a túloldalon találta magát, hiszen
tudta, hogy gyönyörűséges örömteli dolog vár rá. Tobiassal, Kuthumival találkozott és velem, nem
volt benne semmi lelkiismeret-furdalás, semmilyen kellemetlen vágy vagy szükséglet, mert amikor
átjött, ő mindezeket tényleg elengedte.
Most pedig, Hildegard és néhány más Shaumbra, akik szintén az átmenetükben vannak, érdekes
módon itt vannak, hogy együtt dolgozzanak veletek. Sokan közületek ismerték őt, amikor itt
találkoztatok testben, sokan közületek személyesen ismertétek őt és ma itt van, hogy együtt
dolgozzon veletek. Nem mint valami guru vagy vezető, hanem úgy, ahogy mi mind itt vagyunk,
hogy együtt dolgozzunk veletek. Minden egyes lépésnél az úton.
Ez egy csodálatos időszak, mert most... ez számotokra is elképesztő időszak és számunkra is... mert
most itt az első megvalósulása az Új Energiának a Földön. Most, itt. Egy pillanat múlva kitérek
majd erre, de jöjjön egy-két észrevétel, mielőtt folytatnánk.
Legyetek Tudatosak
Arra kértelek Benneteket, hogy öltözzetek ki. Hogy ne úgy nézzetek, ki, mintha épp a vasárnapi
gazdapiacra vagy a bolhapiacra indulnátok (nevetés) - és egész jól megoldottátok, nagyra értékelem.
Miért kértem vajon tőletek ilyet? Ja, még egy gyors megjegyzés mindannyiótok számára: Most,
ahelyett, hogy úgy néznétek ki, mint aki a vasárnapi bolhapiacra igyekszik, úgy festetek, mint aki
templomba készül. (nagy nevetés).
És kedves Shaumbra, nekem tetszik ám. Mindjárt elmondom ennek a tapasztalatnak a célját, de az
egyik dolog, amelyre buzdítalak benneteket, hogy legyetek tudatosak.
Látjátok, oly gyakran, ha mondjuk, esztek valamit, teljesen öntudatlanul esztek, csak leültök és
belapátoljátok az ételt. Ezen változtatni fogunk most. Hogy legyetek tudatosak.
Azt kértem tőletek, hogy öltözzetek ki mára, hogy tudatosak legyetek. Oly gyakran felveszitek az
egyenruhát, amit mindenki más is hord. Felveszitek és csak odáig terjed a tudatosságotok, hogy
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talán egy jó napotokon felméritek, hogy ez most a duci ruhátok vagy a vékony ruhátok. (nevetés)
De tudatában lenni a testeteknek a tekintetben is, ahogy öltözködtök, fontos lesz a továbbiakban.
Tudatosság. Fel tudjátok mérni, hogy hány gondolatot és cselekedetet és választást teremtetek egy
nap? (kacagás) Olyan gondolatokat, cselekedeteket és választásokat, amelyeknek tényleg nem
vagytok a tudatában és amelyeket alapvetően öntudatlanul végeztek... (Tom vállára teszi a kezét)
nem te Tom, csak meg kellet már támaszkodnom valakin. (nevetés) Szóval, amikor is nem vagytok
igazán tudatában annak, hogy mit esztek, hogy mit mondtok, mit gondoltok, hogyan reagáltok.
Ahhoz, hogy valóban elkezdhessük az Új Energiával való tapasztalatokat, szükség lesz arra, hogy
tudatosak legyetek. Szóval zsémbes leszek ezzel kapcsolatosan veletek és így tesz majd Hildegard
és Kuthumi.
Tudatában kell lennetek, hogy mit esztek. Nem arról van szó, hogy jó vagy rossz dolog az evés.
Hanem arról, hogy tudatában vagytok-e annak, hogy esztek? Olykor nem! Olykor csak leültök az
előírt időben és esztek. Így nagyon nehéz dolga lesz az Új Energiának, ha integrálódni szeretne a
testetekben.
Legyetek tudatosak abban, hogy hogy öltöztök fel, hogy néztek ki, mennyire szeretitek magatokat?
Hogy gondoskodtok magatokról. Legyetek tudatában a légzéseteknek. Sajnálom, hogy ezt mondom,
de sokan közületek öntudatlanul lélegeznek. Aandrah, jól mondom?
AANDRAH/NORMA: Igen,
ADAMUS: Igen, igen.
Csináltátok a légzést, de aztán ezt átalakítottátok az új meditációtokká. Már nem is tudjátok, hogyan
kell csinálni. Valaki az mondta nektek, hogy csináljátok, tehát akkor most lélegeztek: Jó, rendben,
lélegzem. Lélegzem még tíz percet. Lélegezzetek csak egyet és az legyen tele a tudatossággal. Így
kell ezt. Csak erre van szükségetek. Lélegezhettek egy órán át öntudatlanul, a mozgáson és a
technika végrehajtásán keresztül, de az nem tesz olyan jót ám.
Legyetek olyan dolgokkal tisztában, mint például azzal, hogy hogyan kommunikáltok a többiekkel?
Olykor a szátok elindul... És vicces kapcsolatban áll az agyatok, az elmétek és a szátok és csak
megy, megy… Álljatok meg egy pillanatra. Hogyan kommunikáltok a többiekkel? Először is a
szíveteken keresztül kellene, elsősorban az eszenciátokon keresztül kellene és csak utána jöhetnek a
szavak, amelyek kiáradnak mindezzel összhangban. De tudjátok, oly gyakran innen (fejre mutat)
indul aztán már jön is a szájba és kész…
Legyetek a tudatában annak, hogy miképpen vezetitek az autót. Én ezzel nem azt mondom, hogy
mindenen gondolkodjatok. Különbség van a gondolkodás és a tudatosság között. Finom kis
különbség, de létezik. Nem azt mondom, hogy ítélkezz vagy bíráld önmagadat - egyáltalán nem,
csak azt, hogy legyetek tudatosak. Most vajon hogyan hallgattok engem? Erre azt mondjátok:
„Nem tudom, úgy ahogy mindig. Itt ülünk és figyelünk.” Ahh… Legyetek tudatosak egy pillanatra,
mivel figyeltek? Hogy hallgattok? Csak azon az aprócska szinten figyeltek, amely tudja, hogy a
fületekbe bejut a hang és remélitek, hogy valami bent összeáll, remélitek, hogy valamit majd kaptok
ebből, vagy a szívetekkel figyeltek, a lényetek egészével és szenvedélyével? (Megragad egy férfit
és szenvedéllyel rázza egy-kétszer) (nevetés)
Éljenek azok, akik a sorok szélén ülnek! (nevetés)
Kezdjetek el tudatossá válni. Ezért kértem tőletek, hogy öltözzetek ki. Én csak annyit mondtam,
hogy öltözzetek ki, nem azt, hogy vegyetek nyakkendőt és zakót, gondolom, Cauldre is eszerint
értette a kiöltözést, de egyébként, szeretném, ha kiöltöznétek mostantól, így vagy-úgy,
természetesen, ha így döntötök... persze a Shaumbrához szólok, aki így is, úgyis átszegi majd a
szabályokat... (nagy nevetés) De öltözzetek ki… Néhányotok a kiöltözés alatt azt értik, mintha a
templomba mennének, pedig aztán erről szó nincs. Öltözzetek ki, mit jelent ez? Ó, beöltöztök
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farsangra, felveszitek a jelmezeket, de mit jelent a kiöltözés?
LINDA: Csak óvatosan, gondold meg, mit kérsz… (nagy nevetés)
ADAMUS: Felöltözni más korszakok ruháiba... Beöltözni egy jövőbeli lénynek. Vagy egy
csövesnek. Ezeket a férfiaknak javasoltam. A hölgyeknek pedig (nevetés) bárhogy, ahogy
szeretnétek! De tudjátok, beszéltünk már erről korábban, kerüljetek ki a régi kerékvágásból és
színészkedjetek kicsit! Színészkedjetek! Én, amikor veletek vagyok, színészkedek ám, Istenem azt
gondoljátok, hogy tényleg ez vagyok én? (nevetés)
SHAUMBRA: Igen.
