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ÖTÖDIK SHOUD: „Sha-Dhar”
ADAMUS üzenete Geoffrey Hoppe közvetítésével
Fogadjátok szeretettel Adamus Következő (NEXT) sorozat ötödik Shoudjának magyar fordítását,
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2010. december 11-én éjjel került átadásra a Bíbor Körnek.
www.crimsoncircle.com.
ADAMUS: Vagyok, aki vagyok, Adamus a szuverén
birodalomból. Ki mondta, hogy a varázslat nem létezik? Hm?
Csodálatos időszak ez az évben, ez az év hétvégéje! Az év
ünnepe. Ilyenkor mindenki egy kicsit ellazul, hacsak nem mentek
haza a családot meglátogatni... (nevetés) Ellazultok és élvezitek a
varázslatot. Amilyen varázslatos ez itt most a Shaumbrával és
Ralph-al... és mindannyiótokkal, a zenével, a Mikulással, a
krampuszokkal… A Mikulás valóságos?
LINDA és a többiek: Igen!
ADAMUS: Teljes mértékben! Amikor az emberek a
tudatosságukkal megegyeznek egy bizonyos archetipikus
energiában, azzal meg is teremtik azt. Ugyan a Mikulás nem feltétlenül az Északi Sarkon él, de az
esszenciája, a varázsa és szépsége a szívetekben él. Amikor gyerekek voltatok és megengedtétek
magatoknak, hogy kapcsolódjatok ezzel az energiával… (odaér egy feltűnő sapkás hölgyhöz) Uram
Isten!!! …Igen, az valódi volt. Szabad lesz? Szabad?? (kérdezi a
kalapos hölgytől) (nagy nevetések) Egy pillanat csak… (leveszi a
zakóját, átadja Lindának)
LINDA: Ó, igen, Uram! Igen!
ADAMUS: Linda! (kiüríti a zsebeit és a tartalmukat átadja
Lindának) Gondoltam, hogy ezt is… Ragaszkodik hozzá!
LINDA: Isten nem bocsájtotta volna meg, hogy túladsz ezen a 7 dolláron…! (nevetés)
ADAMUS: (felveszi a kalapot, amely nagyon nőiesen díszített,
közben a közönség kurjongat): Hát nevetségesnek érzem
magam… Általában semmi sem zavar engem, de ez most
nevetséges… Remélem, büszke vagy! (nagy nevetés, amint
visszaadja a kalapot)
Nos, tehát itt a varázslat a levegőben! Csak lélegezzük be! Csak
lélegezzük be! Ez valóban itt van, nem csak kitaláljátok! Itt van,
igen! Nagyon valódi!
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A Nap Vendége
Nos, kedves Shaumbra, van ma egy különleges vendégünk. Általában nem hozok vendéget
magammal, de mivel most ez az éves összefoglaló közvetítésünk és ünnepünk, megkértem
mindannyiunk kedves barátját, hogy csatlakozzon ma hozzánk.
LINDA: Jézust? (kis nevetés)
ADAMUS: (pofákat vág - közönség nevet)
LINDA: Csak egy kérdés volt…
ADAMUS: Ő...
Ó, nos, kedves Metatron barátunkat kértem meg… hogy csatlakozzon hozzánk a mai napon.
LINDA és a közönség: Óhhh!
ADAMUS: Érdekes lehet, ha megengeded magadnak, hogy belélegezd és érezd Metatront…
Lélegezd be és érezd… Metatron eddig egy hűvösebbnek tekintett energiával bírt, kissé fémes
energiával, mely nem annyira személyes és barátságos, mint, amilyen az enyém… Metatron a
szellemetek hangja volt. Mondhatjátok, hogy Metatron egy egyéb dimenzióban létezett, elkülönülve
egy másik helyen. Pár évvel ezelőtt, amikor beszéltünk róla, közelebb hoztátok Metatront, a
Kvantumugrás idején és ekkor Metatron neve átalakult és továbbfejlődött Yohammá. Yoham lett a
Metatronból, amely nem azonos a zenekarral, noha ők is ezt a nevet viselik. Metatron fejlődött.
Tudjátok, sokan kérdezitek olykor tőlem, hogy mi a szellemi nevetek…
(a terem hátuljában lévő büféhez lép…) Kaphatnék egy csésze kávét, tejszínnel? Te szülinapos
lányka! Csak hozd oda előre a színpadhoz, ha elkészült, jó, ha megtennéd… köszönöm.
LINDA: Van még bármi, amit szeretnél?
ADAMUS: Nem. Választottam és meg is jelent. (nevetés) Ma még a csokitokat is megkóstolom.
Érdekes… Hm… Igen, a ti neveitek is változnak, bizony. Gyakran kérdezitek, mi az én spirituális
nevem, a szellemi nevem? Nem tudjuk megmondani. Nem azért, mert titok, hanem azért, mert
folyton változik és fejlődik, ahogyan ti is.
Emlékezzetek arra, hogy a szellemi nevek nem olyanok, mint az
emberi nevek, hogy megszülettetek és kaptok egy nevet, mint
például Mary-Beth... vagy bármi egyebet… Ezt az emberi nevet
nem igazán választjátok, hanem elfogadjátok, beazonosítjátok
magatokat vele és aztán együtt éltek vele... De a szellemi név
egész más, folyamatosan változik, fejlődik, valójában hangok,
nem is nevek, hangzások, nem pedig durva emberi hangok
együttese. Ahhoz, hogy igazán megértsétek a szellemi neveteket,
el kell énekelnetek azt. Tónolnotok (hangolnotok) kellene hozzá… emberi durva hangzókkal nem
kifejezhetők. Akkor ezt most tegyük is meg. (nevetés)
Hangoljuk (Toningoljuk) a ti szellem neveteket. Nem kell ehhez zene, csak hangolni fogunk. Ehhez
szükség lesz némi Ahmyora, önmagatokba vetett bizalomra, hogy a hang, amely megszólal majd,
(Adamus pózol egy fotóhoz) A Habsburg zakómban… Igen, a Bíborostól kaptam ezt… Wulfingtól.
Kérlek… ne légy szégyenlős… igen, igen… (megkapja a kávéját a hölgytől) Se tálca, se csészealj,
se szalvéta? Hm…
SANDRA: Nem.
LINDA: Ő nem a feleséged… (nevetések)
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ADAMUS: Azt kell mondjam, a kávé fejlődött az én időm óta… ez jobb, mint, amit Cauldre
iszik…
A Szellemetek hangja
Nos... akkor hangoljuk a nevet… vagy csak érezzétek a nevet és aztán engedjétek ki… úgy, hogy ne
gondolkodjatok rajta… kerüljétek ki az elmét... engedjétek ki, anélkül, hogy gondolkodnátok rajta.
És engedjétek meg magatoknak, hogy kissé rendbontóak, rendkívüliek legyetek közben…
Emlékezzetek rá, ez a hang, hangzás, dal, folyamatosan változik,
tehát tudjátok, hogy ha most beazonosítjátok magatok vele, akkor
tudjátok, hogy majd meg fog változni. Nos, vegyünk egy mély
lélegzetet… és azt ajánlom, hogy csukjátok be a szemeteket hozzá,
hogy elkerüljük a túlzott agyalást. Vegyetek egy mély lélegzetet és
érezzétek az esszenciátokat, a Yohamotokat, a szellembéli
Hangotokat, az Egységeteket. Vegyetek egy mély lélegzetet - majd
engedjétek ki... Ne törődjetek azzal, hogy hogyan szól majd, csak
érzésből jöjjön ki… Mély lélegzet, tehát... Gyerünk.
Közönség: Hangol...
ADAMUS: Van benne egy kis struktúra, egy kissé szégyenlős volt… ah,óh...
Sart, gyere csak ki!
LINDA: Ó!
ADAMUS: Sart, te tudod, milyen érzés ez,
ugye? Csak csukd be a szemed, ne aggódj
azon, hogy most éppen 20 ezren néznek
téged… (nagy nevetés) Felejtsd el őket. Igen,
mikrofonnal... Na, milyen érzés? Milyen hang
szólal meg? Végy egy mély lélegzetet és csak
engedd ki…
SART: (hosszan hangol) ÁÁÁjjjjjjjiáááá….áááóóó
ADAMUS: Csodálatos! Csodálatos! (közönség tapsol) Sart, én
bejártam a világot, rengeteg nyelvet ismerek… de nem hinném,
hogy valaha is találkoztam volna ezzel a nyelvvel… (nevetés)
Ez valamilyen titkos nyelv? (Sart pólójára mutat, ahol
ismeretlen szavak vannak)
SART: Ez latin! Mindenki
tanult latint, nem?
ADAMUS: Ó, én tudom, hogy ez nem latin, de mi ez, kedves
barátom?
LINDA: Csak nézzetek el… másfelé, mind! (közönség nevet,
amint Sart elmutogatja, hogy B…M..-et jelent a póló felirat)
ADAMUS: Ó, értem már! Ez a Shaumbrák új nyelve! (sok nevetés) Köszönöm, uram!
Most, akkor ismételjük ezt meg, Sart vezetésével, bátorságával, rendkívüliségével… Ismételjük
meg. Érezzetek bele a szellemi nevetekbe, hangotokba... engedjetek el minden elvárást,
prekoncepciót arról, hogy hogyan is kellene szólnia, csak érezzetek rá. Ez fontos. Mi most nem az
időnket vesztegetjük, hanem nagyon fontos gyakorlat ez, mert ezen keresztül újra össze tudtok
kapcsolódni ezekkel a részeitekkel. Amelyeket majd a későbbiekben használni is fogunk. Minden
részeteket be akarjuk ide hívni.
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A szellemetek várja már... ahogy arról már beszéltünk, várja, hogy az életetek részévé válhasson,
távol tartottátok, azt gondolván, hogy még előtte fogynotok kell egy kicsit, okosodnotok kell,
kedvesebbé kell válnotok és hasonlók… ám a szellemetek ebben a pillanatban akar csatlakozni
hozzátok. Ő nem ítélkezik felettetek, csak szeretne részt venni ebben a nagyszerű földi
tapasztalásban.
Nos, akkor vegyetek egy mély lélegzetet és érezzétek magatokat, hangolódjatok magatokra, nem
valami távoli entitásra, valami elméleti, filozofikus, ezoterikus lényre, hanem önmagatokra. Mély
lélegzet és engedjétek magatokat megszólalni. Gyerünk… engedjétek ki!
KÖZÖNSÉG: (hangol hosszasan)
ADAMUS: Jó, jó jó. Tarthatnánk egy zenei vetélkedőt, de most nem ez a lényeg. Nem törekszünk
arra, hogy szépen szóljunk, hogy strukturált hangot adjunk ki, csak próbáljuk kiárasztani.
Megismételjük, csak ez alkalommal, mindenki, aki itt van és aki online, élőben csatlakozik be,
együtt szólaljon meg, mondjuk, hogy most a csoport Yohamját csináljuk… a csoport esszenciáját...
