Adamus 6. Shoud - 2011. január
HATODIK SHOUD: „Kulcsok 2011-hez és azon túlra”
ADAMUS üzenete Geoffrey Hoppe közvetítésével
Fogadjátok szeretettel Adamus Következő (NEXT) sorozat hatodik Shoudjának magyar
fordítását, mely élőben 2011. január 8-án éjjel hangzott el az amerikai Colorado Államban.

KÖVETKEZŐ (NEXT) SOROZAT
2011. január 8-án éjjel került átadásra a Bíbor Körnek.
www.crimsoncircle.com.
ADAMUS: Vagyok, aki vagyok, Adamus Professzor, a
szolgálatotokban. Micsoda nagyszerű évkezdés ez, végre egy jó
csésze tea! (nevetés) Egy ízlésesen megvarrt nyakkendő,
kellemes színekkel és egy rendes dal, végre! (utalva a Yoham
együttes Makyo című dalára, mely a Shoud előtt hangzott el)
(nevetés) Noha egy kissé meglep, hogy kivették belőle a lószar
kifejezést… (még több nevetés) Ugyan hogy létezhet makyo
lószar nélkül? A dal, annyira kedves és lágy.
Nos, kedves barátok, vegyünk közösen egy mély lélegzetet. Sok
minden vár ma ránk, öröm, hogy itt lehetek.
Cauldre nem talált meg korábban, pedig itt voltam. A legtöbben
éreztetek engem, ő mégsem. Patty, kérem a kalapot! Tudtad, hogy eljön majd ez… (nevetés, amint
Patty átnyújtja neki a nagy fehér kalapot)
Azoknak mondom, akik először hallgatják az élő adást, ez nem egy tradi…(valaki lefotózza és
pózol) Köszönöm! Ez nem egy tipikus spirituális gyűlés, hála Istennek, mert a tipikus spirituális
találkozók… ó, tele vannak makyoval, egy csomó ferdítéssel, és figyelemeltereléssel. Ha ez zavar
benneteket, akkor már most elkapcsolhattok, mert ez még csak a jéghegy csúcsa volt annak, amit
ma itt átveszünk majd.
Ha… (meglátja magát egy képernyőn, megáll és ámulattal nézi… amit a közönség nevetéssel és
tapssal üdvözöl) A közönség - azoknak mondom, akik hallgatnak minket és nem élvezik a látványt szóval a közönség most a csodálatos kinézetemet tapsolja éppen… (Adamus kacag)
Tehát, kedves Shaumbra (nevetés, amint visszatuszkolja Patty fejére a kalapot)
SHAUMBRA (nő): Közel volt…
ADAMUS: Kipróbálom ezt! (valaki másnak a kalapját veszi fel)
SUSAN: Tudtam, hogy így teszel majd…
ADAMUS: Nos? Dave? (nevetés, amint Adamus Dave-nek pózol) Köszönöm.
SHAUMBRA: Nagyon franciás! (a kalap amolyan francia csapott sapka formájú)
ADAMUS: Nagyon franciás. Nos, kedveseim, ha egy hagyományos spirituális találkozóra
számítottatok, akkor ez nem az.
LINDA: Végeztél a sapkákkal?
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ADAMUS: Nem, nem. Ezt folytatni fogom… és azt is el kell, hogy mondjam nektek, hogy Linda
megfosztott a pénzeimtől, csupán ezt a gyűrött 5 dollárost hagyta meg nekem. Tehát máris túlteszek
rajta. Megáldottam, megtisztítottam, belelélegeztem előtte. Tessék Uram, ez az Öné. Az Öné (A
közönség elismerő hangokat hallat és tapsol, amint Adamus egy fiatal fiúnak adja a pénzt)
Nos, mivel már nincs pénzem, ezért ma ti fogtok nekem pénzt adni. Igen, igen. Nyissátok csak ki a
bukszákat... a tárcákat!
LINDA: Vannak nálam Adamus díjak!
ADAMUS: Ezzel most romba döntötted, amit készítettem… (Adamus kacag) Szóval nem egy
tipikus spirituális találkozó ez!
Shaumbra, ez a csoport, bárki, aki most hallgat minket, ti nem szokványos, tipikus spirituális lények
vagytok. Miért? Mert ti annyi szövegen átrágtátok már magatokat, annyi módszert követtetek és oly
sok gyakorlatozást végeztetek, amelyek bizonyos szintig működtek, de végül kiderült ez nem
található meg kívül… Ezt semmilyen hitrendszerben nem találjátok meg, sem struktúrákban vagy
szervezetekben. Semmilyen könyvben nem találjátok meg és erre már rá is jöttetek. Ezért vagytok
itt. Azért vagytok itt, mert tudjátok, hogy ez egészen pontosan itt van, bent. Elizabeth, itt belül. Itt
belül, Kathleen. Itt van pontosan.
Itt vagytok ma, összegyűltetek eme Isten-Lények társaságában, hogy kiengedjétek, hogy
felnyissátok. Akkor kezdjük is a mai napunkat ezzel. Kezdjük a napunkat az Ahmyoval. Ahmyoval.
Az Ahmyo a teljes elfogadás és a teljes bizalom önmagatokban, tudván, hogy ti is Istenek vagytok,
ám ezt az intellektuális elképzelés helyett, a közhelyes értelmezés helyett érezzük most valóban,
mindannyian érezzétek. Ti nem Istenek akartok lenni, Ti nem egy Istenképzőben vagytok, talán
rejtegető Istenek vagytok, akik elkendőzik a tényt, hogy Istenek vagytok, ám ez valóban így van.
Már ott van belül
Mindaz, amire szükséged van, minden, amit szeretnél, mindaz, amit teremteni akarsz, minden
pillanat összes potenciálja már benned van. Nem arról beszélek, hogy a fizikai testedben lennének,
bár ott is ott vannak. Hanem a tudatosságotokról beszélek. A tudatosságotok az éberségetek, ám a
tudatotok oly nagy része be volt csukva, szándékosan, mert megvolt az oka.
Nem hiba volt, Laughing Bear (Nevető medve), semmilyen hiba nem történt. A tanulási és a
növekedési folyamat része volt, a kiterjedés része, hogy megérezzétek, milyen is embernek lenni.
Azt is érezni, hogy milyen egy olyan embernek lenni, aki épp egy nagyon nehéz helyzeten megy át.
És tudod, Nevető medve, elrendeződik a dolog. Igaz? Már rájöttél. Továbbra is érzed a kihívást és a
nehézséget, de felismered, hogy micsoda áldás volt elengedni egy olyan kapcsolatot, amely nagyon
közel állt hozzád, amely kedves volt a számodra, ám mégis visszahúzott téged és talán visszahúzta a
társadat is? Felismered, Nevető Medve, hogy mennyi szeretet van továbbra is köztetek, egy olyan
szeretet, amely olyan mélyre hatol mindkettőtökben egy spirituális szinten, hogy az emberi szinten
elváltok egymástól, azért, hogy felfedezhessétek a Vagyok minőséget, az Istent, aki bennetek van,
aki már rég óta rejtőzködött: Ez elképesztő! Ez a szerelem, amikor két ember, aki sok-sok életen át
együtt élt és aki egymással esküket és egyezségeket kötött, annyira szereti egymást, hogy képesek
az elengedésre. Persze tudom, fájdalmas ez.
Nehéz elengedni olyan dolgokat, amelyek annyira beépültek a mintáitokba, az életetekbe, a
történelmetekbe, történeteitekbe és most elengeditek a szeretet által vezérelve. Képesek vagytok…?
Nos, tegyük csak meg! El tudjátok képzelni azt a szeretetet, amellyel a szellemetek irántatok van,
hogy ezeket a dolgokat megengedje nektek? Nincs semmilyen büntetés ebben. Nincs semmilyen
hiba ebben, ó, bárcsak eljuttathatnám mindegyikőtökhöz ezt az üzenetet ma, akik hallgattok, néztek
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bennünket. Nincs semmilyen hiba!
Mi áll előttünk? Az, amit már tesztek is, elkezdjük megérteni az emberi aspektus, a lélek és a
szellemetek és az emberi oldalatok közötti összhangot, együttműködést. Elkezdjük megérteni azt a
dinamikát, amellyel immár ezek együtt hullámoznak, együtt dolgoznak. Ez egy elképesztő év lesz
ebből a szemszögből. Elképesztő év.
Egy Ahmyo pillanat
Ám most, csak legyen részünk egy Ahmyo pillanatban. Tudom, hogy mindannyian elfoglaltak
voltatok és kihívásokkal találkoztatok, kissé csodálkozva, kételkedve, vagy csak a mindennapi
tevékenységek által elhavazva, mégis legyen most egy Ahmyo pillanatunk.
Az Ahmyo pillanatában egyszerűen csak bízol a szeretetben, önmagadban, ez a kegyelem, a
kecsesség kivonata. Amikor elengeded ezt a kétséget. Amikor szereted magadat. Ebben az Ahmyo
pillanatban felismered, hogy minden már eleve ott van, egyszerűen csak elő kell hívni. A DNS-etek
minden része... Ó, a DNS oly nagy része rejtve maradt, vagy megfoghatatlan volt, várta a megfelelő
pillanatot, hogy felnyílhasson és ez zajlik most oly sokatoknál, a változás a DNS-etekben, a
biológiai testetekben, változás a mágnesességetekben.