ADAMUS: (nevetés) Igen, részben ez is én vagyok, de megengedtem magamnak, hogy rugalmasan
létezzek a szerepeimben, amikor a Shaumbrákhoz szólok, azt nagyon másképp teszem, mint,
amikor másokhoz fordulok. Amikor személyesen beszélgetünk, az is más, mint most, tudjátok.
Tehát azzal, ha olykor ki és beöltöztök, kiléptek a régi szerepeitekből azzal egy hihetetlen üzenetet
küldtök ki a lényetek további részeibe. Bármik lehettek, amik csak akartok. Bármik, csak
élvezzétek!
LINDA: Tényleg?
ADAMUS: Teljes mértékben. Teljes mértékben és lehet, hogy elsőre kissé furcsának tűnik majd,
mert azt gondoljátok, hogy vannak bizonyos előírások arra vonatkozóan, hogy hogyan kell
öltözzetek. Mondjuk, ma a Crimson Circle (Bíbor Kör)-be megyek, tehát akkor farmert és pulcsit
veszek fel, vagy legalább is ezt kellene. De öltözzetek bárhogy, ahogy szeretnétek! Én tényleg
szeretek szerepelni...
SHAUMBRA nő: És lennél meztelen is?
ADAMUS: Én lehetek meztelen, de nem tudom, hogy Cauldre is akarja-e, de... (nevetés) Kedves
Edit, nagy örömmel töltene el bennünket, ha te... (nevetés) felöltöznél és nem levetkőznél. (nevetés)
Nos. Nos, kedves Shaumbra, hova tartunk mindezzel? Ahogy mondtam... mi most csak elütjük az
időt, hogy az energia, amely a tapasztalathoz kell, bejöhessen közben. (nevetés)
LINDA: John, ezt felvettétek? (nevetés)
ADAMUS: Tehát tudatosság, tudatosság a tekintetben, hogy mennyire szeretitek magatokat.
Valószínűleg nem szeretitek, csak gondoskodtok magatokról valahogy, valahogy. De hogyan
szeretitek magatokat? Legyetek tudatában annak, hogy mit tesztek, mit tesztek, hogy tápláljátok és
szeressétek magatokat.
Volt-e valaha reggel olyan, hogy felkeltetek, odamentetek a tükörhöz és azt mondtátok magatoknak:
szeretlek feltétel nélkül. Nem. (egy Shaumbrának mondja:) Jó, te igen, de a legtöbbetek kicsit
furcsán érezné magát, ha ezt tenné. (Odaveti egy Shaumbrának halkan) Örülök, hogy visszajöttél! A
legtöbbetek kissé furán érezné magát, ha ezt tenné, azt mondták nektek, hogy ez nárcisztikus. Én
szerintem pedig furcsa, hogy nem vagytok képesek belenézni a tükörbe azt mondván, hogy
szeretlek. Feltétel nélkül.
Kezdjétek tudatosítani a körülöttetek lévő világot. Egészen eddig elkerültétek. És valószínűleg így
volt ez a legjobb. Keresztül kellett mennetek egy sor elengedésen, ám kizártátok a világot.
Mostantól pedig, ti a világ egy nagyon fontos részévé fogtok válni, már el is kezdődött ez. Fontos
részét képezitek majd a világnak és hatással lesztek az eseményekre.
Kezdjétek tudatosítani, nem csak olyan szinten, hogy elolvassátok a drámák főcímeit az
újságokban, hanem tudatosítsátok, hogy mi is történik valójában. Mi történik Haitiben? Azt
mondjátok: pusztulás, de valójában mi történik?
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SHAUMBRA: Energiaváltozások.
ADAMUS: Igen, pontosan és régi energia, amely nagyon sok időt töltött el bezárva a föld alatt,
most a felszínre jön és ugyanez történik majd mindenfelé a világon. Haitira irányul most jó nagy
figyelem a világ részéről, sok régi, sötét energia probléma volt ott és most ezek a felszínre jöttek, ez
megragadta a világ figyelmét, megragadta az emberiség tudatát nagyon szépen. De engedd meg
magadnak, hogy a tudatod révén tudatosíthasd mindazt, ami ezen túl történik.
Régi energiák elengedése? Igen. Változás az időjárási mintákban, amelyről Tobias beszélt tavaly?
Igen, ez is történik. Az időjárás tavaly kezdte el az igazi változását, a mágneses háló (a fizikai és a
nem fizikai háló is) változni kezdett, a gravitációs hatások is változnak, a sarkok változása és most a
megvalósulását látjátok egy nagyon érdekes időjárásnak. És ez folytatódni fog. Ez nem jelenti azt,
hogy ez rossz lesz, vagy hogy a dolgoknak pusztulniuk kell.
Ott van például a mostani hétvége időjárása Washingtonban, talán ez egy rekordmennyiségű hó, ami
leesett. Milyen csodálatos, Washingtonban. Miért? Mert mindent leállít egy pillanatra. Mindent
leállít. Mindent lezár, ha van egy hely a világban, aminek le kell állnia az Washington! (nevetés,
ujjongás) Ez nem egy politikai állítás, hanem egy energetikai állítás.
Az történt, hogy az emberek belekerülnek egy körforgásba, ismeritek ezt a ti életetekből, a
láthattátok az őrületet, hogy bekerülnek egy körforgásba és nem tudnak leállni, nem tudod, hogy
kell leállni. Hányszor hívtatok be egy olyan eseményt az életetekbe az elmúlt néhány év során,
amely megállított benneteket? Talán egy autóbalesetet, egy betegséget, egy traumát, a
munkahelyetek elvesztését, azért mert egyébként nem tudtátok, hogyan álljatok meg, foglyul ejtett
egy minta. Próbáltatok leállni, de egyszerűen nem ment. Így hát olykor egy külső eseményt hívtok
be, olykor a világ vagy egy ország is behív egy eseményt, mint egy hóvihart, hogy minden leálljon.
A hóvihar gyönyörű. Oly tiszta, mindent betakar egy pillanatra. Ráveszi az embereket arra, hogy
lelassuljanak, hogy tűnődjenek, hogy kilépjenek az őrületből. Valójában most nagyon érdekes
energetikai dolgok történnek az egész Keleti-parton.
Ez a terület egy változást kért, de nem kell annak feltétlenül egy földrengés vagy hurrikán
formájában jönnie, a változás jöhet szépséges úton is, ahogy a ti életetekben is.
Kaphattok egy kis hóvihart, vagy egy földrengést, rajtatok múlik, tényleg.
Legyetek tudatában annak, hogy mi történik a világban, mint például... nem arról beszélek, hogy a
főcímeket vizsgáljátok politikailag és a vitákat, de a változásokat és ugrásokat tudatosítsátok. S
tegyétek ezt azért, mert ti szó szerint segítetek behozni az első új energiás tulajdonságokat.
Segítetek megteremteni ugrásokat a tudatban, amely új potenciálokat kínál majd mindenkinek.
Tehát itt az idő, hogy elkezdjétek tudatosítani, hogy mi történik most a világban.
Tudatossági ugrások
A technológia egy olyan terület, amellyel néhányan nem vagytok túl jó viszonyban. De nem kell
értenetek a tudományokhoz és a számítógépes programokhoz, a technológia matematikájához, csak
értsétek meg egy pillanatra a technológiát.
Számos főbb ugrása volt a tudatosságnak, az egyik rögtön a Második Világháború után volt, egy
nagy ugrása a tudatosságnak. Amelyet technológiai változások követtek. Volt egy másik ugrás is a
60-as évek elején, óriási ugrás a tudatosságban. Ez kitárta a kaput ismét a technológiai haladásnak.
Nézzétek meg, mi történt később a 60-as évek végén és a 70-es évek elején az új technológiák
robbanásában? Olykor eltart egy ideig, míg visszaérkeznek hozzátok, de a tudatosság változik
először és aztán követi azt a technológia, a tudomány és az üzlet és a kormányzat követi.
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Voltak ezután is kisebb-nagyobb változások a tudatban az elmúlt években itt-ott-amott és volt egy
nagyobb 2001-ben, tudjátok. Ez nem annyira volt hatással a technológiákra, mint inkább az
értékrendekre és a morálra és végül is mondhatjuk, hogy a 2001-es ugrás vezetett a pénzügyi világ
változásához és a kormányzatok változásához és bizonyos fokig a vallások változásához. Tehát az
akkor tudati ugrás most már testet ölt, megfigyelhettétek a pénzügyi világpiacokon és látni fogjátok
a kormányzati váltásokban is szerte a világon.