Itt ültetek ma, néztétek élőben, az energiákra ráhangolódva, de most engedjük ki ezt a hangot, ezt a
hangzást, földeljük le itt és aztán engedjük ki. Nos, akkor egy pillanatra hangolódjatok rá a
csoportunk energiájára... a csoport energiájára, melynek mindenki része, aki most ránk kapcsolódik,
a világ minden tájáról, ideértve mindenkit, aki majd a későbbiekben olvassa vagy hallgatja meg ezt
az anyagot... milyen hangja van ennek a csoportnak? Hogyan szól ez most itt ebben a csodaszép év
végi napfordulós időszakban? A pogány, keresztény, zsidó ünnep energiájában? Vegyetek egy mély
lélegzetet és hangolódjatok rá az év eme csodálatos időszakában… És kezdjük… Engedjétek ki,
engedjétek erősödni… (közönség hangol)
Csodálatos. Köszönöm. Köszönöm. Ez a kapcsolat önmagatokkal, a szellemetekkel, minden egyes
részetekkel, ez nagyon fontos szerepet tölt majd be ezekben az elkövetkezendő időkben, többé ne
tartsátok elkülönülve, hanem mindent hozzatok ide be.
Vegyetek erre is egy mély lélegzetet.
Ahmyo
Gabriela, mi történt? Úgy látom, érdekes csizmád van! Mit csináltál? (gipszre utal) Eltörted a lábad,
kedvesem? Eltörted a lábad… Nos, ezt hogy sikerült? Hogy csináltad?
GABRIELA: Szükségem volt egy kis nyugalomra, így hát ezt teremtettem.
ADAMUS: Aha, bárcsak ha lenne egy kis pénzem!!! Szóval
nyugalomra vágytál... Van egy kis pénzed, amit neki adhatnál?
(Lindához) Elkönyvelheted költségként! Igen, igen…
Tökéletesen igaz!! Köszönöm, azt, hogy nem mondtad, hogy
baleset volt! Köszönöm, hogy nem mondtad azt, hogy valami
butaságot csináltál… Sőt, te valami ragyogó dolgot tettél!
A tested átélt némi fizikai fájdalmat, frusztrációt éreztél magad iránt, biztosan kerested, hogy mi
rosszat tettél, egy rövid ideig, amíg nem beszélgettünk, de nem tettél semmi rosszat. Hanem valami
gyönyörű dolgot teremtettél, az Ahmyoból. Igen, mert megadtad magadnak a nagyon szükséges
pihenést, tíz évet fiatalodtál! Gyönyörűbb vagy, mint valaha! Szükséged volt erre. Túl gyorsan
mentél, túl sok káoszban és kuszaságban volt részed. Kihúzhatom ezt a széket? (a lába egy széken
pihen)
GABRIELA: Oh...
ADAMUS: Nem, nem... (nevetés) Mindent próbáltál kielemezni, rengeteg célnak megfelelni,
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túlságosan a tervezésben voltál. Túl sok évet töltöttél el a tervezésben és a struktúra építésben, ez
most szép lehetőséget hozott a számodra, hogy mindezt elengedhesd. Ó igen, az emberi részed,
amely annyira megszokta ezeket a tevékenységeket persze utálta ezt, de te most itt ülsz, felfedezted
a szépséget ebben az AHMYOT a teremtésedben. Semmit nem csináltál rosszul, ez így volt
tökéletes.
Nos, a következő kérdés az, hogy eztán mindig el kell majd törnöm egy lábam, egy karom, vagy
valamit, hogy ezt megadhassam magamnak? Nem, egyáltalán nem. Nem, de abban a pillanatban az
emberi energiáidat tekintve ez így volt tökéletes. És meg fog gyógyulni, mert megengeded
magadnak. Majd mindjárt.
Trish, veled mi történt?
TRISH: (nevet)
ADAMUS: Igen, hozzatok egy mikrofont. Barátok közt vagyunk, remélem, nem bánod.
Mi történt?
TRISH: Eltörtem a medencémet.
ADAMUS: Eltörted a medencédet?
TRISH: Igen.
ADAMUS: Szándékosan?
TRISH: Igen.
ADAMUS: Igen, igen. Valószínűleg, igen.
TRISH: (nevet) Igen.
ADAMUS: Lehet, hogy először arra gondoltál, hogy baleset volt… de nem, egyáltalán nem.
TRISH: Igen, ez csak egy címke.
ADAMUS: Pontosan! Egy címke! Nos, mi történt itt valójában?
TRISH: Úgy tűnik, hogy kimozgattam mindenféle energiákat innen.
ADAMUS: Hallottátok? Úgy tűnik, hogy kimozgatott mindenféle energiákat. És mi történt még
mindemellett?
TRISH: Pokolian fájt. (nevet)
ADAMUS: Pokolian fájt! (nevetés) Aztán, mi történt?...
Mi történt, amikor lélegeztél?
TRISH: Öhh...
ADAMUS: Behívtál energiát. A sokk, a trauma, beszéltünk már
erről korábban is, az eset miatt átélt sokk először is teljesen
kiragad az elmédből. Mert oly nagy átkozott fájdalmat érzel,
hogy gondolkodni sem tudsz…
TRISH: Ja, igen…
ADAMUS: Amint ez megtörténik, óriási beáradás következik be
a te isteni részedből... az Önvalódból. Azonnali elengedése történt
egy csomó olyan dolognak, amelyek már nem szolgálnak és ahelyett, hogy hosszú évek során
próbáltad volna meg ezeket elengedni, mentálisan, vagy egyéb módon, mondjuk járhattál volna
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tanácsadásra és hasonlókra, de te azt mondtad, nem, itt és most megszabadulok ezektől, egyszer s
mindenkorra. Összetöröm a medencémet. És ebben az a csodálatos, hogy meg fog gyógyulni.
Meggyógyul. Hölgyeim, az ebben a csodálatos, hogy jobb lesz mindkettőtöknek, mint valaha!
Most ezzel nem azt mondom, hogy törjétek el a kezeteket, hogy aztán jobb kezetek lehessen…
(nevetés) De jobb lesz! Jobb lesz, mint valaha. Szóval ez nem valami hiba volt, nem is ostobaság,
hanem, valójában… egy csodálatos részetek azt mondta, hozzunk be egy hatalmas mennyiségű
energiát! Mi az eredmény? Mindketten egy új megértéssel rendelkeztek majd a gyógyulás
-gyógyítás felől. Ez az egyik vesszőparipám… a gyógyítás - gyógyulás régi definíciója, olyan régi,
olyan poros, a gyógyulás valójában annyira gyorsan történik meg és oly szépen, különösen, ha az új
energiával vegyítjük. Nagyon szép. Köszönd meg magadnak, akkor is, ha pokolian fájt… de
köszönd meg!
Roy, veled mi történt?
ROY: A Pakawuahmmá változtam! (nagy nevetés - Royon egy
holló alakú sapka)
ADAMUS: (nevet) Hát ez történik, kedves Shaumbra, amikor
igazán belélegzitek magatokba! Nézzétek meg mi történik!
(nevetés) És ez egy gyakorlott szakemberrel történt, …kérjük, ne
próbálják ki otthon! (nevetés)
ROY: Túl sokat lélegeztem.
ADAMUS: Túl sokat lélegeztél. Nos, mi történt Veled és Lindával? Mi történt az életetekben? Az
elmúlt hat hónapban? Mi történt?
ROY: Kapcsolatba kerültem a lelkemmel… Mindketten összekapcsolódtunk a lelkünkkel.
ADAMUS: Linda, mi történt? (Roy feleségéhez szól)
LINDA2: Azt hiszem…ahogy kinézek magamból, minden amit látok, a visszatükröződése annak,
ami vagyok. Legyek én Sarah Palin, Barack Obama, vagy Erzsébet Királynő, vagy egy rizsföldeken
dolgozó kínai.. Amint magamba tekintek, igazán, csupán valóban az vagyok, Aki és csak ez létezik.
ADAMUS: Linda és Roy, ti Aandrahval (Norma Delaney)
dolgoztatok és egy nagyon intenzív folyamaton mentetek
keresztül hat hónapon át... Ti olyasmin mentetek keresztül, amit
nem ajánlanék nagyon sok embernek, az intenzitása miatt, hacsak
nem rendelkeznek a ti meggyőződésetekkel, eltökéltségetekkel és
ezzel a mélységes szeretettel, amellyel ti és Aandrah
vezettetésével.
Ti olyasmin mentetek keresztül, ami egy átlagembernek 5-10 életébe is telhet, régi dolgok
feltisztítása, hiedelmek feltisztítása, a magatokba vetett kétségek kitakarítása és ítélkezés elengedése
magatok felett, régi szemetek kitisztítása. Mindez a Mentális Kibillentségek Szemináriumon
kezdődött, Breckenridge-ben, júniusban, ott ez a két lény azt mondta IGEN. Megcsináljuk.
Megcsináljuk, mert eljött az ideje, mert mások számára szeretnénk példával szolgálni, megcsináljuk
azért, hogy bemutassuk, hogy nincs hiba. Semmilyen hiba. Az emberek számára nagyon könnyű
belekerülni a hibakereső mentalitásba: Mit csinálok rosszul? Semmit!!! Rengeteg elképesztő
tapasztalatot szereztetek ebben az életben és egyéb életekben és utána így szóltatok: Itt az idő. Itt az
ideje annak, hogy továbblépjünk, hogy leálljunk a játszmáinkkal, vagy ha – így mondtátok - ha
tovább is játszom a játékot, legalább legyek annak tudatában, hogy ez egy játék! Ha színészkedni
fogok, eljátszom egy szerepet, legalább tudni akarom, hogy ez csak egy szerep!
Én imádom a szerepjátszást, én folyton játszok. Céllal. De ez egy szerep. Ez itt és most. Ez én
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vagyok és közben ez egy szerepem, mert megtehetem. Nincs rá semmi egyéb okom, csak az, hogy
mert megtehetem!
Ám, ahogy beszéltük, tudatában kell lennetek annak, hogy szerepet játszotok éppen, hogy
emberként játszotok, hogy eljátsszátok, hogy fizikai gondjaitok vannak, eljátsszátok, hogy pénzügyi
gondjaitok vannak, akármi is legyen az... Íly módon, tényleg élvezhetitek a szerepeitek
megválogatását és nem kell annyira komolyan vennetek.
Nos, ti rájöttetek, ahogy ezen a sötét időszakon, amit a poklotoknak nevezhetünk, áthaladtatok, ami
közben olykor azt sem tudtátok, hogy akartok-e létezni… nem csak ebben a valóságban, hanem
egyáltalán létezni... odaát az egyéb dimenziókban. Ez már keményebb… Mert akik itt élnek a
kétségbeesésükben abban reménykednek, hogy elfelejthetik ezt majd, pedig viszik ám magukkal…
De ti végül felfedeztétek a csodálatos szavakat: Mindaz vagyok, ami vagyok. (Csak azzal
rendelkezem, ami vagyok) Hűha!