Mi lenne, ha csupán megengednétek, ahelyett, hogy szembeszállnátok vele? Mi lenne, ha ahelyett,
hogy azon tűnődtök, hogy mi a baj, hagynátok magatoknak egy pillanatot arra, hogy megértsétek a
tökéletességét a pillanatnak.
Vegyünk egy mély lélegzetet a mi Ahmyo pillanatunkban.
(szünet)
El tudjátok képzelni… ? Ó, persze, hogy el... el tudjátok képzelni azt, hogy bizonyosok vagytok
abban, hogy nem volt soha egyetlen rossz fordulat, soha nem tettetek semmit rosszul, nem volt
semmi hiba a biológiai testetekben sem, hogy sehol sem történt semmi hiba? Csupán nem volt ott
annak a tudatossága, hogy minden tökéletes.
Amint az emberi és a szellemi egymásba olvad, ami most történik éppen, elkezdtek majd bízni
magatokban, bízni abban a részetekben, amit Szellemnek neveztek - a bennetek lévő Istenben - ami
eddig valóban igencsak megfoghatatlan volt. Amint az emberi és a szellemi egybeolvad, felismered
majd, hogy nem kell többé védekezned semmi ellen, nem kell ellenállnod többé semminek. Nem
kell a bacilusok miatt aggódnod, nem kell az úgy nevezett rossz gondolatok miatt aggódnotok…,
sem az önpusztítás miatt. És amiatt sem, hogy a pokolra kerültök-e majd. Már jártatok ott. (nevetés)
Nem volt az olyan nagy ügy.
Nem kell a körülöttetek lévő világ miatt aggódnotok, sokan közületek csak halmozzák, csak
halmozzák mindazt, ami miatt aggódhatnak, a világ ügyét illetően. Minden rendben lesz. Bizonyos
értelemben felrobbantottátok a világot Atlantisz végén…aztán mégis itt van! Varázslat. Hihetetlen!
(nevetés) Mert a szellem, amely mindenben ott van, mely bennetek van, örökké megújul, folyton
kiterjed, folyton visszabillen az egyensúlyába.
De tudjátok, hogy az idők folyamán valamikor az emberi aspektus elvesztette a bizalmát abban,
hogy ez a természetes kiegyensúlyozódás megtörténik és többé nem támaszkodott rá. Rengeteg
agymosás következett és hipnózis és hasonlók, amelyek következtében elvesztettétek a
bizalmatokat.
Ez egy érdekes tapasztalat volt: Milyen az, amikor nem bízol önmagadban? Milyen az, amikor
reggel riadtan ébredsz? Milyen az, amikor olykor éjszaka úgy fekszel le, hogy félsz becsukni a
szemedet, mert előfordul, hogy nagyobb kihívást jelent, mint nyitva tartani a szemed? Sokan
közületek úgy kerülnek ágyba, vagy kerültek ágyba, hogy teljesen kábák, bénultak, hogy mindent
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kitörölnek, hogy nem engedik meg, hogy átjöjjön valami onnan. Miközben az álmok az éjszaka
folyamán a kreativitás nagy lehetőségeit hordozzák, megértésre és bölcsességre tehettek szert
általuk. Ám az agymosás azt eredményezte, hogy megvontátok a bizalmat önmagatoktól és féltek
oda kilépni éjjelente. Arra programoztak benneteket, hogy féljetek a saját igaz részeitektől. Ennek
mostanra lejárt az ideje. Legalábbis ebben a csoportban.
Legyen most egy Ahmyo pillanatunk. Vegyetek egy mély lélegzetet.
Kezdjetek el bízni magatokban. Ti is Istenek vagytok. S mint olyan, elképesztőek vagytok.
(szünet)
Életet az Életbe
És most ebben a pillanatban lélegezzünk Életet az Életetekbe. Nincs több visszahúzódás. Többé
nem csak latolgatjuk az esélyeket, hanem életet lehelünk az életetekbe, engedjétek meg
magatoknak, hogy élvezzétek az életeteket. Ó, és annyi mindent szeretne adni nektek. Oly sok
mindent.
(belekóstolgat az ételekbe a terem végében) Csak foglalkozzatok a légzéssel. Én… hmmmm…
hmmm… hmmm - Ti most leheljetek csak életet… Sha-dhar… én pedig eszem... Sha-dhar, Shadhar… (nevetés, amint teliszájjal beszél) Éhes vagyok. Mostanában nagyon keményen dolgoztam,
és rengeteg energia van körülöttünk, ha nem vettétek volna észre.
Szóval, vegyetek egy mély lélegzetet. Lehelj életet az Életedbe. Lélegezz életet a potenciáljaidba. A
potenciálok körbevesznek téged mindenfelé. Olyanok, mint a buborékok. (körbenéz) Mi történt a
buborék gépemmel?
LINDA: Suzy elrakta.
ADAMUS: Ó, nos, rendben van… Igen, lesz itt egy buborékfújó gépünk, hogy megjelenítsük vele a
potenciáljaitokat. Olyanok, mint a buborékok. Újévi buborékok.
Szóval leheljetek életet ezekbe a potenciálokba. Potenciálok milliárdjai az életetekben, melyek
mind felsorakoznak elétek, amelyeket ti teremtettetek és rátok várnak. Csupán nem voltatok
tudatában a létezésüknek. Csupán egy nagyon korlátozott mennyiségű buboréknak voltatok csak
tudatában, pedig rengeteg van. Beszélünk majd róla egy picit később.
Most vegyetek egy mély lélegzetet és leheljetek életet az életetekbe.
Látjátok, a legtöbb ember nem fogja ezt megtenni és nem is tudja megtenni. Tényleg. Próbáljátok
meg a távoli baráti körben… Mondjátok nekik, hogy leheljenek életet az életükbe… Ó, először is
intellektuálisan közelítik majd meg a dolgot. Próbálnak majd egy intellektuális vitába keveredni
veletek. Erre mondjátok csak, hogy : „Nem, nem… Csak lélegezzetek életet az Életetekbe...” Erre
azon tűnődnek majd, hogy mit akartok nekik eladni... Levegőt.
A legtöbb ember nem képes rá, mert nem bíznak eléggé az életükben. Nem tudják, hogy képesek
lennének egy nagyszabásúbb életet vezetni, kezelni. Miért? Mert alig tudnak azzal boldogulni, ami
most van nekik. Tudjátok, milyen ez. Jártatok már ti is ebben a cipőben… Szóval nem tudnak életet
lehelni az életükbe. De ti megtehetitek. Ti lélegezhettek életet az összes potenciálotokba.
Látjátok, milyen tökéletes minden? Jó téged itt látni, kint, jobb, mint ott hátul (Sandrához beszél,
aki általában a konyhában szorgoskodik) Meg akartalak fogni és ki akartalak rángatni ide. Többé
nem bújhatsz el. Nekünk van egy egyezségünk. Vagyis, nekem van, te pedig követni fogsz!
(nevetés) Ebben az évben nem rejtőzködhetsz már.
Lehetne egy kis tűz a kandallóban, legalább? Ha már nincs buborék, talán a kályhában lehetne egy
4

kis tűz - itt vannak a természetes tűzifák. (valaki odamegy és begyújtja a tüzet)
Tehát a legtöbb ember nem tud életet lehelni az életébe. Nem akarják, félnek tőle és őszintén, ha
megtennék, azzal olyan érzelmi hullámot indítanának el, olyan szökőár jellegű változást, amelyet
nehezen tudnának csak kezelni, anélkül, hogy ne ugranának ki a bolygóról. De ti, kedves Shaumbra,
ti életet tudtok lehelni az életetekbe. Ezt hívjuk Sha-dharnak. (Adamus belélegez és kilélegez)
Hm… fokhagymás krém… Rendben van (nevetés, amint emberek arcába próbál belefújni) Tudom,
ki az, aki erre termett! (nagy nevetés, amint odamegy Garret-hez, hogy az arcába leheljen és Garret
feláll, hogy Adamus arcába vissza fújjon... kicsit küzdenek egymással) Egy pillanatig azt hittem,
hogy meg fog csókolni! Azt fel kellett volna jegyeznem az élettapasztalataim közé!
Energiák egy másik Csoporttól
Nos, kedves Shaumbra, Cauldre nem érezte a jelenlétemet korábban és ennek valószínűleg oka van.
(a terem végében a technikusi berendezéseket vizsgálja, majd intenek neki, hogy menjen onnan) Ó,
Jean, szeretnéd, hogy rád leheljek? Nem, ugye? De ha szeretnéd, megteszem. Tényleg! (nevetés,
amint piszkálja Jeant)
Cauldre nem érzett engem. Miért? Mert ma vannak itt egyéb energiák is. Gondolom, hogy bizonyos
értelemben büszkék lehetnétek rá, de ezek az energiák nem olyanok, amelyeket általában
köszönteni szoktunk a találkozóinkon. Régóta elég elszigetelten léteztünk, tettük a magunk dolgát,
csendesen, békésen, nagyobb külső behatások nélkül. Ám nehéz rejtve maradni. Bevonzottunk bevonzottatok - némi figyelmet a külvilágból.