Volt egy másik ugrás is, 2007-ben, ezt a legtöbb ember nem vette észre a világban, de megtörtént,
elég széles sávban. nem viharként érkezett, hanem egy üdvözlő üzenetként, amely a Kvantumugrás
nevet kapta és ti nagyrészt részt vettetek benne. Ez kitárta a kaput olyan elképesztő technológiák
számára, amelyek most érkeznek, sok közülük azóta is asztalon hever, hogy úgy mondjuk, nem
alkalmazták még őket.
De a 2007-ben bekövetkezett változás a tudatosságban el fog végül vezetni az új energiás
megoldásokhoz, hihetetlen gyógyászati megoldásokhoz, segít majd túllépni néhány vallásos és
erkölcsi problémán, amely az őssejtkutatáshoz kapcsolódik és hoz majd egy nagy nyitást az
emberek egyik legaktuálisabb és legjelentősebb problémájára, az üzemanyagra, az energiára.
Nem elképesztő, hogy ti energiamunkások vagytok? Mi energiát hozunk be és közben a világ egy
óriási energiakrízissel találja szembe magát. Tényleg óriási, nem beszélnek még róla, de nem holmi
összeesküvés miatt, hanem mert az emberek egyszerűen nem akarnak azzal foglalkozni, hogy egyre
több és több üzemanyagot fogyasztanak és felhasználnak nagyon sokat a tartalékokból.
Igen, továbbra is sok van még belőlük lent, de a tudatotok azt mondja majd, még ha legalább 10000
évre való fűtőolajunk is lenne, vagy kőolajunk, nem szennyezzük közben a környezetünket vele?
Nem károsítjuk ezt a Föld nevű ajándékot, amelyet Gaia ránk bíz? Tehát ha még lenne egy csomó
további forrásunk is, a józan ész azt mondatja, hogy ha ezt ilyen mértékben használjuk fel továbbra
is, akkor komoly problémákat okozunk majd magunknak az időjárásban és a környezetünkben.
Tehát van néhány csodás, briliáns üzemanyag-technológiai áttörés, épp a sarkon túl... És ebben az
évben, valamint a követező évben ezek a briliáns megoldások előkerülnek majd és itt ne a szél és a
nap energiára gondoljatok kedves barátaim, ezek az én véleményem szerint egyszerű, nyers
energiák és csak elterelitek a figyelmeteket velük.
De létezik a tiszta energia, egy elképesztő energia, amely nagyon is elérhető, egy hideg fúzió. Volt
egy laboratóriumi kísérlet a hidegfúzióra és nagyon-nagyon sikeres volt. De nem tudták
megismételni. Hm-hm...
Erre jöttek olyanok, akik mindjárt mondták is, hogy valójában meg sem történt, csak az egész egy
reklámfogás volt, de ez egyáltalán nem igaz. A hidegfúziós kísérlet, amely pár évvel ezelőtt történt,
tökéletesen működött, energiát termelt, mindenfajta igazi káros melléktermék nélkül, nem úgy, mint
a nukleáris tevékenység, itt nem volt semmilyen negatív hatás. Nem tudták megismételni, mert... és
ti tudjátok erre a választ…
SHAUMBRA nő: Mert Az új energia volt.
ADAMUS: Mert Új Energia volt! (cupp megpuszilja a nőt)
(sok nevetés) Ők nem tudnak róla, majd átadjuk nekik, de valójában a kutatók képesek voltak egy
fejlettebb új energiás fonalat elkapni. Nem teljesen tiszta Új Energia volt az, de olyan volt, mintha
annak árnyéka lenne. És a kutatók rákapcsolódtak a téren és időn át. És létrehozták a hidegfúziót,
amely egy a számtalan új energiás energiaforrás közül, amely majd megmutatja magát.
Legyetek tudatában a technológiának. Oka van annak, hogy miért térek ki ennyit erre, ugyanis
léteznek technológiai gyógyászati megoldások, amelyek épp a megjelenés küszöbén állnak.
Dolgoznak rajta a laboratóriumokban, de hiányzik nekik egy apró összetevő, jó úton járnak, de még
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nem értek egészen célba. Nem fogják megtalálni a hiányzó elemet, azt a kis frusztráló komponenst,
mindaddig, amíg a tudatotok egy kicsit tovább nem tágul még.
A technológia és a tudomány mindig a tudatosságot követi. Nos, akkor mi történik kedves
Shaumbra, miközben itt csücsültök? Együtt dolgozunk a ti személyes valóságotokon az új
energiában, a tudatok kitágításán. És ez létrehozza a potenciált a többiek számára is, azok számára,
akik ezen problémák megoldásán dolgoznak, a betegségek és üzemanyag problémákon és a globális
környezeti problémákon. Nem azt mondtam, hogy globális melegedés vagy hűlés, de szükség van új
megoldásokra.
A munka, amit ti magatokon végeztek és az, amit ezzel a Shaumbra csoporttal végeztek, hatással
van és változást hoz. Ezért vagyok elragadtatva attól, hogy együtt dolgozhatok veletek.
Legyetek tudatában
(poharat kap) Köszönöm.
LINDA: Szívesen.
ADAMUS: Tudatosítsátok azt is, hogy mi történik most a globális pénzügyi helyzettel. Ne
pánikoljatok be tőle és ne sejtsetek semmilyen összeesküvést mögötte, ne rejtsétek el a pénzt, ne
építsetek földalatti mozgalmakat, nem érdekel, hogy Ramtha mit mond nektek… (nevetés) Ő egy
teljesen más okból kifolyólag mondta, amit mondott és Cauldre azt kéri, ne menjek bele, tehát nem
fogok! (nevetés)
A globális gazdasági helyzet jelenleg nagyon érdekes, a jólét kiegyensúlyozása és újraelosztása
történik most. De továbbra is bír egy igencsak régi energiás tulajdonsággal, csupán ennyit mutat,
(mutat kicsit), egy nagyszerű illúzió, amelybe bele lehet sétálni, egy nagyszerű íllúzió, amit
mindenki bevehet, hogy csak ennyi van, ami szétosztható. Pedig nem, itt a világ minden bősége, de
ha mindenki így gondolkodna, akkor nem lehetne többé semmilyen kontrollt alkalmazni. Tehát
legyetek tudatában az újraelosztásnak és ne aggódjatok olyasmik miatt, hogy a piac teljesen
összeomlik, ez csak dráma, félelem. Ne rohanjatok venni egy nagy adag aranyat, mert látni
fogjátok, hogy az arany piac mindenekfelett manipulálva van. Miközben nagyon csábító ötlet lehet
aranyat venni... nem? Te aranyat árulsz igaz?
SHAUMBRA Nő: Igen, én árulom. (nevetés)
ADAMUS: Nagyon csábító lehet... (nevetés) az aranyat a matracba rejteni, a vagyonotokat aranyba
fektetni... de ne tegyétek, mert nagyon manipulált a piaca. Az egyik nagy forrása a manipulációnak.
Tudatosítsátok, hogy mi történik a vallásokkal, láthatjátok a hihetetlen ellentmondásokat és
kihívásokat a muszlin és a keresztény világ között, legyetek tudatában a jelenlétének. És kezdjétek
el megérteni miért is van ez, mi történik valójában? Mi is történik igazából? Ebbe most nem akarok
belemenni, de majd visszatérünk rá később.
Nos, legyetek tudatában annak, hogy a döntéseitek honnan jönnek. Tudatosítsátok, hogy honnan
jönnek a választásaitok. A legtöbb választás az érzéseken alapul, szeretitek azt gondolni, hogy a
választásaitok intellektuálisak, pedig nem. Megmagyarázzátok egy intellektuális alapon, de
valójában érzelmi alapúak. Azt is mondhatom, hogy az összes döntésetek 99,9%-a érzelmi
indíttatású. Akkor is, ha egy új autót akartok venni és azt mondjátok: azért veszem, mert
hatékonyabb az üzemanyag felhasználása és jó ajánlatot kaptam rá, valójában azért veszitek meg,
mert gyors... nem, nem, csak megmagyarázzátok, igazoljátok magatoknak az elméből, de érzelmileg
beleszerettetek. Valamiért tetszik nektek. Amikor próbáljátok kitalálni, hogy mit is egyetek például,
az is az érzelmeken alapul, csupán a logikával igazoljátok.