Mindaz vagyok, amim van!
Nos, ez néhány ember számára kissé szomorúnak tűnhet, de megvilágosodott lények számára ez a
legnagyszerűbb ajándék. Ez a Vagyok, Aki vagyok!
Kedves Linda és Roy, ahogy Aandráhval dolgoztak, keresztül mentek a saját poklukon, hogy
felfedezzék: Mindaz vagyok, amim van. Ez egy áldás. Ez igazi szeretet és elképesztő. És amikor
felfedezed, hogy az vagy, ami, akkor felismered, hogy soha nem veszítetted el magadat. Linda és
Roy, ti nem veszítettétek el magatokat soha. Megtapasztalni
persze bármit megtapasztalhattok… Most pedig megkapjátok
ezért a nap díját! (előhúz egy száz dollárost a zakózsebből)
Titokban megőriztem... (Nagy nevetés, taps) Visszajön...
visszajön...
LINDA: (mondana valamit...)
ADAMUS: Linda, tessék, kérdésed van?
LINDA:

Szerinted,

ajánlanák

a

Mentális

Kibillentségek

Szemináriumodat??
ADAMUS: Kérdezd csak meg.
LINDA2: Csak akkor ajánlanám, ha van bátorságotok hozzá…
ADAMUS: Ha elég bátrak vagytok…
De nem erről szólt az eddigi egész életetek? A „ha elég bátrak vagytok”-ról?
KÖZÖNSÉG: De…
ADAMUS: Mókás, ugye?
Kiegyensúlyozni ismét
Nos, Shaumbra, csináljunk valami szépet együtt… jó? Engedjük most meg ezt a
kiegyensúlyozódást együtt. Beszéltünk már róla korábban, igaz? A testetek tudja, hogyan
gondoskodjon magáról, az elmétek tudja, hogyan hozza magát egyensúlyba, valójában nincsenek
problémáitok, hacsak nem ragaszkodtok hozzájuk. Tényleg nincs semmi baj veletek, hacsak nem
szeretitek ezt a játékot játszani.
Nos, akkor ragadjuk meg ezt a pillanatot, ezt a tiszta Ahmyo pillanatát, amelyben alapvetően nincs
semmilyen cél, se nyomás, hogy kiegyenlítsétek magatokat. A régi energiában ezt gyógyításnak,
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gyógyulásnak neveztétek volna, de mi mondjuk csak azt, hogy a természetes létállapotba való
visszatérésről van szó. Úgy, hogy elég Ahmyo van bennetek, bizalom magatok felé, tudjátok, hogy
képesek vagytok ismét egyensúlyba hozni magatokat. Bármikor képesek vagytok új irányt felvenni.
Nem kell hozzá semmit sem tennetek. Magától megtörténik. Sőt, várja az alkalmat, hogy mikor
történhet meg. Tényleg. A testetek… A tudat testetek erre vár…
Ti, vagyis az emberi identitás körbe-körbe pörgött, főként az elmúlt két évben, dolgozva,
gondolkodva, szerepet játszva, rengeteget tapasztalva, rengeteg megújuláson ment keresztül,
újrarendeződésen.
Most az elkövetkező pár percet fordítsátok arra, a teljes Ahmyo állapotában, hogy a testetek már
meg is gyógyította magát, az elmétek egyensúlyba került, de egy új minőségben, nem a régiben, a
gyógyulás és a kiegyenlítődés egy új minőségben történik meg, majd csak engedjétek meg…. Az
elkövetkező pár percben, amíg a zene szól (egy pillanat és megmondom melyiket játsszuk le). Csak
engedjétek, hadd történjen meg. Csak hadd történjen meg. Csak engedjétek meg..
Nem kell semmit kántálnátok hozzá, nem kell gondolkodni semmiről, csak lazítsatok, olyan ez,
mint egy masszázs a lelketek számára, amivel megajándékozzátok magatokat. Engedjétek
megtörténni.
Ha azon kapjátok magatokat, hogy gondolkodtok rajta, vagy kételkedtek benne, akkor vegyetek egy
mély levegőt és engedjétek el…
Dr Kuderka, a második zeneszámot, ez nem egy kis new age-es csilingelő zene, ez csupán egy
vidám zene, egy nagyszerű zene, John, ez az outro szám a cd-n….
Nos, vegyetek egy mély lélegzetet és engedjétek meg magatoknak, hogy az elkövetkező pár
percben az összes kiegyenlítődés megtörténhessen bennetek.
HAPPY HOLLIDAY-zene….
Tyűha! Túl könnyű volt? Nem kell, hogy nehéz legyen. Ha bármikor szeretnéd újra egyensúlyba
hozni magad, könnyen is megteheted. Nem kell, hogy nehéz legyen. Lehet vidám dolog is. Nem
kell hozzá szomorú zenét játszanod, hacsak nem ezt választod. Nem kell egy csomó szenvedésen
átmenned, hogy eljuss oda, ahol lenni szeretnél. Nem kell gondolkozni rajta. Megteheted azt, hogy
egy pár percet engedsz magadnak, bármilyen környezetben is legyél és egyszerűen csak élvezd és
engedd megtörténni.
Ez az Új Energiás kiegyenlítődés, ezt hívták gyógyításnak. Nem kell hozzá bonyolult rendszereket
ismerned, kedves Shaumbra, az egyszerűség a lényeg! Nem kell gurukkal tanulnotok. Eddig még
nem találkoztam egyetlen megvilágosodott guruval sem. És olyan guruval sem találkoztam, aki
bárki mást megvilágosított volna. Ti hány ilyet ismertek? Hány megvilágosodott lényt, akik teljesen
fizikai testben tartózkodnak? Hány olyat ismertek, akik bármilyen iskolát, tanfolyamot
megvilágosodva hagytak el? Ez azért van, mert az összes rendszer, amely nem az egyszerűségre
törekszik valamilyen más irányba viszi el az egyéneket.
Ti, kedves barátaim, ti, amennyiben úgy döntötök, a szellem egyszerűségét fogjátok tanítani, az
önvaló egyszerűségét. Már több ezer, sőt több tízezer éve, hogy az emberek próbálják nagyon
megnehezíteni a dolgot. Miért? Mert, hogy teljesen őszinte legyek… Cauldre nincs oda ezekért a
pimasz állításaimért - de sajnálom, ez most az én műsorom, nem az övé - azért bonyolítják tehát,
mert valójában senki nem ért el oda. Igazából senki nem ért oda. Senki nem fejtette meg. Mit
tesznek tehát: létrehoznak néhány bonyolult rendszert, beleraknak egy útvesztőbe, elveszik a
pénzed közben, majd, amikor kiérsz, azt mondod magadnak, „Nos, bizonyára nem vagyok elég jó,
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nem értem el, nem sikerült.” Azért, mert bonyolult volt. Miközben ez egyszerű. Szeretnéd újra
egyensúlyba hozni a Tudat Testedet, a testedet, az elmédet, a szellemedet? Tedd meg egyszerűen.
Valójában minél kevesebbet próbálgatod, annál inkább működik. Ha csak annyit teszel, hogy ülsz és
valamilyen zenét hallgatsz, vagy épp bármi egyebet teszel, mint például fürdőzöl egyet vagy sétálsz,
vagy egyáltalán nem is csinálsz semmit, akkor megtörténik.
Itt ismét az AHMYO jelentésénél tartunk - annak a megértésénél, hogy Te, mint Isten mennyei része
az összes eszközt már előre az utadra helyezted, még mielőtt odaérkeztél volna az utad adott
pontjára. Az összes potenciált odatetted és most csupán annyit kell tenned, hogy tudatosítsd ezt
magadban. Tisztánlátás kérdése. Egyszerűség kérdése.
A másik csoport
Csak, hogy tudjátok, egy évvel ezelőtt azt mondtam nektek, hogy a Shaumbrával megkezdem a
munkát és volt egy választásom. Volt egy másik csoport - valójában egy csomó másik csoport, de (nevetések) egy másik csoport is szerette volna, ha velük dolgozom, hogy az ő „mesterük” legyek
és tulajdonképpen nem tartott sokáig a döntést meghoznom. Tobias arra kért engem, hogy jöjjek
dolgozni a Bíbor Tanáccsal, a Bíbor Körrel és a Shaumbrával. Tényleg nem kellett sok idő ahhoz,
hogy meghozzam a döntésemet, ám érdekes egy pillantást vetni most arra a másik csoportra, mely
éppen feloszlóban van, számos okból kifolyólag.
Ők nem akarták elfogadni azt, hogy minden egyén képes megújítani önmagát. Ők beleragadtak az
egymás gyógyítgatásába, a minden egyéb gyógyítgatásába. Ez lett a munkájuk alapja. Egymást
gyógyítgatják. Ami energetikailag nem rossz, de végső soron nagyon korlátozó dolog. Úgy érezték,
hogy hetente X számú gyógyítást kell elvégezniük olyan embereken, akik nem feltétlenül akarnak
gyógyulást, ám ők mégis úgy érezték, hogy ezáltal jó karmát hoznak létre maguknak. Ez a csapat
csodálatos volt, csodálatos lényekből állt, akik nem Shaumbrák voltak - elég hierarchikus felépítése
volt a szervezetüknek. Számos struktúra alkotta a szervezetüket.
Tudjátok, valójában van néhány ember, ebben a spirituális keresési úton, aki imádja a struktúrát,
szereti a szabályokat - „Ma ezt kellene tenned. Ezt kellene követned. Így kellene lefordítanod
valamit egy olyan őrült nyelvre, amit nem is értesz. Így kellene evangelizálnod.” És valójában ez
egy olyan működés, amelyben sohasem nyerhetsz és sohasem fejlődhetsz benne mindaddig, amíg ki
nem kerülsz belőle. Szóval ez a másik csoport nagyon hierarchikus volt és nagyon struktúrált - és a
játék részben arról szólt, a struktúra egyik eleme az volt, hogy „Mi majd meggyógyítjuk egymást.”
Elfeledkeztek egy fontos dologról. Miről? Hogy önmagukról gondoskodjanak. A legjobb gyógyító,
a legjobb tanító, a legnagyszerűbb etalon és példa az, aki először is önmagáról gondoskodik,
Ó, és tudom, hogy olykor szeretnétek kilépni és a dolgotokat végezni. Szeretnétek kilépni és
másokat segíteni - ez egy régi mechanizmus - ám csak addig, amíg el nem juttok arra a pontra,
amikor önmagatokat teljes mértékben szeretitek és így szóltok: „Ez olyan könnyű, annyira mókás,
ez az én döntésem teljesen.” Ugyan milyen jogon hullámoztatja a kezét valaki más fölöttem és
milyen jogon énekel? Tudjátok ez elég önző dolog. Mindaddig, amíg oda nem tudsz úgy állni valaki
elé, hogy azt mondod a szemébe: „Vagyok, Aki vagyok” a lényetek minden részéből, addig ez csak:
??? Ez micsoda? (valaki beszól: Makyo) Makyo! Pontosan!