Konkrétan létezik egy emberi formáció, amely spirituálisnak nevezi magát, ha hiszitek, ha nem nagyon spirituálisnak, nagyon arrogánsan spirituálisnak, meggyőződéses spirituálisnak. Talán
emlékeztek erre is, hogy ez milyen érzés… Magukra vették annak a felelősségét, hogy
meghatározzák, mely csoportok jó csoportok és melyek a rosszak. És itt most nem arról a csapatról
beszélek, akik meghívtak magukhoz, ez egy másik csapat.
Némi nyom: Ők a mátrix szót használják, nem a nevükben, de egy sor munkájukban. Nos, ők
eldöntötték, hogy ők a bírók és az ítészek és rólatok úgy határoztak, hogy démonikusak vagytok. (a
közönség ujjong és tapsol) Igen. Lélegezzétek be.
Tehát tartották a találkozóikat, a meditációjukat, ahogyan ők azt nevezik, értetek, mert ők úgy érzik,
hogy ez a csoport rengeteg sötét energiát hoz létre és ezzel egyensúlytalanság alakul ki. Nos, ez így
is van. (sok nevetés) A sötét energia, amit teremtetek, valójában az, amelyet elengedtek, mert már
nem szolgál benneteket az életetekben, azok a dolgok, amelyeket nem szerettek magatokkal
kapcsolatosan, amelyeket nem fogadtok el magatokkal kapcsolatban és azok a dolgok, amelyektől
féltek - nos ezeket engeditek el. Tehát ez egy külső szemlélő számára megjelenhet úgy, mintha egy
csomó sötét füst jönne ki belőletek. De ti és én, mi tudjuk, hogy amikor ezeket elengeditek, akkor
azok visszajutnak egy tiszta semleges állapotba.
Továbbá azt is hiszik, hogy ti egy szekta vagytok és hogy valamiféle üzenetet kaptok, amelyet
követnetek kell. Én azt mondanám, hogy pontosan az ellenkezője történik itt. Ha mi valamire
bíztatunk benneteket, az pontosan az, hogy felfedezzétek, tapasztaljátok és ismerjétek meg az Istent,
akik vagytok. Nincsenek szabályok, semmi szabály. Se módszerek. Valójában épp hogy
módszervadászokká váltatok és ebben rejlik a probléma gyökere.
Ez a csoport, konkrétan, nem érti, hogy hogyan lehet valaki spirituális, ha nem követ semmilyen
módszert, sem rendszert. Persze, hisznek némely belső energiákban, de el kell adniuk a
módszerüket és rendszerüket, de azt végképp nem értik, miként lehetséges, hogy egy csoport ezek
nélkül létezzen? Hogy lehet, hogy nincs semmilyen fegyelmezett rend az életetekben? Önfegyelmet
kellene gyakorolnotok. Naponta X percet kellene meditálnotok és Y számú gyertyát elégetnetek, új
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rendszereket kellene magatokévá tennetek és hasonlók. Ezért a mai napon ők egy energetikai
támadást mérnek ránk, egy szándékos, tudatos energetikai támadást.
Ráadásul, miközben ezt teszik, bevonzanak az egyéb világokból is energiákat, amelyek nem
kapcsolódnak feltétlenül ehhez a csoporthoz, olyan energiákat, amelyeket vonzz a dráma, s amelyek
így szólnak: „Jaj, de jó, lesz itt egy kis régimódi pszichikai harc!”
Ezt egy páran éreztétek már korábban... kedvesem.
LINDA: Igen, tudom.
ADAMUS: Néhányatok megtapasztalhatott bizonyos érzéseket tegnap, vagy idefelé jövet, ám egy
mókás dolog történik, ha mi így találkozunk. Mi nem hozunk létre pajzsot, mert valójában ők
pontosan ezt várnák tőlünk. Nem vonjuk be magunkat fehér fénnyel, mert nincs rá szükség.
Tulajdonképpen, Shaumbra és mindenki, aki most hallgat minket, akkor is, ha most először tekertél
ide, ti megértitek, hogy ezt belélegezhetjük együttérzéssel. A pszichikai támadás többé nem háború,
nem okozhatja azt, hogy el kell rejtőznöd. Belélegzed, hiszen csak energia az egész.
Nos, miközben ők támadólag fordítják feléd az energiát, neked nem kell azt úgy fogadnod. Csupán
energia, lélegezd be. (Adamus vesz egy mély lélegzetet) Amint így teszel - alkimistaként, az emberi
testben - transzmutálod az energiát, átlényegíted. Nem is kell hozzá kapcsolódnod. Csak engedd el.
Engedd, hogy a potenciáljaidhoz áramoljon, vagy a világ többi részéhez, mindegy. Szóval, nagyon
érdekes ez, ami ma történik.
Ám, ti itt vagytok és csak belélegzitek. Itt vagytok és csak engeditek, hogy az energia támogasson
benneteket. Ez egy fontos pont. Egy nagyon fontos dolog lesz az év folyamán. Az életetek
folyamán, az öröklét folyamán. Bevonzzátok ezeket az energiákat, a munka által, amit végeztek…
köszönöm a tüzet! Miért is akartam én tüzet? (Shaumbra válaszol: „az átlényegítés miatt!”) Ah,
imádlak! Ki mondta ezt elsőnek?
PATTI: Én.
ADAMUS: Van díjunk? (nevetés) Ó, igaz is, neked kell pénzt adnod nekem.
LINDA: Itt, itt, itt!
ADAMUS: Vicceltem.
LINDA: Vannak díjak. Vannak díjak!
ADAMUS: Igen, igen. Tessék.
LINDA: Tessék egy Adamus díj. Igen, igen.
PATTI: Susan velem egyszerre mondta.
SUSAN: Jól van, nekem már van egy.
ADAMUS: Még csak egy?
SUSAN: Igen, egy van és kell még egy a házamba.
ADAMUS: Ó, igen, drágám, tessék. Igen, igen, az energiák átlényegítése nagyon fontos!
Nos, kedves Shaumbra, vegyünk egy mély lélegzetet és tartsátok ezt a fejetekben.
Tulajdonképpen bevonzzátok ezeket és ez az elképesztő ebben, mert kezdtek kiállni, ez a csoport
sokban különbözik a többi spirituális csoporttól.
EDITH: Na, ne viccelj!
ADAMUS: Azt mondta, ne vicceljek! Te most engem a Közhely Mesternek neveztél? (nevetés)
Igen, ez a másik nevem, köszönöm.
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Nagyon fontos ez, mert eddig eléggé rejtőzködtetek, az elmúlt tíz évben gyenge volt a jelenlétetek.
Ám ez egyre inkább megmutatkozik majd ebben az évben, készüljetek rá fel. Hogy mások
megcéloznak majd benneteket. Nem kell megvédenetek semmit sem. Nem kell küzdenetek
semmiért. Csupán energiák ezek. Csak vegyetek egy mély lélegzetet.
Lesznek majd olyanok, akik azt mondják majd, hogy a Bíbor Kör és a Shaumbra mindenféle sötét
dolgokat művel, megvádolnak majd mindenfélével és ez majd kihúz nálatok néhány gyufát,
egyénileg is, illetve csoportként. A leglényegibb problémáitokat fogja megpiszkálni.
Lényegi Problémák
Mik azok a lényegi problémák? Milyen lényegi problémák vannak? Ugyan, mit mondhatna nektek
valaki, csoportként vagy egyénenként is, mit mondhatnak arról, amit tesztek? Igen…
SHAUMBRA(nő): A pénzzel kapcsolatosan…
ADAMUS: A pénzről. Pontosan. Igen, erre fel kell készülj, (Lindának). A pénz. Igen, megvádolják
majd a csoportot, a vállalatot, hogy a pénz motiválja őket. És mi erre a válasz? Igen!!! (nevetések és
tapsok) És mi a baj ezzel? Semmi, hacsak nem visszaélésről lenne szó, vagy valamilyen
kibillentségről, ám ezt nem engednénk soha és ez nem is egy olyan potenciál, amelyet bárki is
választana közületek. Ám ez egy nagy probléma, bizony, a pénz.
Emlékezzetek arra, hogy ez okkal jön fel, mivel még mindig él egy problematika a pénzzel
kapcsolatban a Shaumbrában. Azt hiszem, Lindától hallottam, hogy egy Bőség Szemináriumot kell
majd tartanom?
LINDA: Igen, visszafogott lélegzettel várjuk!
ADAMUS: Ó! (Adamus ismét fokhagymásat lehel) Igen, így van. (nevetés) Ilyen vagyok,
fokhagymás, teás. Ne üljetek ma este vacsoránál Cauldre szomszédságába… Ezt már most
megmondhatom.
Nos, a pénz tehát az egyik ügy. Mi lehet még?
MARY: A kontroll (ellenőrzés, irányítás)
ADAMUS: Jó. Hol? Ki mondta ezt? Mary, kérlek. A kontroll, teljesen jó.
LINDA: Mit adjak?
ADAMUS: Egy Adamus díjat!