Kezdjetek el valóban tudatosak lenni a döntéseitek, választásaitok tekintetében - mielőtt
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választanátok, álljatok meg egy pillanatra, gyertek ki az elmétekből, álljatok meg és kérdezzétek
meg magatoktól, hogy honnan is jön ez? Választani lehet félelemből, a választást vezérelheti a
csábítás és olykor egy örömmel teli minőségből is választotok. Az igazi örömből. Nem innen indul
a választás, akármit is hisztek, hanem ezekből a komponensekből. Azt mondanám, hogy a
választásaitok fele félelemből született. Más szavakkal mondva, azért választasz valamit az
életedben, mert félsz valami mástól. Valamitől eltávolodtok általa. Választani valami mást, hogy ne
kelljen szembenézni egy félelemmel. Ez nem egy jó életmód. Sok választásotokat és döntéseteket a
csábítás indukálja. Elcsábultok olyan dolgok felé, mint az áldozati minőség és olyan minőségek is
elcsábítanak, amikor például lehetne egy jó napod, valahogy megteremted az érzést, hogy nem
érdemled meg és teremtesz egy rossz napot. Nagyon könnyedén elcsábítanak más emberek drámái.
Ezekbe nagyon könnyen beleestek. Elcsábítanak a saját aspektusaitok is, olyan részeitek, amelyek
manipulálnak benneteket. Ezek azok a hangok, amelyeket hallotok, olykor furcsa késztetések és
ezek előbukkannak és segítenek választani, vagy befolyásolják a választásaitokat.
Van néhány választás, amelyet az öröm és a boldogság vezérel, de ezekből nincs elég.
Kezdjétek megfigyelni és érezni, hogy honnan erednek a választásaitok. A választásoknak egy
szuverén minőségből kellene születniük, egy tudatos minőségből és azért, mert ezt akarjátok. Ezt
választjátok. Tehát, ahogy az Új Energiának a megtapasztalását behívjuk az életetekbe, az egyik
kulcsfontosságú komponens a tudatosság lesz. Tudatosság. Lehet, hogy most az agyatokra megyek,
de arra kérlek benneteket, hogy legyetek tudatosak. Tudatossági Lények vagytok. Akiknek
tudatosnak kellene lenniük. Ám ezt a tudatosságot bedobozolták, becsukták, kizárták. Ezt most
vissza fogjuk hozni. A tudatossággal való létezést.
Tehát múlt hónapban, amikor találkoztunk, arra kértelek benneteket, hogy mit szeretnétek, mit
akartok? Most folytassuk ezt.
Nos, David, te mit szeretnél?
LINDA: Hol van a mikrofon? Köszönöm.
DAVID: Hogy mélyen érezzem és tapasztaljam az igaz Önvalómat.
ADAMUS: Oké, nem fogom ezt most kommentálni. (nevet)
És Te, Edit, mit szeretnél? (kérdőn néz rá, hogy szívesen válaszol-e)
EDIT: Boldogan! Szeretném tudni, hogy pontosan hogyan teremtsem meg, amit akarok.
ADAMUS: Csodálatos, köszönjük. És most átadjuk, Pete-nek.
PETE: Minden személy, aki találkozik velem, érezze szeretve magát és elfogadva.
ADAMUS: ...szeretve és elfogadva... csodálatos.
PETE: Akik pedig nem így éreznek, kívánom nekik, hogy érezzenek így.
ADAMUS: (nevet) És most Laurának.
LAURA: Én játszani akarok, mindig csak játszani.
ADAMUS: Jó, és most Jane-nek.
JANE: Szeretnék a szenvedélyemben élni. És azt tenni, amiért idejöttem.
ADAMUS: Csodás, köszönöm. Leslie.
LESLIE: Vidámság.
ADAMUS: Vidámság.
LESLIE: Szeretném vidáman élvezni azt, ami hátra van.
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ADAMUS: Csodálatos. Mary?
MARY: Szeretném kitárni jobban a kreativitásomat, annál, ahogy most van.
ADAMUS: Suzy?
LINDA: Suzy Schemel? (nevetés)
SUZY: Szeretnék új tapasztalatokkal találkozni a továbbiakban is.
ADAMUS: Kitűnő.
LINDA: Köszönjük.
ADAMUS: És persze Dave következzen.
LINDA: Dave Schemel.
DAVE: Tapasztalni, kitágulni ítélkezés nélkül.
ADAMUS: Tökéletes. Kathleen?
KATHLEEN: Az akarok lenni, aki vagyok. Élvezni, teremteni, táncolni. Az lenni, aki Vagyok.
ADAMUS: Kitűnő. Helene?
HELENE: Egy csomó vidám dolgot szeretnék megtapasztalni, utazni, és megismerni sok
különböző féle embert.
ADAMUS: Halley?
HALLEY: Én azt hiszem, hogy én mindennél jobban az egységet szeretném megtapasztalni.
ADAMUS: Jó. Kathleen, én kérdeztelek téged a múlt hónapban és te azt mondtad az élet örömteli
kifejezését... kiterjedni és kifejezni alapvetően...
KATHLEEN: Igen.
ADAMUS: Annyira nagy hatással volt rám, hogy azt mondtam, WTF. (HJM)
KATHLEEN: Igen, vagyis honnan jön mindez? (nevetés a közönségben)
ADAMUS: Honnan jön ez? Mert annyira közel voltál hozzá, ebbe tartasz, oly közel vagy hozzá - és
ebben a hónapban mit választasz?
KATHLEEN: Ugyanazt.
ADAMUS: Ugyanazt.
KATHLEEN: Csak élvezni szeretném, ami vagyok, ahol vagyok.
ADAMUS: Tökéletes. Rendben. Köszönöm.
KATLEEN: Szívesen.
ADAMUS: Nos, tehát most az a kérdés, hogy mit akartok? Két egymást követő hónapban... érdekes
válaszok, nem feltétlenül igaz válaszok... de érdekesek. Mert kedves Shaumbra, először is, ha
valóban szeretnétek, akkor már a tiétek lenne, ahogy mondtam. Ha valóban szeretnétek. Tehát nagy
része ezeknek a vágyaknak és kívánságoknak az elméből jön, egy nagy része az igazi vágyaitoknak
az emberi szükségletekből származik, szerintem, amit ti valójában akartok most az az, hogy vesztek
egy követ és arannyá változtatjátok, na ezt tényleg szeretnétek. Ez pedig függőség, csábítás. Ez
eltereli a figyelmeteket. Teljesen elterelné a figyelmeteket. És azzal töltenétek a hátralévő életeteket,
hogy próbáltok rájönni arra, hogy hogyan is tettétek ezt.
LINDA: Az emberek azt szeretnék tudni, hogy ez valójában oly rossz dolog?
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ADAMUS: Nem rossz, csak figyelemelterelés, és nem ezért döntöttetek úgy, hogy idejöttök.
Térjünk vissza a vágyaitokhoz. És a mai beszélgetésünk elsődleges tételéhez.
Az pedig az, hogy valójában ti nem tudjátok, hogy mit szeretnétek. Valójában nem tudjátok.
Mondtok néhány szót, amelyek jó érzést keltenek, de még ti sem - azoknak mondom, akik
megosztották velünk - még ti sem tudjátok, hogy mit is jelentenek. És a legnagyobb gondunk,
gondom veletek, mindegyikőtökkel egyénileg dolgozva minden egyes lépésnél az Úton, ahogy most
tesszük az az, hogy nem tudjátok, mit akartok.
Nem tudjátok, fogalmatok sincs róla. Minden nappal változik. Nem ütök erőset! (odamondja egy
Shaumbrának - akihez közelít) (nevetés) Azzal töltitek az életeteket, hogy próbáljátok kitalálni, mit
akartok. Egyik nap ezt, a másik nap azt. Majd depresszióssá váltok, idegessé, frusztrálttá, mert nem
tudjátok, mit akartok.
Félrevezet benneteket az, amiről azt hiszitek, hogy szeretnétek... beleteszitek magatokat egy csomó
régi kerékvágásba és csapdába, mert egyik nap ezt akarjátok, aztán meg azt. Egyik nap azt
gondoljátok, hogy elsőbbséget élveznek az emberi szükségleteitek, akartok dolgokat az életetekbe, a
következő napon spirituális szükségleteitek vannak, ti nem tudjátok, mit akartok.