Nos, tehát örülök, hogy ehhez a csapathoz jöttem, mert ti éltek. Látom az új tervek egy részét,
amelyek megjelentek. Látom, hogy mit tesztek csoportként együtt és külön-külön egyénenként - ez
a csoport élettel teli. Szóval, micsoda áldás, hogy hozzátok jöttem.
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Áttekintés
Végezzünk most egy gyors áttekintést - egy év végi összegzést. Ebben az évben rengeteg
információt vettünk át és csak szeretném, ha visszamennénk és vetnénk egy gyors pillantást arra,
hogy honnan is indultunk és utána lesz egy közös üzenetünk Yoham-Metatronnal. Nos, honnan is
indultunk?
Beszéltünk a hullámalakzatokról - ez elég alapvető anyag - hogy a szellem és az ember, eonok óta
miféle táncot jártak. Hogyan áramoltak együtt, majd mentek külön, mint egy harmonika. Játszik
valaki harmónikán köztetek?
LINDA: Nehogy beárulj…
ADAMUS: (kacag) Mint egy harmonika. (nevetés) Ó, ez milyen romantikus. Annyira szexi dolog
harmonikán játszani. (még több nevetés) Valóban az!
Befelé, kifelé…közeledni, majd szétválni, mindez teljesen természetes, majd valami történik.
Elfáradsz ebben az előre-hátra dologban, a harmonika effektusban. Valami mást szeretnél. Azt
mondod: „Mikor fogunk végre találkozni? Mikor fogunk integrálódni?” Ezen mentetek keresztül.
Mi ezt ébredésnek hívjuk. (rajzol)
Elérkeztek ehhez a ponthoz, az X zónához, az ébredési zónához. Ismerősnek tűnik, ugye? (utalván
az Ébredési Zóna rádiós hálózatra, amit most indítottak el)... Az ébredési Zóna… (Michelle-hez)
Köszönöm, hogy ezt választottad. Idejutottatok és ezen mentetek keresztül. Emlékezzetek, itt,
ezelőtt (utalván az X előttre) a struktúra lebontása zajlott, amely káosznak tűnt, mintha az életetek
pokollá változna, jöttek a kétségek magatokban és a hasonlók,
mindez tele töltve makyoval.
Ezeket a nehéz, kihívást jelentő érzéseket azzal palástoltátok, hogy
„Én spirituális Lény vagyok” és olyan ezoterikusan intellektuális
dolgokkal ajándékoztátok meg magatokat, amelyek a kihívást
kompenzálják. Ám bizonyos értelemben ez jó dolog volt. Minél
több makyot dobtatok a tűzbe, annál nagyobb lett a tűz és annál
rosszabbul éreztétek magatokat és a tűz, ahogyan Kuthumi is
mondaná, marha csipsz szagú volt, írtó büdös, ám egyre csak égett.
Az energia áramlott folyamatosan és így jutottatok arra pontra, ahol így szóltatok: „Én már a saját
makyomnak sem hiszek. Nem tudom,ki vagyok.”
És persze, akkor jön az, hogy mindent kívül keresünk, minden választ kívül keresünk, mindenki
másban keresitek a válaszokat, kivéve magatokban, ami persze nem működik. Erre mit csináltok?
Megpróbáltok véget vetni a létezésnek.
Megpróbáltok kilépni a létezésből, megpróbáltok teljesen lezsibbadni, érzéketlenné válni és
érdektelenné. Lecsukjátok az elméteket, olyképp, hogy többet ne is tudjatok gondolkodni vele,
racionálisan sem, lezárjátok a testeteket, hogy az ne egyensúlyozhassa ki magát - alapvetően
dühösek vagytok a testre, amiért itt tart benneteket ezen a rettenetes földi utazáson - lezárjátok a
testet. Olykor elképedek néhányatokon - nem nézek most senkire, de elképedek néhányatokon, …
tudjátok, hogy a testetek elképesztő. Már meg kellett volna halnia! Mérgezésben el kellett volna
pusztulnia. Tényleg - elképesztő- ahhoz képest, hogy mit kellett átvészelnie veletek és mennyire
nem engedtétek meg magatoknak, hogy gyógyuljatok. És mindaz a szemét, amit manapság a
testekbe töltenek… Semmi bajom nincs a modern orvoslással mindaddig, amíg a
gyógyszerfogyasztó valóban meg akar gyógyulni.
De hányan - megkérdem a mi kedves orvosunkat, (Dr. Peggy Ensign-t), hogy az összes embert
figyelembe véve, nem csak a Shaumbrákat, hanem minden embert - igen, felállhatsz, igen - a
környezetedben, az orvosi iparban, az összes ember közül szerinted hányan akarnak valóban
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meggyógyulni?
PEGGY: Azt hiszem, legtöbbjük figyelmet akar kapni.
ADAMUS: Köszönöm! Ezzel mindent elmondott. Elmondanád ismét?
PEGGY: Azt hiszem, legtöbbjük figyelmet akar.
ADAMUS: Figyelmet akar. Miért? Mert önmaguktól nem kapják meg. Valójában szeretetre
vágynak, amit önmaguktól nem kapnak meg. Tehát mit csinálnak? Egyfajta összeomlást
választanak, hogy megkapják a figyelmet és elmennek olyan emberekhez, mint te…
PEGGY: Hogy valaki másban bízzanak.
ADAMUS: Valaki másban bízzanak. Szerinted milyen százalékban akarnak valóban gyógyulni?
PEGGY: Szerintem nem igazán tudják, hogy mi a gyógyulás.
ADAMUS: Igaz.
PEGGY: Ők szeretnének…
ADAMUS: Összekeveredik az igazi gyógyulás és a szenvedés csökkentése, hogy egy kissé
elviselhetőbb lehessen.
PEGGY: Az éppen hogy csak szintig…
ADAMUS: Az éppen elégig….
PEGGY: …hogy a következő napot is kibírják.
ADAMUS: Igen, tehát ismét kérdezem - szeretnék egy választ kierőszakolni belőled - szerinted,
hányan akarnak egyensúlyba kerülni újra? Hányan akarnak teljesen a testükben, elméjükben és
szellemükben - egészségesen? Nekem van egy számom, szeretném összehasonlítani. Várj. Leírom
az enyémet… (nevetés, amint leírja és aztán elrejti)
PEGGY: Én azt mondanám, hogy 0.
ADAMUS: Nulla!
PEGGY: Igen.
ADAMUS: Ó, te pesszimistább vagy nálam! (nevetés)
PEGGY: …azt gondolom, hogy mindenki azt szeretné, ha valaki más gondoskodna róla.
ADAMUS: Igen, és elég közel járunk. Én azt mondom, három százalék. A környezetedben lévők 3
százaléka akar egy nagyobb átrendeződést, változást. Te pedig azt mondod, hogy nulla százalékuk.
Nos, köszönöm, kedvesem.
És ezért most kapsz is egy Adamus díjat, amit külön erre az
alkalomra készített…
LINDA: Steven!
ADAMUS: Steven, és tessék. „Válassz!” Köszönjük.
(közönség tapsol, amint Adamus felmutatja a kis fém jelet,
amelyen ez áll: Válassz!)
Szeretném, ha tudnátok, hogy mindenki egy ajándékkal
távozik ma innen. Úgy érzem magam, mintha Oprah lennék. (amerikai sztár-műsorvezetőnő)
(nevetés) Kinézel…vannak odakint autók? Új autók?
Nos, igen…kb. három százalékuk akar valóban gyógyulást. Képzeljétek el, milyen lenne, ha az
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emberek azzal mennének az orvosokhoz, hogy „Jó napot doki, gyógyulni szeretnék. Tudsz ebben
segíteni? Változni akarok.” Ez nem gyakran fordul elő.
Szóval itt a destruktúrálódás zajlik, itt kerül a makyo a tűzbe, amitől a folyamat folytatódik, meleg
marad,, ám az emberek hajlamosak… ó, ezt a pokoli dolgot (nagy ventillátor) kikapcsolhatnád. Hú,
ennek milyen rezgése van! (Lindának mondja) Csodálkozom, hogy nem őrjített meg benneteket!
(nevetés, amint Linda grimaszol)
LINDA: Milyen szórakoztató lenne!
ADAMUS: Nos, Nézzük csak, mi van az egyes számú ajtó mögött. (David próbálja a ventillátort
kikapcsolni)
Nos, tehát ezen mentetek keresztül. Hála Istennek, ti végére értetek ennek a folyamatnak. Van egy
apró kis maradvány energia még, de már végeztetek. Köszönjétek meg magatoknak.
Tehát elérkeztek ide a zónába. Tapsoljátok meg magatokat. (nagy taps a közönségből és ujjongás) és tudjátok mi abban a szép, amit elterveztetek? Hogy nem mehettek vissza. Nem mehettek vissza.
Ez ebben a szép! Néhányan tartotok tőle, de nem tudtok visszalépni. És ha mégis megtennétek, én
ott leszek! Ott leszek és kihozlak benneteket onnan.
Tehát idejöttetek ebbe a szépséges X Zónába és számos dolog történt. Beszéltünk az egyik dologról,
az Ahmyoról. Ahmyo a bizalom. Megtanulod, hogyan bízz magadban egészen. Ez eltart egy
darabig. Nem megy egyik napról a másikra, de megtanuljátok, ahogy Linda és Roy is megtanulták,
hogy ti egyedül önmagatokkal rendelkeztek. Ezzel ugyan mit kezdetek? Utálni fogjátok magatokat?
Elutasítjátok magatokat? Undorodtok magatoktól vagy szeretitek magatokat? Igazából tényleg nem
nagyon van választásotok, igaz? Arról van szó, hogy teljesen, minden részetekben szeressétek
magatokat.
Egy lény csupán átmenetileg utálhatja önmagát, vagy tagadhatja meg magát - csupán néhány millió
éven keresztül. (nevetés) Majd meg kell tanulnia szeretnie önmagát. Ezt visszakapcsolhatod, látom,
hogy zavar a dolog…
LINDA: Ó, annyira édes vagy. Olyan megható pillanataid vannak. (David visszakapcsolja a
ventilátort)
ADAMUS: Tehát tanultunk az ahmyoról, a magatokba vetett bizalomról. Továbbra is tanuljátok az
ahmyot, a szépséget, a kecsességet. Az ahmyo egy nagyon kecses, finom, méltóságteljes létezési
forma, nem kell semmiért aggódnotok. Ó, igen, persze továbbra is megvan a külvilág. Továbbra is
ott van a családotok, a munkahelyetek, de hirtelen minden átalakul. Hirtelen nem számítanak már
ezek annyira. Hirtelen az energiák áramlanak. Jövő hónapban majd beszélünk az energiaáramlásról
- wwwwhhh - hogy az energiák miként pörögnek folyamatosan. Hogy vannak napok, amikor
eltalálnak benneteket, beszippantanak, de erre már nincs szükségetek. Az Ahmyo egy szépséges,
méltóságteljes, kecses tánc. ( hullámoztatja a kezét) Érzitek ezt?