LINDA: Ah, ok!
ADAMUS: Engedd, hadd áldjam meg előbb.
LINDA: Ó, tessék. Áldd meg a zsákot. Tessék.
ADAMUS: Mary már megáldotta. Marynek.
Igen, tehát a hatalom és az irányítás. A múltban mindannyiótokat vádolták már ezzel. Mindannyian
vezettetek már csoportokat a múltban és egy bizonyos fokig… nos, igen, a hatalom és az irányítás
bizony csábító dolog. Igen, olyan, mint egy hűsítő zselé a nyári forróságban, egy kis vodkával
megspékelve. Nagyon csábító. Része a szexuális energia dinamikájának, akik rendelkeznek
hatalommal, mindig többet és többet akarnak belőle. Nem lesz soha elég a hatalomból.
Mit mondott Tobias évekkel ezelőtt a hatalomról?
KATHLEEN és a többiek: Hogy egy illúzió.
ADAMUS: Egy illúzió. Köszönöm.
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LINDA: Díjnyertes?
ADAMUS: Elkezdhetném szórni… igen, Kathleen kapjon egyet.
KATHLEEN: Köszönöm.
ADAMUS: Egy illúzió. Nem létezik a hatalom. Mesterséges dologról van szó, amelyet az angyali
birodalmakban teremtettek meg, jó régen és ezt hozták le a Földre, hogy az élet struktúrájának az
egyik fő pillére legyen, ám nincs szükség hatalomra. A hatalom az erő dinamikájához kapcsolódik
és az Új Energiában azt tanuljátok éppen, hogy semmi szükség az erőre. Van egy természetes
áramlás, amelyre rá lehet kapcsolódni, de semmi szükség erőre. Nincs negatív és nincs pozitív. Ezek
mind régi illúziók. Hol is tartottam?
EDITH: A lényegi problémáknál.
ADAMUS: Lényegi problémák. Köszönöm. Köszönöm. Tetszik ez a lila. Tehát más lényegi
probléma? Mi fogja kihúzni a gyufát nálatok, mi fog benneteket piszkálni?
LARRY: Ítélkezés.
ADAMUS: Ítélkezés, hogy emberek ítélkeznek majd felettetek. Tökéletes. Pontosan. Ez miért
lényegi probléma? Miért fáj ez? Könnyű…
LARRY: Mert nem akarok más lenni.
ADAMUS: Mert te ítélkezel magad felett. Larry kap egy Adamus díjat. Igen, mert tudod. (Adamus
kacag) Igen. A professzor. Pontosan! Nincs ezzel semmi baj. Jó célért teszed... céllal teszed. Igen,
van egy másik módja ennek, egyébként, de okkal teszel így.
Az önmagad felett való ítélkezés, a kritikus természet. Valamikor egyszer azt mondtad, hogy a testet
öltött Isten akarsz lenni és az idők során ezt összekeverted azzal, hogy először is tökéletes emberré
kell válj. Nincs olyan, hogy tökéletes ember. Ez egy olyan cél, amelyet soha, de soha, soha nem
érhetsz el. Miért? Mert abban a pillanatban, amikor közel kerülsz hozzá, kitalálsz majd valamilyen
új tényezőt, ami szükséges a tökéletesség eléréséhez. Sohasem leszel tökéletesen okos, hála
Istennek. Nem akarsz okos lenni. Hanem bölcs akarsz lenni. Intuitív. De nem lehet tökéletes tested
csak max. 3-5 éven át. Majd elmúlik a tökéletessége. (nevetés). Ha a társadalomra hallgatsz.
Sohasem lesz a tiéd a tökéletes munka, a tökéletes társ, ó, és a tökéletes család aztán végképp nem mondjam még tovább? Ám ez egy hajsza, amibe az emberek beszállnak, egy játék, amit játszanak.
De sohasem fog megtörténni.
Milyen egyéb lényegi problémák vannak? Mit mondhatnak „ők”?
EDITH: Cél. Utálod ezt.
ADAMUS: Milyen lényegi problémákkal dobhatnak meg benneteket mások ebben az évben, mert
bizony megkapjátok majd. Mi érintene igazán benneteket?
KERRI: Hogy csak a szánk jár.
ADAMUS: A szátok jár… közel járunk… közel
SHAUMBRA (férfi): Hogy Isten vagyok.
ADAMUS: Hogy…
JEAN: Hogy megőrültünk.
ADAMUS: Köszönöm. Jean kap egy díjat. Hogy megőrültetek! Igen, ezek mind összefüggnek, de
valószínűleg a „megőrültél” mélyebben érint majd mindennél. Hogy képzelődsz. Hogy meg fogsz
őrülni. Hogy ismét csak a szokásos műsort nyomjátok, hisztiztek és megőrültetek. Főleg, hogy
megőrültetek, az nagyon zavar majd benneteket, de miért?
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SHAUMBRA (nő): Mert igaz.
ADAMUS: Mert igaz! (sok nevetés) Tudtam, hogy az a másik csoport beszivárog majd ide, de nem
gondoltam, hogy ilyen gyorsan!
Az elmén túl
Igen, valóban piszkál benneteket legbelül, mert olykor ti magatok is ezen tűnődtök. Mert valójában
ez kezd igazzá válni, más szavakkal mondom, kezdtek kilépni az elmétekből és ez egy jó dolog. Szó
szerint elveszítitek az eszeteket, mert felismeritek, hogy az elme egy szépséges dolog, ám olyan,
mint egy merevlemez, amit előre beprogramoztak. Korlátozott és sokkal több minden létezik nála és
ezt ti mindannyian érzitek. Tudjátok a szívetekben.
Nem arról van szó, hogy okosak vagytok-e, vagy intelligensek, hanem arról, hogy a Vagyok
minőséget élitek-e. Az intuitív természet kvantumugrásnyira van az elmétől. A tudás, amely érkezik,
a képesség, amellyel egyszerűen hozzáférhettek az Akasha Krónikához, amely csupán kis része a
mindenségnek, a képesség, amellyel a tömegtudatba is beléphettek és a jövőbeli potenciálokba,
ezek a képességek nem jöhetnek az elméből. A Tudattestből jönnek, amely a fizikai test, az elme, a
szellem és a gnoszt - minden részetek, együtt.
Amikor tehát valaki azt mondja: „Te megőrülsz” - van egy aggodalom, hogy azért mondják nektek,
mert képzelődtök, vagy elszálltatok, micsoda remek lehetőség, hogy lehúzzanak benneteket, hiszen,
elkezdtek azon rágódni, hogy vajh nem kellett volna mégis csak tovább szedni azokat a
gyógyszereket? (nevetés)
Furcsább gondolataitok vannak most, mint valaha, igaz? (Shaumbra válaszol: igen!) Ám kritikusan
álltok ezekhez a gondolatokhoz. Igen, már régóta zajlik. (Garretnek mondja) De nézzetek rá!
Nézzetek rá most, micsoda ragyogó példa!
Őrültebb gondolataitok vannak, mint eddig bármikor, ám továbbra is küzdötök velük, próbáljátok
kijavítani őket és azon tűnődtök, hogy honnan is érkeznek, mi a baj veletek. Semmi. Csupán
kezdtek újra felnyílni. Kiléptek az elmétekből.
A gondolkodásotok egész alapja változik meg és ha ezt nem kívánjátok megengedni, nem akartok
ezzel a változással haladni, amely most természetesen zajlik, akkor az következik, hogy az energiák,
amelyek részt vesznek ebben a folyamatban szó szerint ledöntik majd a régi
gondolkodásmódotokat. Nem kell ennek így lennie, noha ez elég izgalmas út. De nem szükséges
így tennetek. Csak azt kell megértenetek, hogy a régi elme változásban van. Kiterjed és ti messze
túlszárnyaljátok, így a gondolataitok inkább őrültebbek lesznek, mint normálisak, nehezebben lehet
majd meghatározni őket, mint eddig, nehezebben ragadhatjátok majd meg, érthetitek majd meg
őket, így mondanánk.
Hogy mi árad rajtatok keresztül éppen, azt elég nehéz lenne megérteni. Így azon tűnődtök: „Mi ez
az egész? Tudom, hogy valami átmegy rajtam. Jönnek ezek az őrült gondolatok, ám valami
nagyobb, nagyszabásúbb dolog is zajlik épp, csak nem értem.” Miért nem érted?
KATHLEEN: Mert mentálisan közelíted meg.
ADAMUS: Mert az elmédben tartózkodsz. Az elmédet próbálod arra használni, hogy megpróbáld
kitalálni, hogy mi van az elmén túl.
Egyébként, mióta ismerlek és az elég hosszú idő… próbálod az elmén keresztül meghatározni
Istent. Az elmét használtátok a célból, hogy valami olyat tudjatok meg, ami… Az elme képtelen
Istent felfogni. Tehát mit tesz az elme? Önmagán kívülre helyezi Istent, hogy könnyebb legyen
megérteni. Elteszi a mennybe, vagy más helyre. Kívülre helyezi, hogy elemezhesse és szétbonthassa
és kideríthesse, mi is az.
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Ezt életek óta csináljátok. Ám ez továbbra sem működik. Megpróbáltak előjönni néhány
megoldással, ám azok nem igazán működtek jól.