A jó hír pedig az, hogy pontosan ott vagytok, ahol lennetek kell. Pontosan ott, ahol lennetek kell!
(üdvrivalgás a közönségben) (Adamus nevet) Ez vajon mit jelent? Kitűnő kérdés! Először is,
ragadjuk meg ezt a pillanatot arra, hogy vegyünk egy mély lélegzetet és köszönjük meg Istennek.
Köszönjétek meg magatoknak, hogy pontosan ott vagytok, ahol lennetek kell. Ebben az egész „nem
tudom, hogy mit akarok”-ban.
Tűnhet ez egy dilemmának és tényleg elronthat ez egy jó napot, (kacagnak) de tökéletesen rendjén
való ez. Miért? Mert egy metamorfózison mentek át, egy változáson, az önmagatokról alkotott
nézetetek változik, miszerint csak egy ember vagytok. Csak ember vagytok.
Elhagytátok azt az alapot, azt a síkot, ahol a régi emberi szükségleteitek irányítottak benneteket,
mint például annak a szükségessége, hogy szeretve és elfogadva legyetek mások által, az az
igényetek, hogy elég pénz legyen a pénztárcátokban, legyen egy kis enni és innivalótok az
asztalotokon, egy munka, amely bizonyos megbecsülést hoz nektek. Szükségetek volt a testi
egészségre, valamint egy minimális komfort szintre, hogy egy kicsit jól érezzétek magatokat
magatokban, ne túl jól, de egy szinten. Az általános kényelmi szint, amit önmagatokkal
kapcsolatban megéltek, ekkora (kicsit mutat), miközben teljes mértékben kényelmesen kellene
léteznetek magatokban. Könnyed viszonyban lenni önmagatokkal.
Szóval átmentek ezen az óriási átalakuláson, hogy többé nem csupán emberek vagytok, nem csupán
emberi szükségleteitek vannak, hanem megengeditek, hogy az isteni, a bennetek élő Isten is
megnyilvánulhasson, mely nem kívülről érkezik, hanem belülről.
Megengeditek az emberinek és az isteninek az integrációját a jelen pillanatban, ez többé már nem
csupán filozófia, vagy szavak, nem egy tanulmányi csoport, ahova havonta egyszer elmész, majd
elfelejted az egészet, amikor visszatérsz onnan a saját világodba. De valójában ezt most tényleg
megengeded. Valójában tényleg megteszitek.
Ezért ebben az átmenetben, ebben az integrációs folyamatban mindaz, amiről azt hitted, hogy
akarod, homályossá és zavarossá fog válni. Mindarról, amit fontosnak tartottál, többé már nem is
tudsz róla semmit. Minden jövőbeli célod értelmét veszti. Az, amiről azt hitted, hogy a
szenvedélyed, hirtelen nem kelt benned túl sok izgalmat. Amiről azt gondoltad, hogy akarod, arról
nem tudod, hogy akarod-e még egyáltalán?
Mondhattok szavakat, előjöhettek valami kedves dologgal, de holnapra meg fog változni. Teljes
mértékben meg fog változni, holnapra. (nagy nevetés) És ez egy jó dolog, valóban az! Nincs veletek
semmi baj! (Folyamatos nevetés a közönségben) Nincsen semmi baj veletek, ha az, amire vágytok
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minden nappal változik. Ez így a helyes, változzon csak! Ebben a ciklusban, amelyben most
haladtok, ez a dolga, bizony! Tehát kérem, hogy szeressétek magatokat! Csak egy óriási
mennyiségű energia és rendkívüli mennyiségű kreativitás árad most be ide, hogy inspirációkhoz
jussatok számos különböző szinteken, de mindemellett továbbra is eljut hozzátok az emberi
szintetek vágya és szükségletei, ezek mind egybegyűlnek nagy felfordulást okozva. Nagy káoszban.
De tudjátok, mit mondtam korábban a káoszról? Hogy az egyáltalán nem az, csak akkor káosz, ha
úgy tekintesz rá. Mint egy szövőszékre, lentről egy mozgásban lévő szövőszékre. Káosznak tűnik,
de ha a magasból letekintesz rá, akkor ez egy gyönyörű gobelin lett belőle.
Valójában nincs semmilyen káosz most az életetekben. Egy átmenet zajlik, egy átlényegülés,
alkímia történik az életetekben. Óriási mértékű alkímia. Észrevettétek, hogy mindeközben milyen
jól elboldogultok? Vagyis, nem omlottatok össze. Mindegyik pillanatban azt gondoljátok, hogy
össze fogtok omlani. Este, amikor az ágyatokba bújtok, így szóltok: „Köszönöm Istenem, hogy ma
nem omlottam össze és nem égtem el! (nevetés) Hála Istennek, túléltem és talán majd holnap
összeomlok, de legalább a mai éjszakát már megúszom.”
Nem fogtok összeomlani. Nem fogtok összeomlani. Csak olyan érzés, mintha ez bekövetkezne
majd. Nem fogtok összeomlani. Körbevesz mind ez a sok energia. A valóságotok minden alapja
totális változásban van. Tudjátok, hogy a legtöbb ember, minek segítségével tud fenn maradni?
Hogy van egy céljuk, vagy tervük, vagy vágyuk. Ez elvezeti őket az A pontból a B-be és odaérnek
egy kissé megkönnyebbülve, majd tervezik a következő útjukat a B pontból a C-be. Ez egy érdekes
jelenség és erről fogok majd még beszélni egy pillanat múlva - bár már elmondtam, amit ma el
akartam nektek mondani - szóval arra használják a célt, a vágyat, hogy eljussanak egyik
lépcsőfokról a másikra. És valójában az életeteken így tengődtök át.
Például, amikor fiatalok voltatok, ott volt a célotok, hogy befejezzétek az iskolátokat. Majd jött a
cél, hogy létrehozzatok egy karriert és egy családot. Egyik cél követte a másikat. Most is van
célotok, akármi is legyen az, lehet csak annyi, hogy túléljétek a közvetítés hátralévő részét.
(nevetés) „Kérlek, kedves Uram!” - az élet tényleg ilyen volt.
Most pedig lépjetek hátra egy kicsit, ez nem egy korlátolt módja létezésnek? És eléggé félelemmel
teli módja a létezésnek? És valahogy ez a létezési mód nem hoz nagy beteljesülést, ugye? Addig,
amíg meg nem haltok. Ez, nos, ez egy elég őrült cél - kibírni valahogy, amíg meg nem haltok. Élj
túl, amíg meg nem halsz. (nevetés)
Az emberek többsége így él és ti is így éltetek, szóval ne nevessetek nagyon! (Adamus kacag)
Egészen tegnapig ti is így éltetek. És ma már másképp teszünk.
Tehát azt kérdem: „Mit szeretnétek?” Hogy egy kissé felrázzalak benneteket, hogy gondolkodásra
késztesselek. És mondhatom, hogy amikor egy csoport előtt elmondod, hogy mit szeretnél - nos,
nem azt mondod, amit igazán szeretnél. Egyáltalán nem. Azt gondolod, hogy azt akarod, de
valójában nem - akármit is mondhattál, nekem teljesen mindegy, mit mondtál. Nem tudjátok, mit
akartok.
Most ebben a szépséges energiában hagyjatok egy pillanatot és engedjétek, hadd legyen.
(szünet)
Hogy nem tudjátok, mit akartok.
Hogy kiléptek a meghatározásokból.
Hogy elengeditek a célt.
Elengedtek talán régi energiás vágyakat.
Elengedtek régi elvárásokat, mert mindez meg fog most változni. Minden meg fog változni.
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Szenvedély
Amiért mindezt elmondom, amiért ez fontos, kedves Shaumbra, az az, hogy mindenekelőtt egy
kissé megkönnyebbülhessetek, hogy többé már nem kell, hogy tudjátok, hogy mit akartok. Ez
furcsa lesz így létezni, de meglátjátok majd, hogy ez valóban élni hagy majd benneteket.