LINDA: Hmmm…hmmm
ADAMUS: Ah, érzed?
LINDA: Hmmm
ADAMUS: Én nem csináltam semmit... (kuncog) De, csináltam...
Tehát beszéltünk az Ahmyoról, beszéltünk a sorsról. Igen, most összefoglalok. Sajnálom. Vannak
köztetek, akik így szólnak: „Nem ad nekünk ma semmi újat?” De, igen, majd a legvégén. Most
építkezek odáig, de fontos ez az összefoglalás. Annyi mindenen mentetek keresztül ebben az évben,
több dolgon, mint amit mi, Metatronnal és a többiekkel a Bíbor Tanácsból feltételeztünk. Tényleg
több dolgon mentetek át, ezért ezt az év végi összefoglalót jó megtartani. Nos, a sors és a cél, vagy
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épp a tény, hogy nincs sors és cél.
Én valójában nagyon elégedett voltam, amikor előhozakodtunk azzal az elképzeléssel, hogy többé
nincs lázadás, sem forradalom, mert valakinek a sorsát elvenni olyan, mintha a kedvenc takaróját
vennéd el. Ha elveszed az emberek célját, azzal elveszed alapvetően az összes makyojukat, ami az
életüket jelenti.
Az emberek, általában függnek a céloktól, a törekvésektől. Hányan vettek közületek részt az üzleti
világban, ahol megvoltak a célkitűzések, a beosztások, a terveitek? Ez bizony egy mesterséges, igen
korlátozott módja a cselekvések. Néhányatokat a céltudatosságra neveltek. Sajnálom, de az igazi
életben nincsenek célok. Nincs egyéb elérni való cél, mint a létezés öröme.
Nekem nincsenek terveim és célkitűzéseim. Ha holnap ezt a csoport szétoszlik, kacagva mennék
vissza a Harmadik Körömbe. Miért? Mert élveztem, hogy itt lehetek veletek. Nekem nincs ezzel
célom. Nincs ebben semmi terv. Nem számolunk el semmit a túloldalon. Hányat térítettem meg?
Hány emelkedett fel? Hányan követtek el öngyilkosságot? Hányan bolondultak meg? (nevetés)
Ezeket mi nem tartjuk számon. Mindannyiótoknak mondom, szabaduljatok meg a céloktól az
életetekben, a vállalkozásaitokban. Tudom, hogy szegény Cauldre egy percen belül meg fog
fulladni, de nem… tényleg. Nincs szükség a célokra. Legyenek tervek, dolgok, amelyekbe csak úgy
beleugrotok, feladatok, csak úgy, mert élvezitek, a létezés öröméért, kedvéért. Csak úgy.
Nos, hogy a múlt hónapot átvegyük, nem kell cél ahhoz, hogy létezz. Mert eleve létezel. A modern
tudatosság azt mondja, hogy rendelkezned kell bizonyos céllal, hogy megérdemeld a létezést.
Egyáltalán nem igaz. Nem. Csak a lét kedvéért, a létezés öröméért. Hogy itt vagytok.
Most pedig , amint ebben a zónában vagytok és az ahmyot magatokhoz ölelitek, elengedvén a
sorsot és a célokat, van itt még valami. Használtuk a beáradás (infúzió) szót. Beszéltünk arról, hogy
egy tárgyba belelélegzünk. A belégzésről beszéltünk.
Sha-dhar
Van egy pontosabb kifejezés erre… (leírja) Sha-dhar. Sha-dhar. Milyen a rezgése? Shad-dhar. Ez
egy ősi szó. Egészen az atlantiszt megelőző korokból ered. Ősi, ősi. Az egyik eredeti hangzás ez sha-dhar. és azt jelenti életet adni. Életet adni, életet lehelni. És ismerősnek kell tűnnie, mert mióta
itt vagytok, ezt csináljátok. Belélegzitek magatokat, beárasztjátok magatokat az életetekbe - ezt
azóta végzitek, mióta fizikai alakot öltöttetek itt.
A fizikai létezés már önmagában egy varázslatos dolog. (megáll, majd valakit néz, aki így felel:
csak leírom a sha-dhart…) (nevetés) Jól van, csak meg akartam bizonyosodni afelől, hogy nem a
mobiltelefonodat használod.
Nos, tehát életet az életbe. Életet lehelni az életbe, hogy megengedjétek magatoknak végül, hogy
teljesen részt vegyetek az életetekben. Ezt a szót szeretnénk feltámasztani, visszahozni.
Beszéltünk korábban nektek a Pakauwahtokkal való összekapcsolódásról. Ez is Sha-dhar egy
formája. Néhány hónappal ezelőtt beszéltünk arról, hogy vegyetek egy tárgyat - bármilyen tárgyat,
valamit a tárcátokból, valamit az otthonotokból, a kocsi kulcsotokat, vagy bármit és árasszátok belé
önmagatokat. Miért? Mert annyi belső munkát végeztetek már, a báb állapotában tartózkodtatok az
elmúlt 5-10-20 évben, hogy most eljött annak az ideje, hogy ezt kihozzátok magatokból. Nagyon
mélyre merültetek önmagatokban és miközben ezt tettétek, ez a részetek, amiről Tobiás évekkel
ezelőtt beszélt, a részetek, amely elhagyta az otthont - emlékezzetek rá, az Angyalok Utazásában - a
részetek, amely elhagyta az Otthont és külső kifejeződéssé változott, ez a részetek bebábozódott az
egyéb birodalmakban…mindkettővel végeztetek, az egyéb birodalmakban lévő bábbal is és az
ittenivel, a földivel is. Már nem kell bábban tartózkodnotok. Nincs már szükség rá.
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Ezután következik egy természetes dolog, hogy hajlamosak lesztek egyesülni a sha-dharotokkal,
azzal a képességetekkel, hogy életet leheljetek az életetekbe. Az életetekbe. Micsoda fantasztikus
elgondolás - életet lehelni az életetekbe. Sokan közületek azzal próbálkoztak, hogy az életet
kirázzátok magatokból, hogy minél zsibbadtabbakká váljatok, megtagadván az életet. Most peding
elérkezünk arra apontra, ahol életet lehelünk az életbe.
Most pedig szeretnélek megajándékozni benneteket, mindenkit egy aprósággal itt az ünnepek
idején, Linda Eesából segít nekem, hogy az ajándékokat kioszthassuk… és segít nekünk még…
LINDA: David McMaster.
ADAMUS: David.
LINDA: A terem mindegyik oldalára jut valaki.
ADAMUS: Ez pedig egy Adamus díj vagy egy pikk…mindenki
kap egyet. (tapsol a közönség)
(kiosztják az ajándékokat)
Emlékezzetek arra, hogy mit beszéltünk régebben, a pikkről. A
pikk egy feje tetejére állított szív. Vagy a szív egy feje tetejére
állított pikk. A szív, ami lefelé mutat jelenti az anyagba való
alászállást, a Földre való érkezést, a biológiai megtestesülést. A
pikk - a felemelkedés, az újra felszállás. Ezek összekapcsolódnak, mert megvolt az a tapasztalatotok, hogy a Földre jöttetek, most pedig itt a tapasztalat, melynek során túlléptek az eddigieken.
Így mindkettő meglesz.
Mielőtt tehát magatokra vennétek, szeretném, ha a kezetekben tartanátok és adjunk most egy kis
életet neki. Tudjátok, egy teremtő számára valószínűleg az egyik legteljesebb, legnagyobb
megelégedést hozó érzés, ha valamit az életével megtölthet, ha valamit életre kelthet - egy élettelen
tárgyat, egy fém pikket, vagy bármit - ez már igazán örömteli, kedves Shaumbra. Életre kelteni
valamit.
Megszoktátok, hogy teremtetek dolgokat lépésről lépésre, mentális úton. Összerakjátok az üzleti
terveteket, kigondoljátok a dolgaitokat és stresszelés közepett hívjátok őket életre. De nem kell így
tennetek. Igen, továbbra is végig kell majd mennetek néhány emberi körön, ám lényegében elég, ha
életet leheltek a dolgokba - sha-dhar.
Nos, ha kérhetem, fogadjátok el ezt az ajándékot, ami immár a tiétek és engedjétek meg
magatoknak, hogy életet leheljetek belé.
Tudjátok, amikor azt mondom „lélegezzetek, leheljetek”, akkor nem szükséges, hogy azt a szátokon
és az orrotokon át tegyétek. Ez a beárasztás. Önmagad kiárasztása, hogy beragyogod azt. Kathleen,
amint ezt teszed, nem veszítesz semmit. Kathleenből nem vész el semmi. Ez benne a szép.
Emlékezzetek erre. Semmi sem vész el. Amikor beárasztod önmagadat valami másba és vedd észre,
hogy azt mondtam „valami” és nem „valaki” másba, akkor belőled nem vész el semmi. A
Tudattestetek ugyanazt az egyensúlyt tartja meg, ugyanazt az energia mennyiséget és tudatosságot.
Szóval nem veszítetek semmit, ha így tesztek.
Szóval engedjétek meg magatoknak, hogy életet leheljetek az életbe. Lélegezzétek bele magatokat a
benneteket körbevevő dolgokba. Ez csak egy kinyílás kérdése.
(szünet)
Ez az áramlás a szívetekből jön, a Tudattestetekből, örömteli módon, méltóságteljesen. Egyszerűen
csak táncra perdül.
(szünet)
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Ez csupán egy kis fém darabka, egy pikk formájú fém, ám valami mégis történik vele.
(szünet)
Így teremtetett a Föld - az angyalok életet leheltek az életbe, ide jöttetek, hogy életet leheljetek az
életbe. Aztán ideragadtatok hosszú időre, nagyon az elmétek irányított. Nagyon-nagyon elakadtatok.
Ezért oly nagy szívügyem e mentális kibillentségek témája. Olyan sok beragadt energia van. Mi
most túllépünk az elmén. Az elme részt vesz majd az utazásunkban, ám kap majd egy új saját nevet,
egy új alakot, kialakul majd, hogy milyen új módon tud majd dolgozni. Engedjétek, hogy a
ragyogásotok a pikk részévé válhasson.
Valami érdekes történik itt. Két dolog történik. Először is, ez a kis pikk, életre kel. Nem feltétlenül
kap karokat és lábakat, hogy táncra perdüljön a mellkasotokon, de életre kel. Megvan most már a
saját ragyogása, a saját esszenciája. Vannak köztetek, akik ezt energiának hívják, de a ti
tulajdonságaitokból vesz most magára - a ti életetekből - és azt sugározza magából. Ahogy belőletek
jön, úgy jön most ebből a kis pikkből is.