Ez az egyik baj manapság a tudatossággal, az emberek nem csak elfogadják az Istenről alkotott régi
elképzelést. Megszokták, hogy bizalommal, kérdés nélkül haladjanak, mert azt mondták nekik,
hogy elégetik őket, ha nem így tesznek. Tehát csak mentek, bizalommal. Ám többé nincs ez már
így. Ez egy óriási szétszakadást eredményez a tudatosságban. Egy földrengés - most vajon épp
éreztem valahol egy földrengést, valahonnan a világból? Azt hiszem, igen. Nem szabadna ezeket a
szavakat használnom, szóval egy földrengésnyi változás történik most a tudatosságban.
Tehát az elme magán kívülre helyezi Istent és próbálja őt megfejteni, majd egy bizonyos ponton az
elme valóban elkezd önmagába összeomlani és elkezdi támadni önmagát, mert dühös. Frusztrált.
Nem jött rá arra, amire szeretett volna és önmaga ellen fordul. És ekkor gondoljátok azt, hogy
megőrültetek, pedig nem. Csupán lebontjátok a struktúrát, fejlődtök, tulajdonképpen. Egy új elme
felé fejlődtök.
Nagyon izgatott vagyok az új évvel és a rákövetkező évvel kapcsolatban. Ezek a legjobb közös
éveink, mert sohasem volt ilyen sok lehetőség és soha nem volt ennyi káosz. Ezek kéz a kézben
haladnak! Igen, csupán energia minden. Vannak, akik káosznak látják majd, mintha minden
szétesne éppen, a számotokra pedig új lehetőségeket mutat majd ez az időszak.
Vegyünk tehát egy mély lélegzetet és érezzünk bele ebbe.
Célok kontra Megengedés
ADAMUS: Pete, tettél újévi fogadalmat?
PETE: Nem.
ADAMUS: Te tettél újévi fogadalmat?
SUASAN: Igen.
ADAMUS: Mi volt az? Kérjük ide a mikrofont!
SUSAN: Hogy többé ne féljek semmitől.
ADAMUS: Nincs több félelem. Jó, kitűnő.
ADAMUS: Te tettél fogadalmat? Nem? Te tettél?
SHAUMBRA (nő): Én tettem.
ADAMUS: Mi volt az?
SHAUMBRA (nő): Hogy szándékkal éljek.
ADAMUS: Szándékkal élj. Jó. Még? Tett valaki még? Nem? Nincs fogadalom? Mary?
MARY: Hogy befejezzem a rejtőzködést.
ADAMUS: Befejezd a rejtőzködést. Rendben. Jó. Hányan tettek újévi fogadalmat? (páran) És
hányan nem? (sok kéz a magasban) Hűű! Jó! Szeretem ezt a csoportot! Szeretem!(nevetés) Ha
tettetek újévi fogadalmat, dobjátok el, hajítsátok ki! Mary, hajítsd ki! Nem, ez egy régi játék!
Valamit oda kiteszel…
MARY: Én ma tettem.
ADAMUS: Akkor is hajítsd ki! Egyébként is szinte mindent ki fogsz hajítani. Mert nem számít.
Mert nem vonatkozik rátok. Ha tettetek újévi fogadalmat, még mielőtt elkezdenétek kudarcot
vallotok. Igaz? Hányszor tettetek fogadalmat és soha sem működött? Nézzétek csak meg, szinte az
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összes embert itt… nincs több cél! Semmi cél, mert csak szívás lesz belőle. Nem működnek jól.
Sajnálom, de tényleg nem.
Linda, Linda Eesaából, most nézzünk csak meg téged, mert látom, hogy kételkedő arcot vágsz…
Hogy is volt a legújabb művetekkel, az Ébredési Zónával, az új rádióval, amit létrehoztatok, hogy is
történt?
LINDA: Én csak megengedtem.
ADAMUS: Nem hallottam…
LINDA: (hangosabban) Csak megengedtük!
ADAMUS: Nem hiszem, hogy hallottam…
LINDA: Csak megengedtük!!
ADAMUS: Megengedtétek. Megengedtétek... Valójában az történt, hogy behoztatok egy potenciált
és tudatosítottátok. Behoztátok a potenciált, mert… mondhatjuk, volt egy kis stressz, amely
rávezetett, hogy megvizsgáljátok, hogy valami újba is belekezdhetnétek, ugye?
LINDA: Igen.
ADAMUS: Bizony. Nos, a stressz miatt szerettétek volna a változást és utána ezt meg is
engedtétek. Mi történik? Olyan potenciálok, amelyeket addig nem láttatok, amelyek közben mindig
itt csücsültek, mindig itt sorakoztak, hiszen ti teremtettétek őket - nos, ezek a potenciálok hirtelen
megmutatják magukat. És mivel tudatosak voltatok, mivel volt némi vezettetésetek, mivel volt
bennetek egy vágy, ezek hirtelen be tudtak jönni. Soha nem volt ebben cél. Nem volt ehhez
semmilyen üzleti terv. Volt viszont egy kapcsolódás a Shaumbra tudatosság egészéhez, a leendő
Shaumbrákéhoz és a meg nem született Shaumbrákéhoz. (nevetés és a közönség meghatódik)
Nagyon édes.
Tehát összekapcsolódtatok mindezzel és hirtelen itt is volt a potenciál és talán volt bennetek egy kis
félelem, de belélegeztétek, elfogadtátok, megengedtétek, mert tudtátok, hogy a potenciál a tiétek és
mindannyiótoké. Tehát hirtelen el is kezdett testet ölteni és itt válik mókássá, mert… nem jól
mondom, Michelle? Itt volt mókás, hosszú órákon át a régi energiákkal dolgozni és megtanulni,
hogy hogyan lehet velük valójában dolgozni. Megtanulni, hogy először a saját fejeteket a falba
verni, majd bedühödni és másokat hibáztatni, nos ez nem működik valami jól. De egy mély
lélegzetet venni és felismerni, hogy minden csak energia. Egy mélyet lélegezni és felismerni, hogy
ez csupán energia, amely szolgálni akar téged... Igen, hogy Te (Alain-ra mutat) te csak energia vagy,
hogy szolgáld őt! (Michelle-t) (nevetés) És fordítva. Mély levegőt venni és felismerni, ezzel pedig
egy új áramlást indítani. Ez valóban túlmegy mindenen, amit valaha is el tudtatok képzelni, mert
akkor csak gondolkodtatok arról, hogy mi mindent tehetnétek. Most hirtelen felismeritek, hogy
tényleg működik.
Van benne egy bizonyos fokú kihívás, ahogy mondanátok, igen, ám elég hamar eme kihívások
többé nem kihívások már, csupán energiával teli vödrök, amelyek rátok várnak. Aztán pedig jön a
vidámság. Ez elképesztő. És mivel nem igazán van konkrét célotok, érdeketek az eredményt
illetően, nem határoztátok meg, hogy miként kell majd a végén ennek kinéznie, csak szabadjára
engedtétek a teremtéseteket, hadd élje a maga életét, csak belelélegeztek. Nem próbáljátok meg
ellenőrizni, irányítani, kezelni, csak magatokat bele lélegzitek és engeditek kiterjedni.
A teremtés öröme abban áll, amikor elengeditek a teremtéseteket. Gondolkozzatok ezen… ne, ne
gondolkozzatok. Utálom, ha gondolkoztok. Érezzetek bele ebbe... A teremtői lét öröme abban rejlik,
amikor valamit megteremtetek és utána elengeditek. Továbbra is a tiétek, de nem kell már
ellenőrizzétek, ez egy áldás, egy öröm, ahogy csupán érzitek és látjátok a növekedését. Elengedve
az elvárásokat, egyszerűen elengedve.
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Ez az, amit Istennek hívtok, az Örökkévalónak, ez az Örökkévaló legnagyobb öröme, ez az
elengedés. Elengedni benneteket. Engedni, hogy megtapasztaljatok mindent, amit szeretnétek
megtapasztalni - Edith - és örömöt lelni benne. Nem próbálván irányítani benneteket, Isten soha
nem próbálna meg irányítani benneteket.
EDITH: Nem, Isten nem tenné.
ADAMUS: És te sem engednéd Istennek, hogy irányítson téged. (nevetés) Nem, nem…
EDITH: Ez az Isten szeretné pedig.
ADAMUS: Igen, de nincs irányítás. A szellemből nem érkezik le semmilyen szabály. Nincs sors,
Istennek nincsenek elvárásai a kimenetelt illetően. Tényleg, a Szellemet ez nem érdekli. Fütyül rá.
Ebbe majd rövidesen belemegyünk. Szeretnék egy dalt. Elkezdtük, amikor Hannibal is itt volt, de a
Szellem fütyül rá!
Nos, látjátok, én ezt mondom és energetikailag a másik csoport, aki ma itt van, ilyeneket mond most
épp: „Látod, mondtam én! Ilyen dolgokat akarnak felhasználni… Ó, ez most nagyszerű szalagcím
lenne…Igen... A csoport azt hiszi, hogy Istent nem érdekli! Hogy nem számít semmi sem. Milyen
furcsa csapat, igen… biztosan megőrültek és csak a pénzedet akarják!”