Ez sok vitának tárgyát képezi majd és egy csomó intellektuális beszélgetést hoz majd. Sok mindent
mondhatunk majd erről, „Igen, nem tudom, mit akarok.” De őket sem hagyom majd nyugodni,
nem, tényleg nem tudjátok és tudtok egy kicsit békében létezni mindezzel?
Előbb-utóbb meg fogjátok érteni - nem ma. El fogtok jutni valami olyasminek a megértéséhez,
amely tényleg túlmutat az igazi vágyakon. Lesz bennetek egy olyan szenvedély, amely olyan mély,
amely olyan mély jelentőséggel bír, mint semmi már hosszú ideje, amely révén megérthetitek azt,
hogy hogyan is teremtettétek meg a valóságotokat és amely révén megérthetitek, hogy kik is
vagytok valójában. De ez nem egy olyan vágy lesz, amelyre gondoltatok. Eljuttok majd - kifejezőbb
szavak hiányában - az önmagatok iránt érzett igaz szenvedélybe. Most nem egy foglalatosságról
beszélek, vagy hobbiról, vagy bármi hasonlóról, hanem a szenvedélyről, amely önmagatok felé
ébred, egy szeretetről, amely intenzív és kifejező.
És ebből a pontból nem igazán számít, hogy mit tesztek és mit nem. Ezzel a fajta lélekszenvedéllyel, amely a tiétek, nincs igazán jelentősége. Már többé nem kell, hogy ezek számítsanak,
mert csak van.
Látjátok, most olyan szavakat kell majd használnom, amelyekkel kissé intellektuálissá vagy
ezoterikussá válunk, de szeretném veletek megosztani, hogy mi történik és mi fog történni. Túllépni
a vágyakon a szenvedélybe.
A szenvedély - jobb szó híján - hogyan fejezed ki a szenvedélyt? - A Vagyok igazi megértése. Az
igazi nagyszerűsége annak, amit eddig az emberi szinten tettetek és amit most az isteni szintre
emeltek.
Az Új Energia
Azért említem most ezt mind, mert valami más is fog történni. Néhányotok már ezt az elmúlt pár
hónapban tapasztalja és ez egy nagyon fontos pont. Behívtátok az életetekbe az úgynevezett Új
Energiát. Meghívtátok az Istenit az életetekbe. Amint láthattátok az ábráimból korábban, a Régi
Energiát az a szenvedély teremtette, amivel haza szerettetek volna jutni. Ez teremtette az összes
energiát és az energiát a tudatotok arra használta, hogy megteremtse a valóságot, hogy
manifesztáljon általa.
Az Új Energia most megérkezik, ahogy az Otthon is megérkezik hozzátok, ahogy Isten, Ti,
visszatértek önmagatokhoz. Ez az Új Energia. Nem rezgőtermészetű, ahogy azt már sokszor
hallottátok. Kiterjedő, táguló, egyszerre minden irányban. Nem úgy néz ki, nem úgy működik, nem
olyan érzést kelt, mint a Régi Energia és van egy részetek, amely pedig ezt akarná. Szeretné a régi
Energiás fogalmakkal meghatározni, azt hiszitek, hogy egy nagyobb, vagányabb Régi Energia
variációról van szó. Pedig nem. Teljesen különböző.
Ez az Új Energia mellékterméke az emberi és isteni, végső soron bekövetkező integrációjának. Ez
teremtette meg. Még azok számára is új, akik az angyali birodalmakban vannak, ők is figyelnek és
néznek. Egy nagyon intim tudati kapcsolatban vannak veletek, mert ahogy az Emberek haladnak a
Földön, úgy halad az egész teremtés. Tehát hihetetlenül érdekli őket, hogy hogy működik ez.
Az történik most az életetekben, az ok, ami miatt a dolgok egy kissé kibillentek a formájukból, egy
kissé zavarodottak, igazán irányvesztettek, hogy őszintén fejezzük ki, az ok, ami miatt a dolgok a
fejük tetejére álltak az az, hogy az Új Energia itt van.
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A ti teremtésetek, ám úgy mondhatnátok, hogy egy másik birodalomból jön, egy teljesen más
alappal rendelkezik és integrálódni fog itt és most a Földi életetekbe. Most épp felfedez benneteket.
Felfedezi az érzéseiteket, mert az integráció folyamat közben meg kell értenie, honnan jöttetek és
miből álltok. Tudni szeretné, hogyan dolgozhat majd az életetekben. Nem akar küzdeni veletek,
tudni szeretné, hogyan válhatna az életetek részévé. Arról az Isteni energiáról van szó, amelyet örök
időktől fogva kerestetek és most itt van! Belép és így szól: „Hogyan működik ez az érzelmi
részetek?” És a közepébe vág és próbára tesz benneteket.
A tiétek. Ez nem egy ufó kísérlet, azok teljesen mások. Ez nem egy betolakodó külső energia. Ám
vannak olyanok, akik nem tudják, miként határozzák meg és értsék meg mindezt és ők talán
álmukban találkoznak majd az ufókkal, vagy azt gondolják majd, hogy ez biztosan az ufóktól
származik. Tehát, ha egy Shaumbra csoportról van szó, akkor nagy valószínűséggel nem az ufókkal
találkoztok, hanem az Új Energia jelenik meg, így szólván: „David, mi hajt téged?”
Nem az hajt, amiről te azt gondolod, egyébként... Hanem az érzelmek. A vágyak, ezek az
aspektusok és érzések. Emlékeztek arra, amit mondtam, hogy a döntéseitek nem intellektuálisak,
noha ti szeretnétek azt hinni, hogy azok? Nem azok. Érzelmi alapúak. Tehát az Új Energia belép és
elkezdi megvizsgálni, megérezni, hogy mi az, ami miatt ilyen döntéseket hoztok. Ebben a
pillanatban, az előző életeitekbe lép bele, ott kísérletezik, hiszen az is részetek, abból lettetek azzá,
amik most vagytok.
Tehát ez az Új Energia a Földre érkezik - na nem tálcán kínálják nektek, hanem belétek lép. Érezni
fogjátok. Minden részeteket próbára teszi, meg fogja érteni, hogy az elmétek hogyan működik.
Most a logikai folyamataitokba hatol. Miként működik a logika? Belép a fizikai testbe. Néhányan
észleltetek bizonyos reakciókat mostanában „Mi történik a testemben?” - mert érzitek, hogy belétek
lép. Minden egyes részetekbe bejut.
Azt is mondhatnátok, hogy részét képezi az egyesülési, integrációs folyamatnak, ezért érzitek
magatokat irányvesztettnek. És amikor az Új Energia megérint egy különösen érzékeny pontot - egy
emléket, egy sebet, amely továbbra is nagyon-nagyon érzékeny - azt érezni fogjátok. Ezek az
érzések hirtelen a felszínre fognak perdülni és azt mondjátok majd: „Ez most miért jött fel?”
Egészen eddig azt mondtad volna: „Isten milyen leckét próbál nekem átadni?” „Mit próbál nekem
a Szellem mondani?” Semmit. Semmit. Ez egy válasz az Új Energiára, amely az életetekbe lép! ffft!
- Hogy megértse kik vagytok, megértse, hogyan fog együtt dolgozni veletek a továbbiakban.
Integrálódni szeretne. Nincsenek megszálló erők. Nem fog… nos ez az Új Energia Ti vagytok. Az
Új Énetek, amely azért jön, hogy veletek lehessen. Milyen elképesztő!
Ám, noha ti vagytok azok, az Új Energia még sohasem járt ebben a valóságban. Tehát most fel fogja
fedezni és benneteket is rávesz majd arra, hogy felfedezzetek olyan dolgokat, amelyeket talán nem
is tudtatok magatokról. Mindez most itt van.
Engedd el a kontrolt és bízz!
Arra kérlek Benneteket, kedves Barátaim, jobban, mint eddig bármikor, hogy bízzatok meg teljesen
magatokban - eljött ennek az ideje. Hajlamosak vagytok - amikor főként új dolgok érkeznek visszahúzódni. Ha valamit nem értetek teljes mértékben az intellektusotokkal, akkor ellenálltok
egészen addig, amíg meg nem értitek, vagy próbáljátok az ellenőrzésetek alá vonni. Ezt nem lehet
többé kontrollálni. Ami viszont kihívást jelenthet.