A másik dolog, ami történik, hogy ha kellően bátrak vagytok ahhoz, hogy engedjétek magatokat
játszadozni a saját energiáitokkal, akkor azok ismét mozgásba lendülnek. Az elakadásból kikerülnek
és benneteket arra emlékeztet, hogy meglássátok, megérezzétek és felidézzétek, milyen is igazán
teremtőnek lenni - életet vinni az életbe. Akkor többé nem valami külső helyről próbáljátok majd
ezt megkapni, nem más emberektől, vagy az ételből, pénzből, vagy a hatalomból, vagy bármilyen
egyéb helyről. Hirtelen felismeritek, „Hűha, ez itt volt! Csak ki kellett oldoznom. Csak hagynom
kellett, hogy áramoljon, folyjék!” struktúráktól mentesen…mondhatjuk, irányítás nélkül, igen, ez
így jó, irányítatlanul…kiengedni…
Az első dolog, ami megjelenhet a fejetekben: „Vajon visszaélek majd ezzel az erővel?” Egyáltalán
nem. Ne tegyétek fel ezt a kérdést többet nekem! Nem fogtok visszaélni vele. Nem tudtok. Ez egy
régi félelem és igazából csak egy makyoról van szó, egy kifogásról, hogy miért is nem vagytok
teremtők. „Visszaélek majd az erővel?” Nem.
Először is, valójában sohasem éltél vele vissza igazából. Másodszor, pedig, a tudatod most egészen
más, mint akkor volt. Nem fogsz visszaélni, tehát bátran engedd ki, félelem nélkül. Ha ezt
megteszed, sokkal jobban fogod magad érezni. Úgy érzed majd, mintha spirituális szorulásod lett
volna már rég óta és most végre kiengedsz. Ha ezt megteszed, akkor érted majd meg igazán, hogy
miről is beszélünk a varázslat kapcsán.
A Varázslat
A varázslat, ahogyan arról a múlt hónapban beszéltünk, természetes része az életnek, ám le lett
zárva. Felfedezitek majd, hogy életet lehelhettek a varázslatba is - a ti saját varázslatotokba.
Megteremtitek majd a sajátotokét. Nem csak azokat a felhőtündéreket és vízidévákat fogjátok látni,
amelyek már most is itt vannak, hanem teremtetek majd újakat melléjük. Ezért kértünk benneteket,
amikor elkezdtük a munkát veletek tavaly, hogy kapcsolódjatok össze a Pakauwahtokkal. Az a ti
teremtésetek. Kiküldtétek az egyéb birodalmakba. Varázslatos. A részetek. Ti vagytok azok.
A legtöbben közületek olykor játszanak vele, ám nem igazán foglalkoztatok vele. Itt az ideje annak
is, hogy most visszahozzátok a Pakauwaht. Ez is egy módja a ti ragyogásotoknak. A ti saját
ragyogásotoknak. erre tartunk most.
(Iszik egyet) Egészségetekre. Köszönöm a kávét, kedves szülinapos lánykám. Köszönöm.
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Mi jön ezután?
A kérdés pedig az, hogy mi következik ezután? Mi jön eztán? A rendelkezésetekre állnak az
eszközök. Tudjátok, mit tegyetek - törekedjetek az egyszerűségre és leheljetek életet az életetekbe.
Minden eszköz a tiétek. Előfordul, hogy próbáltok visszatekinteni: „Mit is mondtunk?” Ne
próbáljatok emlékezni rá. Már tudjátok. Nos, mi következik?
Beszélünk majd erről még, de 2011 és 2012 nagyon kaotikus
időszaka lesz a Földnek. (valaki azt mondja: a francba!) A
francba. (nevetés) Igen. Ki mondta ezt? (taps és nevetés,
amint átad neki egy fém díjat) „Te is Isten vagy.” Jól van.
Nagyon kaotikus lesz és erről már beszélünk egy ideje. Miért?
Mert - nagyon könnyű - csak vessetek egy pillantást arra,
hogy min mentetek keresztül ebben az életetekben, talán az
utóbbi néhány életetekben, na most a Föld ezen fog
keresztülmenni. Követ benneteket. Ti vagytok a tudatosság divatdiktátorai. Igen. Ti vagytok azok,
akik alapvetően az utat mutatjátok a többiek számára, akik követnek.
Tudni akarjátok, hogy mi történik? Vessetek egy pillantást a ti saját életetekre. Pénzügyi
viszontagságok, az elkövetkező néhány évben, Ha én lennék a FED elnöke, (valaki bekiabál: fuss!)
Fuss….ki mondta ezt? (felemeli a kezét egy férfi) (Kap egy „Shaumbra” jelet) - akkor pánikolnék.
Egy pillanatig hallgassátok, amit mondani szeretnék.
A világ pénzügyi rendszere a szakadék szélén áll! És nem összeesküvésekről beszélünk, nem
drámáról, félelmekről beszélünk. Valójában ünnepelnetek kellene! Egy vékony cérna tartja.
Figyeljétek csak meg, hogy a kormányok mi mindent meg nem tesznek naponta azért, hogy
fenntartsák a működését. Egy vékony cérna tartja csak. Ez a jó hír. Mert oly sok stresszt és káoszt
okoz ez azokban az emberekben, akik a pénzügyeket irányították, hogy belefáradnak. Belefáradnak
abba, hogy egy cérna tartja csak őket meg. Tudjátok, milyen ez? Tudnotok kellene. Tényleg tenni
fognak ezért valamit. És egy csomó embert dühíteni fognak, mert ők állítják majd, hogy ez
összeesküvés, vagy épp az ufók veszik át a hatalmat, vagy a Habsburgok és Rockefellerek, vagy
hasonlók. Pedig nem! Nem!
Elmondom nektek. Többé nem lesz egyetlen kormány, vagy család, vagy csoport sem, amely
irányíthatja a világ pénzügyeit. Túlságosan nagy káoszt kelt ugyanis az ilyesmi. Mert túlságosan
sokszínű a világ, hatalmas és így egy kis csoport nem irányíthatja… két-háromszáz évvel ezelőtt
lehetséges volt, de ma már! Ugyan! Többé nincs ilyen.
A rendszer nem igazán valós értékekre épült. Mire épült? (valaki bekiabál: „Bizalomra”)
Bizalomra! Ez az. Kérlek, adj egyet…igen. Melyiket szeretnéd? (átad neki egy jelet) EH...te a
tisztaságot kaptad. „Tisztaság” tessék.
VINCE: Igen, azt kerestem!
ADAMUS: Ah, azt kerested! (nevetés) Úgy érzem magam, mint
Óz a nagy varázsló! (még több nevetés) Szóval tessék, tiéd a
„Tisztaság.”
A bizalom. Minden a bizalomra épül. És milyen személyes
tapasztalataitok vannak a bizalomról az elmúlt néhány évből?
Megkérdőjelezhető, igaz? Makyiózható. (Adamus nevet) Amire legkevésbé vagy képes, az az, hogy
magadban bízz... nos a világ ezen megy most keresztül. Nagyon könnyű. Ha híres látók akartok
lenni, aki jóslatokkal áll elő, tujátok, minden év kezdéskor jönnek ezekkel a címlapokkal és
főcímekkel…Ti híressé válhatnátok ezzel. Nem igazán kell semmi egyebet tudnotok, csak azt, amin
ti magatok átmentetek.
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A világ pénzügyeit egy vékony cérna tartja csak. Ez egy jó hír, mert ez arra kényszeríti a
kormányokat és az embereket és... (leül egy rövid időre) Cauldre le akar ülni. Én pedig nem hiszek
neki! (nevetés) ...a többieket, hogy dolgozzanak egy új rendszeren. Ó, persze előjön majd az összes
összeesküvéses elméletes és így szólnak: „Ó, mi most egy egykormányos világ felé tartunk.” Talán.
Talán itt az ideje. Talán itt az ideje egy kis egyesülésnek is. És nincs erről semmilyen különös
véleményem, csak vessetek egy pillantást rá.
Tehát elérkeztek egy teljesen új pénzügyi működéshez a világban és a bőség egy teljesen új
megértéséhez. Valaki egy napon megvilágosodik majd és hírnévre tesz szert, eljut a televízióba és
így szól: „Ebben a világban számtalan erőforrás létezik, annyi, hogy ha mindenkinek adunk belőle,
még úgy is rendelkezésünkre áll a szükségesnek a tízszerese.” Így van! (néhány taps) Kissé halk volt
a taps, de így van, bizony! Bőségesen van étel. Minden nap kidobnak egy csomó ételt. A
mezőgazdaság elképesztő technológiával rendelkezik, amely bevetésre vár. Miért? Mert nincs
pénzügyileg értelme alkalmazni, hiszen már most is túl sok élelmiszer van. A szétosztás a rossz és a
politika.
Egyébiránt a pénzügyi rendszert a világban nem a kormányok és nem is a bankok fogják
helyrehozni. Hanem... (valaki bekiáltja: Mi !) Igen, a ti tudatosságotok, az életenergiáitok, amelyek
a vállalkozásokba kerülnek. Vállalkozások. A vállalkozásoknak fűződik a legnagyobb anyagi
érdekük ahhoz, hogy ezt a dolgot összehozzák. Ők azok, aki tesznek is valamit. Bizonyos szinteken
azokkal a potenciálokkal dolgoznak, amelyek a ti segítségetekkel jöttek létre, ők ezekre fognak
rácsatlakozni. Az üzlet, a vállalkozások lesznek azok, amik ezt összehozzák.
A vállalkozások nem vezetnek háborúkhoz, észrevettétek?
LINDA: Hacsak nem vagy Halliburton. (sok nevetés, majd taps, amint Adamus átnyújt neki egy
fém jelecskét) „Ön-szeretet”. Gyönyörű. Ám nem kezdenek háborút más vállalkozásokkal,
számukra a vállalkozás, az üzlet maga a háború. A vállalkozások nem harcolnak. Meg kellett
tanulniuk összedolgozni, vagy kiütni egymást, vagy így-vagy úgy, de nem robbantják fel egymást.
Szóval az üzlet is átalakul majd. Ez az egész versenyszellem érdekes dolog volt, de mi lenne, ha
inkább az együttműködés, az összedolgozás következne? Ez fog a világban történni.
Kedves Shaumbra, mindez most történik. Mindaz, amin ti keresztülmentetek, az vár most a világra.
A szegénység, az önmagatokban való kételkedés, a súlygyarapodás, a megbetegedés - a világ
ezeken fog keresztülmenni, különösen az elkövetkező 2 évben. Ne pánikoljatok. Lélegezzetek. Jól
megy majd ez.
És tudjátok mit? Nem kell, hogy bármit elvegyen tőletek ez az egész. Ti már - Cauldre ismét
megállít engem - ti már nem vesztek ebben részt. Kiszálltatok ebből számos évvel ezelőtt. Hoztatok
egy döntést - nem mi húztunk benneteket, miközben ti sikítva tiltakoztatok - azt mondtátok:
„eloldozom magam a tömegtudattól.” És közben azért meghagytatok egy pár csápot... láttunk
benneteket. „Nagyrészt eloldozom magam a tömegtudattól”... Szóval ez többé nem a ti gondotok.