LINDA: Biztos, hogy a szalagcímmel is el kell látnod őket??? (nevetés)
ADAMUS: Persze, persze! Miért ne? Nos, megírom én a szalagcímeket. Megírom nekik a fránya
történetet, mert ez csupán energia és bizony ez tart felétek. Kicsomagolhatjátok a csúnya
csomagolásából, amiben hozzátok szállítják, mert csupán energia minden. Mondanak rólad valami
rosszat David és erre megihatod, megeheted…(nevetés, amint David mímeli az evést-ivást) Igen,
igen, most ezt mondjátok, de… (még több nevetés) Ó!
DAVID: Ez igaz.
ADAMUS: Nos, kedves Shaumbra, várjátok ezt erre az évre. Várjátok csak tőlük, hogy azt
mondják: „Te neked elment az eszed. Megőrültél. Nem tudod, mit csinálsz. Bizonyítsd be! Mitől
vagy hiteles? Bizonyítsd be!” Kathleen, mivel igazolod magad?
KATHLEEN: Azzal, aki vagyok.
ADAMUS: Köszönöm. Így van! „Vagyok, aki vagyok!” Ezt kellene a névjegykártyátokra írni.
KATHLEEN: És ezért mindig is leszek.
ADAMUS: Pontosan… ezt ne keverjétek makyoval. Vagyok, aki vagyok. (nevetés) Miért nem
tesztek egy nagy kupac szart a névjegykártyátokra?! Nem, tartsátok csak tisztán: „Vagyok, Aki
vagyok.”
Nos, kedves Shaumbra, vessünk most egy pillantást az elkövetkező évre. Mielőtt nekikezdenék,
szeretnék még egy megjegyzést hozzátenni. Egy új Shaumbra tünet, egy új ébredési tünet... a
legnagyobb… (valaki jelentkezik) Igen?
CHRIS: Valójában, van egy pár kérdésem, néhány dolgot illetően, amit Adamus mondott. Te vagy
Adamus, igaz? (nevetés) Néhány kijelentéséről szeretnék kérdezni…Szóval, most először vagyok
itt..
ADAMUS: Vagyok, aki vagyok. Nem tudom, ki vagyok, de ez nagyon zavaros.
CHRIS: Nos… én… ismerem…
ADAMUS: Igen, lehet, hogy csupán a sötét erők működtetnek…
CHRIS: Rafael Arkangyalt, megerősítenéd ezt? Kérlek, erősítsd meg, hogy én Rafael Arkangyallal
állok kapcsolatban.
12

ADAMUS: Igen, igen.
CHRIS: Rendben.
ADAMUS: Biztosan.
CHRIS: Ez igaz? Most visszaigazoltad?
ADAMUS: Nem számít.
CHRIS: De számít.
ADAMUS: Nem számít.
CHRIS: Neked nem számít? Rendben, nos, úgy tűnt abból, amit mondtál, hogy ezen a Földön kívül
vannak még Új Földek.
ADAMUS: Igen.
CHRIS: És ezek valahol kint vannak az űrben?
ADAMUS: Nem.
CHRIS: Nem?
ADAMUS: Nem.
CHRIS: Ó, akkor az összes Új Föld erre a Földre rakodik rá?
ADAMUS: Nem.
CHRIS: Szóval nem adsz nekem egyenes választ.
ADAMUS: De, adok.
SHAUMBRA(nő): De, ad!
ADAMUS: Az Új Földek nem feltétlenül jelennek meg a fizikai síkon, ám rendelkeznek ennek a
fizikai síkon jelenlevő bolygónak az energetikai adottságaival. Némely tudatossági jellemzőjével is.
Ezek nem…
CHRIS: Tehát új birodalmai léteznek ennek a Földnek a fizikai síkon?
ADAMUS: Az Új Földek nem a fizikai Univerzumotokban léteznek. Ez csupán egy szelete az
összes dimenziónak.
CHRIS: Tehát vannak olyanok, akik a Földre úgy tekintenek, mint az otthonukra és most
eltávoznak?
ADAMUS: Igen.
CHRIS: Mi van, ha én nem akarok elmenni és ez nem tűnik… ez valami őrült gondolatnak tűnik.
ADAMUS: Igen.
CHRIS: És te manipulálod az embereket…
ADAMUS: Ó, bizony.
CHRIS: Hogy azt higgyék, hogy a dolgok jól vannak, miközben te pont elszakítod őket az
őseiktől… a leszármazottjaiktól… (érthetetlenek a szavak)
ADAMUS: Ó, istenem!
CHRIS: És, amikor…
ADAMUS: Igen… várj csak..
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CHRIS: Amikor a hitelességről beszélsz…
ADAMUS: Igen az összes őst el fogjuk törölni.
CHRIS: …és az emberekről, akik ezeket az embereket őrültnek tartják...
ADAMUS: Amíg itt vagyok, addig az ősöket eltávolítjuk. Ez a legnagyobb...
CHRIS: Nem, ezzel én nem értek egyet! Nem rendelkezhetsz felettem vagy az őseim felett!
ADAMUS: Nem, nem is, de azt elmondom neked, hogy az őseid, hogyan…
CHRIS: Mert én ismerem őket, beszélek velük, elviselem őket… én is rájuk tudok hangolódni..
ADAMUS: Igen, igen.
CHRIS: És néhány dologban, amiről beszélsz, Adamus…
ADAMUS: Igen.
CHRIS: Ami vonatkozik…
ADAMUS: Igen.
CHRIS: És ezek az emberek itt, mintha elvesztek volna egy illúzióban!
ADAMUS: Teljes mértékben! (sok taps)
CHRIS: Nos, én igazolom…
ADAMUS: Igen, igen. Én tulajdonképpen…
CHRIS: Nos, ebből az egész mondatból, hogy egyenesen elmondtam ezt neked…
ADAMUS: Igen.
CHRIS: Nem értem, hogy ezt most miért tapsolták meg, hogy ennek a megértése miért von tapsot
maga után, a véleményed... hogy olyan dolgokkal slisszolsz ki, ami ezeknek az embereknek
szerencsétlenséget hoz,és az őseik számára is...
ADAMUS: Igen.
CHRIS: Hisz ez az otthonuk és te azt javaslod, vagy azt ülteted el, hogy angyali lények vették át a
hatalmat...
ADAMUS: De, csináljunk egy…
CHRIS: Én ezzel nem értek egyet.
ADAMUS: Ami rendjén való. Csináljunk egy felmérést a közönség körében... Mindenkinek van…
nos, nincs szabad akaratotok. Visszakapjátok. Sajnálom, de nem, nem kapják vissza, ez téged
nagyon ki fog akasztani.
CHRIS: Ez hamis.
ADAMUS: Igen… (nevetés)
CHRIS: Megrágalmaztad őket, az igaz emberi lényeket...
ADAMUS: Igen.
CHRIS: ...de ha nem vagy igazi emberi lény, olyan értelemben, hogy nem örökölted az életedet…
ha ezt meghaladod és el vagy veszve egy csomó lény között, akik megmondják neked, mi a helyes
és hasonlók…
ADAMUS: Igen.
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CHRIS: Úgy értem, én ezt látom.
ADAMUS: Igen… remélem... remélem, ez irritál téged, hogy nincs szabad akaratod.
CHRIS: És én lehet, hogy áltatom magam, de én egy olyan lényt tűrök meg, aki...
ADAMUS: Ó, nem, nem…
CHRIS: Aki beleszületett ebbe a testbe.
ADAMUS: Igen.
CHRIS: Alapvetően te kizártad őt a saját életéből és te éled az ő életét. Miért ne tanulhatná meg ő a
bölcsességet, hogy aztán ő fedje azt fel nekünk?
ADAMUS: Meg kell mondjam, neked Chris, hogy, amint vége ennek a közvetítésnek, én már el is
hagyom ezt a testet.
CHRIS: Úgy értem, ez olyan, mintha…
ADAMUS: Nem vágyom…
CHRIS: Én nem közvetítettem még, de egy csomó lénnyel állok kapcsolatban, ez pedig olyan,
mintha állandóan ott lenne...
ADAMUS: Igen.
CHRIS: Tehát ez olyan, mintha az én információim alapján te démoni lennél..
ADAMUS: Igen, igen!
CHRIS: És ez…
ADAMUS: Pontosan olyan, attól függ, hogy honnan nézed.
CHRIS: Tehát bizonyos értelemben birtoklod és úgy határoznád meg, pontosan, hogy démoni
dolog ez, Adamus.
ADAMUS: Igen.
CHRIS: Úgy értem, ha csak…
ADAMUS: Mi az, hogy démoni? Mi az, hogy démoni? És kérlek, mielőtt válaszolnál, betűzd a
démonit…
CHRIS: Bármi lehet… egy csomó dolog lehet, ami a fejlődési körülményeken alapul. Akkor is, ha
ez a fejlődés folyamatát jelöli, amelyben a démoni egy egyensúly a mártíromságban.
ADAMUS: Nézd meg az démoni szót (mely angolul: evil) fordítva… fordítva, mit látsz? (közönség
mondja: élet!) EVIL- LIVE… Milyen a démoni energia, vagy a sötét energia?