Mert az emberek szeretik a kontrollt. Az emberek szeretik ellenőrzésük alá vonni a külső
környezetüket, hogy attól úgy érezzék, a belső környezetük is rendben van. Pedig nincs. Nincs. A
külső környezet uralása egy figyelemelterelés, vagy egy önbecsapás. Azt hiszitek, hogyha mindent
ellenőrizhettek, akkor minden rendben lesz. Engedjük most ezt el egy pillanatra.
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Behívtátok az istenit, ami most itt is van. Behívtátok az Új Energiát, amely itt is van. Képesek
vagytok arra, hogy ne vonjátok az ellenőrzésetek alá? Ó, igen, persze, mondjátok, de kihívást jelent
majd a számotokra, különösen ebben a hónapban. De mit mondtunk korábban a kihívásokról? Hogy
nem kell szükségszerűen rossznak lenniük. Változások és kihívások… meglátjátok majd, vegyük
példának az alvást - meglátjátok majd, hogy az alvásotok nagyon zavart lesz. (nevetés)
SHAUMBRA: Tényleg!
ADAMUS: És az álmaitok... - ez az Új Energia egyenest az álmaitokba lép. Ezért kértelek arra
benneteket, hogy vezessetek naplót. Mert már részt vesz az álmaitokban. Tudni szeretné, hogy mi
zajlik az álomállapototokban. Mi történik? És az álmaitok megváltoznak, egyébiránt, az álmaitok
intenzitása, az álmaitok színei és a jelentései. Ne használjatok régi álomjelképeket, hogy
megértsétek az álmaitokat, mert csak átveritek magatokat. Nem akarok jobban belemerülni az
álmokba, tudjátok, hogy az életetek minden részében megjelenik az Új Energia és hoz majd olyat,
hogy néhanap testileg szétesettnek érzitek majd magatokat, mintha nem lennétek képesek ebben az
idő-tér kontinuumban működni, de nem erre vágytatok? (nevetés) Nem akartatok túllépni az időn és
téren?
Kihívásokat fog okozni nektek, most, mert kibillent majd benneteket a komfortzónátokból. De nem
épp ezt akartátok? Nem, mert nem tudjátok, mit akartok! (Adamus nevet) És ez így jó. Tehát nem
tudjátok, mit akartok és minden változóban van. Ez elég nagy zűrzavarnak tűnik.
SHAUMBRA: Ja.
ADAMUS: Pedig nem az. Olyan gyönyörű. Teljesen gyönyörű, ha bíztok magatokban. Itt
magatokkal van dolgotok - az isteni részetekkel, az isteni önvalótokkal, azzal a részetekkel, amit
mindig is szerettetek volna visszafogadni az egységbe. Tehát eljött az ideje a kontroll teljes
elengedésének.
Ah és azt mondjátok: „De ha elengedem a kontrollt, akkor a külvilág összes ereje... Akkor
sebezhető leszek és ezek mind nekem támadnak majd! És az emberek akik állandóan manipulálnak
engem, akkor azok tényleg ledöntenek majd, mert a védelmem alábbhagyott. És ezek a betegségek
és bacilusok majd elárasztanak és megbetegszem, mert eddig használtam ezeket az energetikai
falakat és nem hagytam, hogy a betegségek megközelítsenek.”
Tehát ezeket az őröket szépen mind elengeded majd és ez nagyon furcsa érzés lesz, igen, nagyon
sebezhetőnek érzed magad majd és ez a bizalom pillanata és az energetikai alkímiáé. A kő,
amelyből arany lesz? Ehhez a mostani energetikai alkímiához képest az semmi! Amikor bízol
magadban, amikor elengeded az összes őrödet és amikor nem aggódsz többé amiatt az ember miatt,
aki állandóan manipulál téged. Ha nem tudnak téged manipulálni, akkor majd eltűnnek és keresnek
valaki mást. Ám, ti meg fogjátok látni, amint tényleg bíztok magatokban és megengeditek az Új
Energiának, hogy belépjen, nem kell többé aggódnotok a manipulációik miatt.
Ki fogtok szállni a játszmából, noha a játék maga csábító lesz. Kiléptek majd egy régi életmódból,
ám egy részetek szeretne majd továbbra is visszamenni ebbe a régi minőségbe. Tehát ismét
elakadtok majd a talányban „Mit szeretnék? Az új utat vagy a régit?” És már most megadhatom
nektek a választ - mind a kettőből szeretnétek majd egy kicsit. És ez valószínűleg nem a legjobb
módja az előrehaladásnak. Szeretnétek majd egyik lábatokat a Régi Energiában és a másik lábatokat
az Új Energiában tartani. Szeretnétek megnyugodni abban, hogy valamennyi kontrollt meghagytok
magatoknak, megtartotok bizonyos mintákat és ciklusokat az életetekben és embereket és drámákat
és egyebeket. Ezekhez ragaszkodtok majd, mert így kényelmes.
Ám közben van egy részetek, amely tényleg ezt az Új Energiát akarja. Ó, micsoda csábítás - már a
gondolat magában is az: „Én egy új Energiás Lény vagyok.” (nevetnek Adamus furcsa kiejtésén,
amit kitalált magának) „Nem akarok semmi miatt aggódni, Én jobb vagyok nálad, mert Én Új
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Energia vagyok!”
LINDA: Milyen kiejtés volt ez?
ADAMUS: Cauldre-é volt.
Tehát van egy részetek, amely mindkettőt szeretné és furcsa mód, most egyikkel sem rendelkeztek.
Ebben a köztes állapotban, valójában egyikkel sem rendelkeztek. Nem igazán kapcsolódtok a
régihez és nem igazán integráltátok még az Újat. Akkor hol vagytok? A káoszban! Abban a
káoszban, amelyben nem tudjátok, hogy kik vagytok és mit akartok. És ez, kedves Shuambra, ez
csodálatos! Tényleg az. Pontosan itt kell legyetek.
Itt van egy egész csapat, mindenféle lények csapata: angyali lények, mebrei lények, nem oly rég
még emberi lények - akik minden egyes lépéseteknél mellettetek vannak az úton, hogy segítsenek
és vezessenek. Amikor is hirtelen - most kiragadom Ralph-ot, mert ő ezt pont nem szeretné - amikor
is hirtelen egy olyan helyzetben találod magad, amikor is egy morzsányit sem érdekel már ez a
zene. Már semmit nem jelent a számodra a régi zene. Nos, most még van egyfajta szenvedély és
szeretetet az irányába, de mi van, ha egyszeriben eltűnik, ha már nem érdekel? Mi történik, ha már a
spirituális utatok sem érdekel? Ez az, amit a legközelebb, legszorosabban fogtatok, leginkább
óvtatok, és azért hívlak benneteket spirituális alkoholistáknak olykor, mert mindig meg kellett, hogy
kapjátok.
Amikor mindezek eltűnnek, amikor már semminek sincs igaz jelentése, akkor a legjobb helyen
vagy. (Valaki felkiált: Halleluja - és Adamus kacag). És a legjobb helyen, a legmegfelelőbb helyen,
ne pánikoljatok. Csak bízzatok - magatokban, ne bennem, vagy bárki másban - mert ez az Új
Energia ezt is próbára teszi. A semmit, az űrt, a közteset, a teljes elveszettség érzését - és próbálja
megérteni. Próbál megérteni téged. Mert te vagy. Mondhatnád, ez így nem egészen helyes - ám te
vagy az a jövőből, aki ellátogatsz a mostani énedhez. Ám ez nem az idővonal szerinti jövő. Hanem
az összes potenciálról van szó, amelyek ti vagytok, és amelyek most megérkeznek hozzád. Nem
látogatóba jönnek, hanem beköltöznek. Letelepednek. Ez történik most.
Új Energiás Tapasztalat
Ezzel most vegyünk egy mély lélegzetet. Ebben a következő rövid kis időszakban - nem szeretem
az „idő” szót - ám ebben a következő rövid időszakban meg fogjátok tapasztalni az Új Energia
Tudatosságát. Elképesztő lesz. Lélegzetelállító lesz, mindaddig, amíg eszetekbe nem jut Aandrah és
a légzés és akkor ismét lélegezni fogtok. Összezavar majd benneteket, mert elgondolkodtat, hogy
miért is tettetek bizonyos dolgokat így vagy úgy, egészen eddig. Visszavezet majd benneteket az
Önszeretethez és megad majd nektek egyféle együttérzést minden más felé is. Amikor megérted
majd, milyen keményen lökdösted magadat, megadja majd nektek azt a természetes együttérzést
minden iránt. A homlokotokra csaptok majd, felkiáltván: „Adamus! Miért nem mondtad ezt nekünk
hamarabb?” Pedig mi mondtuk.