Nem kell, hogy részt vegyetek a káoszban.
Azt hiszem, Tobias mondta, még mielőtt elment volna, hogy városok égnek majd el. Nem mondott
olyat, hogy az én városom és egyéb városok, de ez történik éppen. Már látjátok. Tömegesen
bomlanak le a rendszerek struktúrái, a tudományban, a matematikában, az orvoslásban, a bank
szektorban, olyan rendszerek, amelyek több mint 500 éve léteztek. Itt az ideje a változásnak. Ez fog
történni.
Ami fontos mindegyikőtök számára az az, hogy emlékezzetek arra, hogy biztonságos térben
vagytok, hogy emlékezzetek arra, hogy isteniek vagytok és arra, hogy életet lehelhettek az
életetekbe. Emlékezzetek arra, hogy miért is vagytok itt valójában - hogy potenciálokat teremtsetek
az új világ számára. Potenciálok teremtésére az Új világ számára.
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Adamus Kérése
Most elérkezünk ahhoz a ponthoz, a mi miatt Metatron itt akart ma lenni, ami miatt ti itt akartatok
lenni.
Nos, Cauldre nem készült fel erre, de most megengedjük, hogy leüljön (leül) - tehát sokan közületek
azt mondták, gondolták, érezték, hogy szeretnék teljes idejüket az Új Földön való tanítással tölteni,
nem csak alkalmanként megfordulni ott. Néhányan azt mondták köztetek, hogy talán itt az ideje
annak, hogy elmenjetek, hogy mindent elvégeztetek, ami miatt idejöttetek és a túloldalról
hatékonyabban segíthetitek majd az embereket. Vannak Shaumbra társaitok, akik elmentek.
Tudjátok, kik ők. Átkeltek, ők, akik itt voltak veletek, segítettek nektek, együtt dolgoztak veletek,
olykor nevettek rajtatok. De vannak köztetek, akik úgy gondolták, hogy talán elérkezett az idő. Nem
egy kétségbeesett, drámai öngyilkosság által, hanem csak amolyan: „Talán itt az idő” módjára.
Arra kérünk benneteket, kedves Shaumbra, hogy maradjatok, erre most kérünk benneteket. Ez most
egy fordulópont, különösen az elkövetkező pár hétben, ahogy a dolgok energetikailag alakulnak,
mozognak. Az elkövetkező néhány hétben, a mostantól január 5-ig terjedő időszakban ez most egy
fordulópont. Feltételezem, hogy mondhatnátok azt is, hogy ez egy választási időszak. Nem azt
mondom, hogy most mindannyian hirtelen elkezdtek elmenni, de most elindíthatnátok egy ilyen
folyamatot. És vannak köztetek olyanok, akik már kémlelték a kivezető utakat.
Metatron és sokan mások a Bíbor Tanácsból, magam is, arra kérünk benneteket, hogy maradjatok.
Miért? Csak a móka kedvéért.(nevetés) A móka kedvéért. (a közönség tapsol) És miért is ne?
Gondoljatok erre úgy, hogy nem kaptok semmilyen bónuszt azért, hogy maradjatok. (Adamus
nevet) Gondoljatok erre úgy, hogy az eredeti szolgálatotokat már elvégeztétek, el is mehettek, de
valóban el akartok menni?
Vannak köztetek, akik elgondolkodtak ezen a lehetőségen. Vannak köztetek, akik azon tűnődnek,
hogy miért vannak itt. Ez volt annak az oka, ami miatt belementünk ebbe az egész cél és sors
témába. Szeretnénk, ha elsősorban azért lennétek itt, hogy megtapasztaljátok, hogy milyen örömben
élni a Földön. Nem szeretnénk, hogy úgy menjetek el innen, hogy magatok mögött a régi és kemény
energiákat hagyjátok, a keserű energiákat, régi dolgokat. Szeretnénk, ha ünnepelnétek azt, hogy
milyen itt a Földön lenni, különösen úgy a Földön lenni, hogy körülöttetek a káosz a tetőfokára hág,
a ti életetek idején.
Másodszor pedig, sokkal hatékonyabb, ha a megvilágosodott lények itt vannak, mintsem a
túloldalon. Átkeltek és tudjátok, ezzel meg is változik az energiátok. A kapcsolatotok a Földdel és
az emberekkel és minden egyébbel megváltozik. Nem annyira hatékony mint az, ha itt ültök
ezekben a székekben.
Amikor megvizsgáltok potenciálokat magatokban, ahogy azt már évek óta végzitek, amikor a
döntési lehetőségeiteket vizsgáljátok, amelyeket az életetekben tapasztaltok, tudjátok, hogy azok
nem csak benneteket érintenek. Kihatnak a bolygóra. A sztratoszférába is juttattok energiát általuk,
potenciálokat helyeztek a Föld dinamikáiba, a valódi változásokért.
Ami miatt most erre kérünk benneteket az az, hogy most sokkal több ember áhítja a változást, mint
eddig bármikor, valójában az emberek több, mint 3%-a akarja a változást. Úgy 4%-ukra igaz ez.
(nevetés) De elegen vannak, akik azt mondják, „A változást választjuk az életünkben.” Ez kihat
mindenre, különösen azoknál, akik továbbra is kapcsolódnak a tömegtudathoz. Ez szó szerint
megemeli a tömegtudat egyensúlyi szintjét.
Egyébként, amint a tömegtudat változik, ugrik, úgy változnak a Föld pólusai is. A Föld mágneses
pólusai szintén változnak. A Föld tengelye is változik. Közvetlen kapcsolatban állnak egymással.
Tehát csak egy kis változás a tudatosságban, az megteremti a kis változást a mágnesességben és a
Föld tengelyében.
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LINDA: Változás?
ADAMUS: Változás.
Tehát arra kérünk benneteket, hogy vizsgáljátok meg annak a
lehetőségét, hogy itt maradtok. Hogy egy új módon maradtok itt.
Nem a régi megszokott módon. Örömből maradtok, nem is azért,
mert van valamilyen cél, szándék, hanem azért, mert megértitek,
hogy ez hatással jár. Nincs cél, de van hatás. Ez ellentétes irányú
dolog az elme gondolatmenetéhez viszonyítva, de csinálhattok
valamit úgy is, hogy nincs vele célotok, vagy nincs értelme és mégis mindeközben óriási hatást
értek el vele. Valójában ez a dolgok hatását exponenciálisan növeli.
Nos, kedves Shaumbra, mi azt mondjuk, hogy milyen csodálatos időszak ez a Földön való
tartózkodáshoz. Miért mennétek el most? Miért kezdenétek beindítani a kilépésetek folyamatának
gépezetét? Miért ne lehelnétek életet az életetekbe, abba, ami most itt a tiétek? Élvezzétek azokat,
amelyek a legfinomabb, legjobb tapasztalataitok lehetnek ebben az életben. Hogy végre bőség van
az életetekben. Végre öröm van. Kipucoltátok a wc-ket, a fiókjaitokat. Megszabadultatok a régi
karmikus kapcsolataitoktól, amelyek tényleg nem álltak valami jól nektek. És most pedig jönnek a
legjobb évek. (közönség tapsol és nevet)
Kedves Shaumbra, néhányan azt gondoljátok most: „igaz ez?” Nos, annyira igaz, amennyire ti
szeretnétek, hogy az legyen. Igen, az. Mi folyamatosan mérjük és vizsgáljuk az energia
egyensúlyokat és a tudatosság szintjeit a Földön. Nincs nagyszerűbb időszak a Földön, mint a
mostani. Nincs ennél nagyszerűbb.
Nos, hogy mondhatom ezt, miközben azt is állítottam, hogy 2011 és 2012 a teljes káosz időszaka
lesz? Nézzétek meg a saját életeteket. Nézzétek meg, hogy min mentetek keresztül. Nézzétek meg,
hogy mit kellett lebontanotok és elengednetek. Ez lesz az életed időszaka, Ali. És én most... (hoz
neki egy díjat) Ah, ezt ma neked kellett megkapnod, igen, „Elképesztő Kisasszony!” Igen, igen…
(közönség tapsol) Ilyen sok kétség után és azok után, hogy cipeltél magaddal mindenféle dolgot,
ami nem is a tiéd volt, ez most az életed legnagyszerűbb időszaka lesz.
És hogyan kezeled majd mindezt a káoszt, ami jön? A káosz a Földön az elkövetkező pár évet
pehelysúlyúvá teszi majd. És ez így lesz rendjén. Hogyan kezeljétek ezt? Csak lélegezzétek be.
Ahogyan életet leheltek az életbe, úgy lélegezzétek be a káoszt - félelem nélkül, anélkül, hogy azon
aggódnátok, hogy felborítja-e a rendszereteket, a szellemeteket, a Tudattesteteket. Egyétek meg.
Igyátok meg, ahogy egy üveg mérget is meginnátok, azt gondolván, hogy az csupán energia, amely
majd átlényegül. Lélegezzétek be, és szolgálni fog benneteket. Tényleg így tesz majd.
Na... elfogadod? Jól van. Kapsz egy díjat. Várj csak… Jól van, kitűnő.
Akkor ezt most tegyük is meg. Nagy… „Lélegezz!” (átadja neki a jelet)… nagy káosz közelít és ez
így van rendjén. Ne ragadjatok bele. Ne ragadjatok bele a drámába, de ezt már tudjátok is.
2011 a Dráma éve. Lélegezzük is be most itt. Lélegezzük be merészen, bátran, félelem nélkül. A
pénzügyi problémák - városok, államok és talán országok is összeomolnak, mert csődbe mennek.
Óh, ne, ó, igen. Konkrétan háborúk robbannak ki furcsa helyeken, az elkövetkező évben.
Lélegezzük be. Ez most azt jelenti, hogy ti jóváhagyjátok ezt? Nem, azt jelenti, hogy megértitek.
Csupán energia ez is. A folyamat egy természetes része. Amint belélegzitek, emlékezzetek arra,
hogy min mentetek keresztül és emlékezzetek, hogy jól alakultak a dolgok. Emlékezzetek erre.
Azért vagytok itt, hogy elmeséljétek a történeteiteket. Jó történeteket. Is.
Lélegezzétek be. Az elkövetkező 2 év káoszát lélegezzük be. Próbáljatok meg nem elszaladni előle.
Próbáljátok meg nem gyógyítgatni. Próbáljátok meg nem terápiázni. Ahogy Tobias mondaná, csak
semmi tanácsadás. Lélegezzük be. Emlékezzetek arra, hogy miről beszéltünk. A káosz csak energia.
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Valójában a káosz gyönyörű. Az elme látja káosznak, mert nem követ régi mintákat, ezért az elme
próbálja elutasítani, helyrehozni. Az Új Energiás ember, a Shaumbra megérti, hogy a káosz szép.