CHRIS: Szóval most összezavarod az igazat. Manipulálod a valóságot.
ADAMUS: Nem, tulajdonképpen Chris...
CHRIS: Az ihlet látókörét szélesíted…
ADAMUS: Szeretném súlyosbítani, stimulálni, inspirálni az emberekben a dolgokat, feldühíteni
őket. Ők korábban mind haragudtak már rám és sokan közülük ma is így tesznek.
CHRIS: Hogy nem válaszolsz a kérdésekre, elfogadható, de…
ADAMUS: Igen.
CHRIS: Nem szeretném a párbeszédet folytatni veled.
ADAMUS: Igen.
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CHRIS: Csak szeretnék érdeklődni…
ADAMUS: Igen, mert nagyon intellektuálissá válhat a beszélgetés… hadd foglaljam össze
röviden...
CHRIS: Nekem ne, én végeztem a kérdésemmel, nem válaszoltál rá.
ADAMUS: Ó, nem, nem, nem…
CHRIS: Úgy tűnik, ki akarsz térni előle, szóval…
ADAMUS: Ez…óhhhhhh, nem, nem.
CHRIS: Én feltettem neked egy kérdést. Te pedig nem válaszolsz.
ADAMUS: Mondtam az elején, hogy megjelent itt egy energia, amelyet szeretettel látunk,
elfogadjuk. Nincs támadás érzet. Csupán egy olyan törekvés, hogy az intellektus irányába tereljük a
beszélgetést. Ez nem számít… Az egyedüli dolog, ami számít - öh (leállítja a közbeszólni akarót) az egyedüli dolog, ami számít, az a Vagyok, aki vagyok. Te is Isten vagy. TE is Isten vagy.
CHRIS: Ez illúzió, illúzióról beszélsz...
ADAMUS: Látjátok, milyen gyorsan manifesztálunk manapság? (a hallgatóság mondja: igen) Nos,
…
CHRIS: Szóval ők mind egyetértenek veled?
ADAMUS: Remélem, nem.
CHRIS: Vagy elküldik őket egyéb helyekre?
ADAMUS: Remélem, nem!
CHRIS: Ők nevezhetik a Földet az Otthonuknak, miután meghaltak? Igen, erről van szó?
ADAMUS: Olyan gyakran jöhetnek vissza, amilyen gyakran csak akarnak. Hányan akarnak
visszajönni? (valaki azt mondja: Én nem!) Egy páran, egy páran… Ez teljes mértékben az ő
döntésük. Az ő döntésük, igen. Vagy, válhatnak… - nem nagyon szeretem a szót, Chris - de
válhatnak, Felemelkedett Mesterekké. És mindez csupán azt jelenti, hogy elfogadod a
szuverenitásodat, a Vagyok, Aki vagyokot. Hogy nem függsz senkitől, sem hitrendszertől, sem
vágytól.
És ezt még elmondom: a cél, az makyo. Bármilyen célod, szenvedélyed érdeked van, az mind régi
energiás, egy régi energiás gondolkodás. Nos, a véleményem szerint…
CHRIS: Te egy ufó vagy, ugye? (sok nevetés) Ez nem a te otthonod.
ADAMUS: Sok, sok életet éltem a Földön. És nem, nem igazán érdekelnek az UFOK.
CHRIS: Mégis az vagy te magad is.
ADAMUS: Volt pár találkozásom..
CHRIS: Te az űrből jöttél, igaz?
ADAMUS: Ahogy te is, ha ebben a kontextusban nézzük.
CHRIS: Te nem a te életedet képviseled.
ADAMUS: Uh, nem, de az én életemet.
CHRIS: Nem, az emberi lény, aki örökölte az életet, tudod, aki emberként él, de nem élheti teljesen
az életét a saját kedve szerint…
ADAMUS: A társát kellene megkérdezned.
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CHRIS: …igazi emberi lényként.
ADAMUS: Meg kellene kérdezned a társát erről. Az Új Energiában, Chris, amikor jön egy entitás,
hogy beszéljen…
CHRIS: És mi van az erkölccsel és az etikával?
ADAMUS: ...akkor nagyon gyorsan jönnek be és utána ki is lépnek.
CHRIS: Ha az energia energia és nincs semmilyen morális etika az emberi viselkedés mögött,
akkor az energia úgy működik, hogy épp milyen bűnöző használja a legeslegjobban. Ki tudja a
leginkább kihasználni, mindenféle morális etika nélkül, hiszen szabad és csupán energiáról van szó.
ADAMUS: Jó. Rendben van, tartsd meg ezt a gondolatot. Ahogy említettem, el lehet innen
kapcsolni.
CHRIS: Nem, én nem akarok elkapcsolni.
ADAMUS: Rendben. Amint említettem korában, erre számíthattok az év folyamán, lesznek majd
olyanok, akik démoninak neveznek majd benneteket és azt mondják, hogy a pénzért teszitek...
CHRIS: Nem ők azok, hanem azok az emberek, akik maguknak adják a pénzt…
ADAMUS: Öh, most én jövök, nem te. Nem te. Lesznek, akik azt mondják, hogy a pénz hajt
benneteket, vagy az, hogy másokat irányítsatok. Ahová ez visszavezet, az az Ahmyo. Ahmyo az
önmagatok elfogadásának állapota, nem másénak, nem másénak. Bízni magatokban.
CHRIS: Bízni miben?
ADAMUS: Nincs több. Nincs több.
Bízni magatokban. Belélegezni a Vagyok minőséget.
Nos, menjünk tovább.
Jelenlegi és eljövendő energiák
2011-ben rengeteg káosz lesz. Lesz egy csomó struktúra bontás a világban. Erről már most
olvashattok az újságokban - Cauldre megkért, hogy beszéljek erről a kérdésről - ott vannak a
madarak, amelyek az égből hullanak és a halak, amelyek a vízben elpusztulnak és ez folytatódni
fog. Folytatódni fog.
Tobias rengetegszer beszélt erről, sok-sok évvel ezelőtt, amikor azt mondta, hogy lesz számtalan
olyan faj, amely elhagyja majd a Földet. Lesznek aggodalmak, hogy ez összefügg a globális
felmelegedéssel, vagy valamilyen ufó jelenséggel és hasonlók. Lesz egy csomó összeesküvés
elmélet erről. Cauldre arra kért, hogy beszéljünk erről. Mi történik?
Nos, vannak fajok, amelyek a Földön éltek már eonok óta, amelyek Gaia energiájának a részét
képezték és bizonyos célt szolgált a jelenlétük, egy energetikai egyensúly fenntartását. Az ő idejük
lejárt, nem választották azt, hogy itt legyenek a továbbiakban és ami még fontosabb, helyet és teret
adnak új fajoknak.
Tehát mi történik? Új energiák érkeznek az egyéb birodalmakból, nem csak a külső űrből, hanem az
egyéb birodalmakból is. Ezek szó szerint Új Energiák, semmi közük a rezgésalapú energiákhoz,
amelyeket a múltban tapasztaltatok. Szóval ez nem csak egy nagyobb adag régi energia. Ezek
teljesen új energiák. A fény frekvenciáján érkeznek, de egy olyan spektrumban, amelyet nem
feltétlenül láttok a fizikai szemetekkel, általában.
Ám egy ideje már mondom nektek, hogy elkezdtek majd fényeket látni az égen, mind nappal, mind
éjjel, fényeket, melyek megjelennek. Ezek nem olyanok lesznek, amilyenek a földönkívüliek
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űrhajójának fényei. Ezek nem fényes tárgyak lesznek az égben, hanem ezek beragyogják majd az
eget. Volt már néhányszor példa rájuk és itt nem a Sarki Fényről beszélek. Ezek másképp néznek
majd ki.
Amikor ezek az Új energiák bejönnek majd, alapjaiban átalakítva magukat, hogy fényhullámokon
közlekedhessenek, ez sokként érheti ezeket a lényeket, mert megváltoztatja a mágneses
tulajdonságokat, amelyek a légkörben illetve a Földön vannak, a mágnesességet, amely egyensúlyt
teremt a földi események között, amely összetartja a dolgokat. Tehát, amikor egy ilyen energiafénysugár vagy energia hullám beérkezik, akkor azonnal kiüti a mágneses erőket - amelyekre főként
a madarak és a halak érzékenyek, hiszen ez segíti a tájékozódásukat, az emlékezetüket,
mondhatjuk... ezek a mágneses hullámok - amint ezek kiütődnek, ők egy olyan szélsőséges traumát
élnek meg, ami meg is öli őket. És ebből többet fogtok majd látni.
Nem csak a madarakkal és a halakkal esik ez majd meg. És egyébként ez nem egyszerre történik
majd a világ minden pontján. Ezek a fénynyalábok különböző időpontokban érkeznek majd,
különböző helyekre. Látni fogjátok majd egyéb fajokkal is és lesznek olyanok, akik azt rebesgetik
majd, hogy eljött a világvége, ez az Apokalipszis. Mindenféle összeesküvés elméletet alapul véve
vádaskodnak majd, de elmondom, hogy ti tudjátok, ez rendjén való. Ez a beérkező Új Energia miatt
van.