Amikor átmész ezen a tapasztalaton, hajlamosak lesztek kétségbe vonni a tapasztalatot, azt
mondván: „Ez valóban Új Energia, ez egy Új tudatossági tapasztalat?”
Hajlamosak lesztek lebecsülni. Ne tegyétek. Hagyd meg magadnak az élményt, hogy a tiéd és
megtapasztaltad. Engedd meg magadnak, hogy úgy vedd, hogy megtapasztaltad.
Ugyanakkor hajlamosak lesztek arra is, hogy próbáljátok rögtön megismételni. Ne tegyétek. Ne.
Mert a következő tapasztalatotok nagyon is különbözik majd az elsőtől. Lehet, hogy az első eufóriát
hoz, inspiráló lesz. A második pedig lehet, hogy békés lesz és az önmagaddal és minden egyébbel
való elégedettséget hozza majd. A rákövetkező pedig lehet, megint teljesen más lesz.
És ahogy ezek a tapasztalatok egymást követik majd, egyre gyakoribbá válnak majd és amint
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fokozódik a mélységük és intenzitásuk, csak engedd, hogy így legyen. Bízz magadban és értsd meg,
hogy drámai változásokat fog majd hozni az életed bizonyos részein. És ha nem tapasztalnád ezt
meg - ám megfogod - ha mégsem lenne részed ebben a tapasztalatban - akkor tudd, hogy ez nem
egy versenyfutam. Meg fog történni. Ezért vagyunk itt - ezért vagyunk itt, hogy együtt dolgozzunk
veletek; ezért jöttem én, miután Tobias elment - hogy átvezesselek benneteket az Új Energia
Integrálásának folyamatán itt a Földön.
Nem csak beszélni fogunk róla. Hanem megosztjuk majd a dolgokat, de nem az elméletekről a
fórumokon. Észrevettétek, hogy ma még semmit sem firkantottam a táblára? Máskor majd fogok,
de ma nem, mert a mai mondanivalóm lényege az, hogy ez egy tapasztalat lesz. Egy
megtapasztalás. Készen álltok rá? Ne válaszoljatok! (nevetés)
Mentális egyensúlytalanság
Ebben a pár percben, ami még hátravan a mai találkozónkból, miközben csak várjuk az energiák
kiegyenlítődését, beszélni fogok egy kicsit a mentális kibillentségekről. Ez ma a Földön az egyik
legnagyobb probléma, minden eddigi mértéket túlhaladó mentális zavar és egyensúlyvesztés és
ezeknek a súlyossága is fokozódik, ennyire erős még sohasem volt a Földön. Végzünk majd ezzel
egy kis munkát, együtt a Shaumbrával, akik érdeklődnek, hogy új módon tudjuk megközelíteni az
általatok pszichológiai egyensúlyvesztésnek mondott jelenséget.
Jelenleg óriási mennyiségű stressz éri az elmét és itt most nem feltétlenül a Shaumbráról beszélek,
nem rólatok beszélek. Hanem azokról az emberekről beszélek, akik neurotikusok, vagy
skizofréniások, vagy pszichózisosak, vagy bármilyen hasonló megbélyegzéssel bírnak. Ugyanakkor
nem azokról beszélek, akik mentális fogyatékossággal születtek, mert az egy másik kategória. Én
most a jelen pillanatban való megőrülés-féle jelenségről beszélek.
A szellemi fogyatékosság és korlátoltság esetei, amelyek főleg születéskor vagy a korai időszakban
alakulnak ki, általában inkább karmikus jellegűek.
LINDA: Az autizmus is ebbe a kategóriába esik?
ADAMUS: Az autizmus egy kicsit más. Egy kicsit más, de ebbe majd egy későbbi
beszélgetésünkben jobban elmerülünk. Most a mentális, elme - betegségekről akartam beszélni,
mert néhányan közületek önmagatokat valamilyen mentális betegséggel diagnosztizáltátok, …nem
te, kedvesem. (Garrethez szólva)
LINDA: Pedig ő is így tett!
ADAMUS: (nevet) És olykor, amikor egy nagy tapasztalaton, vagy átalakuláson mentek át az
életetekben, hajlamosak vagytok azon rágódni, hogy vajon megőrültök-e, kibillentek-e szellemileg,
mentálisan? Könnyű a klinikai gyakorlatban ezeket így bélyegezni, mert nincs semmilyen
elképzelésük arról, hogy épp mi történik bennetek.
A Földön jelenleg rendkívül sok ember van, akik ezeken a kibillentségeken mennek át. Sok közülük
gyógyszert kap, amely egy nagyon átmeneti megoldás, de tudjátok, hogy sokan tisztában vannak
vele, hogy hosszútávon ezek a gyógyszerek több kárt okoznak, mintha egyáltalán nem szednének
semmilyen gyógyszert. Elmélyítik a depressziót, több lesz az öngyilkosságok száma, mert egy
természetes folyamatot állítanak meg általa.
Visszatérve egy pillanatra arra, amin ti átmentetek az elmúlt 10 vagy épp 20 évben, az életetekben,
az integráció és az önmagatokkal való fuzionálás részeként, hogy milyen is volt átmenni ezeken a
nagy kihívást jelentő, önkritikus, depressziós időszakokon - ez valódi depresszió volt - és mindez
azért, mert az isteni ébredezett belül és ez elég nagyfokú kihívást jelentett az elme számára. Az
elme, mint a kontroll őrzője és fenntartója, aki próbál rendet tenni a káoszban, miközben nem tud.
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Kiakad, stresszel és közben itt vannak az emberek, akik ébredeznek és akiknek ötletük sincs, hogy
mi folyik épp és erre mentális problémával diagnosztizálják őket.
Shaumbra, ez jelenleg kritikus mértéket kezd ölteni a Földön és valaminek történnie kell előbb vagy
utóbb, vagy elengedés történik majd úgy, hogy az energia felrobban, vagy az energia integrálása
következik be. Ahogy az a ti estetekben is történt. Ti már ennek a nagy részén túl vagytok, az
úgymond mentális kibillentséggel fémjelzett problémán. Pedig nem erről van szó, hanem egy
integrációs kérdésről. Ti átmentetek ezen.
Tehát, amikor most arra kérlek benneteket, hogy bízzatok meg teljesen magatokban, arról is szó
van, hogy engedjétek el az elme kontrollját, hogy mindig belehelyezzétek magatokat struktúrákba
és rendszerekbe és merev meghatározások közé. Amikor túlléptek ezen az igényeteken, hogy a
külső és belső világotokat az ellenőrzésetek alatt tartsátok, amikor teljesen beléptek a Vagyok
minőségbe, amely a magatokba vetett bizalom, azzal hatással lesztek a tudatosságra. Ez
megváltoztatja majd azokat a módszereket is, amivel az emberek a mentális egyensúlyvesztést
kezelik és potenciálisan kihat majd a jövőbeli munkátokra is.
Konklúzió
Nos, tehát az én időm mára lejárt, befejezem a csacsogást. Ahogy ma kezdéskor mondtam, kevés
mondanivalóm volt, mert igazából az üzenet annyiból állt, hogy most már a tapasztalat vár
benneteket. Elkezdünk lenni, élni, lélegezni és megtapasztalni az Új Energiát. Most szívjátok
magatokba. Nem csak a testetekbe, hanem minden egyes részetekbe - az emlékeitekbe, a
képzelőerőtökbe, a jövőbeli potenciálok meglátásának képességébe és a múltba való
visszautazáshoz szükséges képességetekbe. Most már teljes mértékben magatokba fogadtátok.
Legyetek vele. Értsétek meg, mi történik.
Amikor következő hónapban összegyűlünk, akkor egy másik helyen leszünk.
Élvezzétek a tapasztalatotokat.
És ezzel, kedves Shaumbra, mint tudjátok, minden jól van az összes Teremtésben. Csupán olykor
nehéz ezt megérteni.
És ezért vagyok Én, Adamus.
És ez így van.
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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.
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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