Energia, mely mozgásban van. Egy olyan energia, mely keresi a megfelelő új potenciált. A káosz
gyakran elakadt energia, amely fellázad, és többé nem akar beragadni, hanem a megfelelő új
potenciált keresi.
Lélegezzétek be. Ne féljetek.
Ne féljetek. Lélegezzétek be.
Egy kívülálló számára ez furcsának tűnhet: „Na, ez a csapat a hegy csúcsán káoszt lélegzik.” Így
van, ez csupán energia. (Sart valakinek odakiált: szerződtess! ) (taps és nevetés)
Nos, Shaumbra, még egy dolog. Még egy dolog, miközben tudom, hogy itt az ideje az
ünnepségeteknek.
Új Energiás Közösség
Beszéltünk nem régiben azokhoz, akiket a Bíbor Kör Angyalainak hívtok, (támogatói programban
résztvevők - fordítói megjegyzés -) ahhoz a szép csapathoz, akik igazán támogatnak, mind
energetikailag és pénzügyileg is - akik igazán támogatják azt, ami itt történik. Mindegyiküknek
külön köszönjük.
Beszéltünk nekik a közösségről. Közösség. Én azt mondtam, hogy az emberek ma ezt kérdezik:
„Mi a baj a világgal?” és ti ezt elemezgetitek, elméletileg vizsgáljátok. De ha engem kérdeznek, én
azt mondom, erre a kérdésre: Mi a baj a világgal? vagy Mire van szüksége a világnak? Mire van
szüksége a világnak most…? (mindenki egyszerre: Szeretetre, édes szeretetre... utalván egy dalra,
melynek ez a szövege) kaptok egy díjat. Mindenki kap egy díjat. De teli tüdőtökből kell
énekeljétek!
Mire van szüksége a világnak…? (közönség énekli: szeretetre, édes szeretetre!) (Adamus nevet) La,
da,da, da...dalol…Igen. Talán ma este a karaokeban! Nektek! Ó, ez a tiéd…(Lindának) ezt nem
akarom elvenni tőled - „Ön-szeretet”...Elizabeth, tessék... (átad neki egy jelet) „Ön-szeretet”.
ELIZABETH: Igen.
ADAMUS: Igen, jól van…(tapsok)
Tehát, amire a világnak szüksége van, az én szerény véleményem szerint, mindent félretéve, az a
közösség. Közösség. És látjátok is ezt, ahogy történik. Próbál létrejönni, az interneten és egyéb
helyeken. Amikor a közösségekről beszélek, akkor nem a kommunákat értem alatta. Nem megyünk
vissza a kommunizmusba, sem az atlantiszi kommuna életbe, amelyek az egyénektől elvették az
identitásukat. De az Új Energiás Közösségben ott egy csomó ember, akik megvalósították magukat,
fejlesztették magukat, ha őket összeengedjük, mi történik? Az együttes hatásuk sokkal nagyszerűbb,
mint amire külön - külön képesek. És mindenki, minden egyéni összetevő hozzáférhet aztán a
nagyszerűbb együttes hatáshoz. Sokkal több potenciál jöhet így létre, mint amennyit ti magatok
tudnátok létrehozni - külön-külön. Egészen másfajta potenciálok jöhetnek így létre, amelyek aztán
elérhetők lesznek a számotokra.
Megvannak a ti saját potenciáljaitok, a ti saját holnapjaitok, hogy úgy mondjam és most elkezditek
ezeket másokkal megosztani. Ha ti ketten megosztjátok a holnapjaitok potenciáljait, akkor egy új
perspektívából tekinthettek arra, amitek most van. Ez az Új Energiás Közösség már alakulóban van.
Már itt van. Ti vagytok ezek.
A múltkor a Bíbor Kör angyalait felkértem arra, hogy hangolódjanak rá arra, hogy milyen az igazi
Új Energiás Közösség. A szép kezdet már megvan. Az internetes oldalatok egy közösség. Oda
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mentek. Ott tanultok, ott találkoztok, ott kaptok információkat. Amikor összegyűlünk így, ez is egy
közösségi forma. Nem kell semmilyen konkrét irányvonalat követnetek, csak itt vagytok. Itt most
zajlik egy csere, egy megosztás. Több potenciállal és mondhatjátok úgy is, hogy több energiával
léptek ki innen, mint, ahogy érkeztetek.
Az Új Energiás Közösség lehet , ahogy sokan álmodoztatok róla, egy központ, vagy egy fizikai
síkon is megjelenő, téglából és habarcsból létrehozott alkalmatosság és lehet még sok más is.
Minden lehetne. Lehet ez a legújabb teremtésetek, az Ébredő Zóna (utalva az új internetrádiós
hálózatra). Az is egy közösség.
Ahogy mondtam a Bíbor Kör Angyalainak beszélgetésén, az emberek inkább törzsi
beállítottságúak. Az emberek előbb vagy utóbb felfedezik a vágyat magukban, hogy más
emberekkel összejöjjenek. Szeretnek összegyűlni. Ez jó, de közben olykor mégsem szolgálta az
embereket nagyon jól. Elhagytátok a törzset az elmúlt évek során és a saját utatokat jártátok. Igen,
olykor itt találkoztok egymással, ám mégis a saját magatok felfedezésének útját jártátok. Hogy
magatokra találhassatok. Ezért, amikor visszatértek a közösségbe, másképpen jöttök vissza - többé
nem függve tőle, nem táplálkozva belőle, hanem hozzájárulva ennek az új modellnek, a közösség új
formájának a létrehozásához, működéséhez.
Mi lesz ebből? Rajtatok múlik. Vannak ötleteink, de szeretnénk, ha ti hangolódnátok erre rá. Milyen
az Új Energiás Közösség?
Amint beleéreztek és megosztjátok egymással ezt, amint létrehozzátok, kifejlesztitek, nem csak a
Bíbor Kör és a Shaumbra számára teremtetek alternatívát, hanem a világ számára. Az összes
elkövetkező Új Föld számára teremtetek újat.
Már nem csak egy Új Föld létezik. Az eredeti Új Föld, amiről beszéltünk, amely a fizika Föld
tükörképe volt, egy kiindulási pont volt. Emlékezzetek arra, hogy több milliárd angyali lény van,
akik még sohasem testesültek meg az anyagban, akik nem részesültek még fizikai tapasztalatban,
akik arra várnak, hogy ideérkezhessenek. A spirituális családjaitok, akik a
háttérből figyelnek benneteket, amint a tapasztalataitokat megélitek,
szintén várják a saját tapasztalataikat.
Ez a Föld, ez a fizikai Föld, amelyen éltek, 10 milliárdnyi lényt tud
elszállásolni maximum, számos okból kifolyólag. Akkor a többiek hová
mennek? Az Új Földekre. Milyen mintákra jönnek létre az Új Földek?
Azokra, amit itt létrehoztok.
Ezért mondjuk azt, kedves Shaumbra, hogy örülnénk, ha maradnátok. Örülnénk, ha a fizikai
testetekben maradnátok, ám most már tegyétek ezt örömteli módon, tiszta, örömteli
tapasztalatokkal. Mindennek nagyon mély hatása van az összes elkövetkező Új Földre, az összes általatok spirituális családnak nevezett - csoportra, amely fizikai valóságban testet ölt majd.
Van, ami megváltozik a földi életben. A nagyon durva dolgok nem vesznek majd feltétlenül részt
ezeknek az Új Földeknek a létrejöttében. De itt vannak ezek a lények, több milliárd angyali lény,
akik arra várnak, hogy keresztül menjenek a saját felemelkedésükön, hogy felfedezzék a „Vagyok”
minőséget. meg akarják válaszolni a kérdést: „Ki vagyok én?” Ezért épülnek az Új Földek. Ezért
olyan fontos, ezért bír olyan mély jelentőséggel az, hogy ez a Föld min megy keresztül az
elkövetkező pár évben. És ezért döntöttetek úgy, hogy itt akartok lenni.
Vegyetek egy mély lélegzetet.
Ma egy nagy kérdést teszünk fel és tiétek a döntés, abszolút a ti döntésetek… maradnátok?
Választanátok azt, hogy itt maradtok? (Shaumbra válaszol: Igen) De mielőtt igent mondtok…
(nevetés) döntsétek el, hogy hogyan akartok élni, hogyan akartok létezni. Felismeritek, szülinapos
lányok, Kerri és Tanya, hogy valójában minden napotoknak szülinapnak kellene lennie? Minden
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napnak. Minden napnak olyannak kellene lennie, amilyet épp választotok. Minden napnak
függetlennek kellene lennie a sorstól, a tömegtudattól, a céloktól, a karmától, régi ügyektől. Minden
napnak a választásotoknak és kívánságotoknak megfelelően kellene alakulnia.
Nos, kedves Shaumbra, Metatron és én köszönjük, hogy meghívtatok minket ide. Köszönjük, hogy
megengeditek, hogy veletek legyünk, hogy viccelődjünk veletek és hogy néhány nagyon komoly
pillanatot is megosszunk veletek. Tudjuk, hogy itt a buli ideje, ünnepeljetek, bulizzatok ma úgy,
mintha a holnap nem létezne. Ünnepeljetek úgy, hogy minden itt van ma.
És, amint ezt teszitek, emlékezzetek arra, hogy minden jól van a teremtés egészében.
És ezzel Boldog karácsonyt kívánok!
Vagyok, Aki vagyok, Adamus.
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Az eredeti amerikai Üzenetből magyar nyelvre fordította: Szénási Kata.
(Ha szeretnéd a fordításokat támogatni ezen a számlaszámon megteheted: Szénási Katalin
GIRO: 10700244-10377703-53200008)

A Bíbor Páholy Adamusát Geoffrey Hoppe, más néven "Cauldre" közvetíti, aki a coloradoi
Goldenben él. Bővebb információ: a Crimson Circle weboldalán. A havi közvetítések térítés
mentesen állnak a világ fénymunkásai és a Shaumbra rendelkezésére 1999 augusztusa óta,
amikor Tóbiás azt mondotta az emberiségnek, hogy a pusztulás potenciáljától tovább lépett az Új
Energia felé.
A Bíbor Kör a humán angyalok globális hálózata, akik elsőkként mennek át az Új Energiába.
Azáltal hogy megtapasztalják az örömeit és a nehézségeit a Felemelkedési folyamatnak, segítik a
többi embert az útjuk részleteinek megosztásával, óvva és kalauzolva őket. Több, mint
kétszázötvenezer látogató jön el minden hónapban a Crimson Circle honlapra, hogy elolvassa a
legújabb anyagokat, és megvitassák a saját tapasztalataikat.
A Bíbor Kör havonta gyűlik össze Denverben, Coloradoban, ahol Geoffrey Hoppe él. A mennyei
Bíbor Páholyból érkező üzeneteket Geoffrey hol Tobiastól ( 1999-2009 júliusáig) ,olykor
Kuthumitól, újabban pedig leginkább Adamus St.Germaintől, vagyis 2009 szeptemberétől új
nevén: Adamustól, 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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