És vajon benneteket is kiüt majd? Lekapcsol? Valószínűleg nem, mert valójában az emberi
mágneses rendszer és a DNS-etek kapcsolata a mágnesességgel nem olyan érzékeny, mint amilyen
az állatoké. Ám, ha már itt tartunk, a DNS-etek sokkal összetettebb annál, amit a tudósaitok és
kutatóitok tudnak róla. A DNS-etek nagyon összetett. Most épp virágzik, mint egy virág kinyílik,
felnyílik és megmutat olyan részeket, olyan kódjaitokat fed fel, amelyek mindig is itt voltak, csak le
voltak csukva.
Tehát bizonyos értelemben az időzítés tökéletes, mert ezek az Új Energiás hullámok amint
bejönnek, nem fogják a régi részeiteket megviselni, a Régi Energiás részeiteket, hanem stimulálni
és inspirálni, ihletni fogják az Új részeiteket, a DNS-etek virágzó, kiteljesedő részeit. Ebbe tudtok
bele lélegezni. Ahelyett, hogy aggódnátok a halak miatt, a csirkék a pingvinek és minden egyéb
miatt, ide lélegezzetek be. Ahelyett, hogy védőruhát vennétek magatokra, vagy bármilyen kristályt,
vagy ékszert, bizsut aggatnátok magatokra, amit valaki elad nektek, hogy ellenálljatok a
hullámoknak, vagy visszaverjétek azokat, csak lélegezzétek be. Ez a ti energiátok. Ti teremtettétek.
Új Energia, nem rezgő, hanem táguló, kiterjedő. A ti számotokra van itt.
2011 egy nagyon intenzív év lesz - beszéltünk erről a múlt heti közvetítésünkön - (meghallgatható
angolul a 2011- Intense and Personal anyagban) - szokatlan, dolgok történnek majd az életetekben,
amelyek piszkálják majd a gombjaitokat, kihúzhatják a gyufáitokat. Nagyon intenzív lesz, ám mégis
ismerős, mert olyan dolgok jönnek, amelyeken ti már átmentetek.
2011 a 2012 felé tartva, mindannyiótok számára legjobb időszak lesz. A legjobb időpont, hogy
valami újba kezdjetek. Sokszor beszéltünk már erről. Sokkal több energia áll a rendelkezésetekre,
hogy azt tegyétek, amit szeretnétek az életetekben és még több energia érkezik a továbbiakban. A
régi rendszereket ezek el fogják fújni, ám ezen is mind átmentetek már. Már megtapasztaltátok, így
hát most már egyszerűen csak lélegezzetek bele a potenciálokba. Ez számotokra a legnagyszerűbb
időszak, mind közül.
Tobias kezdett már erről beszélni sok-sok évvel ezelőtt. Azt mondta: „Többé ne rejtőzz már.” Igen,
miközben úgy tűnik, mintha minden leépülne körülöttetek, lebomlana, ez mind mind csak energia.
Csak energia. Amikor valaki megharagszik rátok, amikor valaki megvádol valamivel, amikor valaki
elhagy benneteket, ez mind-mind csak energia. És mind rendjén való. Rendjén való.
Ez a valaha volt legjobb időszak arra, hogy kreatívak legyetek. Hogy nevessetek, hogy élvezzétek
az életet.
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A legnagyobb Ébredési Tünet
Hadd térjek vissza valamihez, amiről korábban beszéltem. Mi a legnagyobb, legáltalánosabb
Shaumbra tünet jelenleg - ébredési tünet - amit az emberek tapasztalnak? A legnagyobb?
KERRI: Hogy le vagyunk égve. (nagy nevetés)
ADAMUS: Majdnem… Ám, most hogy szóba került, kedvesem, te meg én, mi sokat beszélgettünk.
Te sikeres vagy. Bebizonyítottad, elértél már sikereket. Nincs szükséged arra, hogy ezen rágódj,
hiszen bizonyítottál már siker tekintetében. Jó okkal egyéb utakra léptél és most olyannak látod
magadat, aki le van égve. Pedig nem vagy. Egyébként egészen jól vagy. Kedvesem, neked
hihetetlen tehetséged van. Te... Nem akarom azt mondani, hogy erős vagy, elszánt vagy. Elszánt.
Micsoda lehetőséged van most, ebben az évben és a következőben, hogy meg is csináld.
KERRI: Lenyomnál a víz alá...
ADAMUS: Igen, megteszem.
KERRI: ...egy kis időre?
ADAMUS: Igen, csak rövid időre, úgy tizenkét percre, vagy még többre…
Szóval ezek hihetetlen idők és ez kapcsolódik a legáltalánosabb Shaumbra tünethez - amit most épp
hallunk. Na, mi az? (sok válasz a közönségből, úgy mint bizalom, hazugság, zavar, halogatás…)
Amit mi a leggyakrabban hallunk - a halogatás volt eddig a legközelebb - szóval, amit a Shaumbra
mindennél gyakrabban mond, az: „Most mit kellene tennem?” Szóval, amit a leggyakrabban
hallunk az ez: „Mit kellene tennem?” majd pedig: „Nos, le vagyok égve, szóval amúgy sem tudok
semmit sem tenni...” Ez most a legnagyobb kérdés. „Mit kellene tennem?” És a legtöbben közületek
ezen tűnődnek…Nem mindenki, de a legtöbben. „Mit kellene tennem?”
2011 egy jó év arra, hogy felfedezd. Nem kell rajta gondolkodnod. Nem kell megkísérelned az
elemzését, sem egyebet. Eljut majd hozzád, ha akarod. Ez egy potenciál, ami itt van.
Újra és újra feltetted a kérdést - „Mit kellene tennem? Mi a szenvedélyem? Mi az igazságom?” Ezek
a dolgok mind változásban és fejlődésben voltak, hiszen egy Régi Energiás tudatosságból
tartottatok éppen az újba és ezért egy állandó változásban kellett lenniük. Ebben az évben pedig
eljutnak hozzád. Eljutnak hozzád. És az összes energia, amely támogat, eljut hozzád.
Ez az az év, amikor - hogy is mondjátok - amikor eléritek a járdát. Ez az év a tiétek…
SHAUMBRA: A gázpedálra lépsz…
Az alkalmazások éve
ADAMUS: Igen, azt mondom, hogy ez az év… (elkezd írni) Ellopok egy népszerű kifejezést - mert
imádok lopni - ez az apps-ek (alkalmazások) éve lesz. Ez egy közösségi kifejezés, amely ma
használatban van. A legizgalmasabb dolog a számítógépen az apps, vagyis applications, vagyis
alkalmazások. Az alkalmazásaitok különbözőek. Először is a jelentése: használni. Használni. Ám,
hogy tovább menjek és egy metafórát használjak, vannak Új Energiás alkalmazások, egy egész
áruháznyi alkalmazás, amely elérhető a számotokra; olyan alkalmazások, amelyek szó szerint
kiszednek benneteket az elmétekből és kiterjesztik az arról alkotott nézeteiteket, hogy az
információt miként veszitek magatokhoz, miként használjátok fel; olyan alkalmazások, amelyek
segítenek túllépni a szegénység tudaton. Ezek a ti alkalmazásaitok. Ti hoztátok őket létre, ti
építettétek, a tietek.
Olyan alkalmazások, amelyek lehetővé teszik nektek, hogy… egy szépséges alkalmazás, mely
lehetővé teszi nektek, hogy az ahmyoban legyetek és a testetek meggyógyítsa magát. El tudjátok ezt
19

képzelni, hogy a testetek meggyógyítja önmagát? Nem külső segítséggel, nem beavatkozással. A
testetek meg tudja gyógyítani önmagát. Egy olyan alkalmazás, amely megengedi nektek, hogy egy
kis légzést végezzetek, egy jó teát kapjatok, általában kávét kapok, vagy Pepsit, de ez most egy tea.
(Adamus iszik egy kortyot) Egy alkalmazás, amely lehetővé teszi a számotokra, hogy egy mélyet
lélegezzetek és azt mondjátok: „Kedves test, újítsd meg magadat. Nem fogok innen fentről
beavatkozni (mutat az elmére), mert csupán makyo az egész.” Megújítani magatokat. Behozni
energiát, amely benneteket szolgál. Minden energia benneteket szolgál. Az energia szolgálni akarja
a Mestert. Az energia mindegyikőtöket szolgálni szeretné külön-külön.
Van egy alkalmazás, egy apps, erre az évre, amely lehetővé teszi, hogy ezt megtegyétek. Ti hoztátok
létre, egyébként. Ti teremtettétek. Ennek az alkalmazásnak köszönhetően, végre megengeditek,
hogy az energia szolgáljon benneteket, ahelyett, hogy eltolnátok, ahelyett, hogy azt mondanátok,
hogy nem érdemlitek meg. Az alkalmazás azt mondja: „Az Energia a Mestert szolgálja.” Igen.
Tehát ez az alkalmazások éve, tehát örömteli dolog lesz megosztani egymás közt az
alkalmazásaitokat - ingyenesen megosztható, tanítható… Ez az az év, amikor elkezded mindezt
alkalmazni, amikor elkezditek az Új Energiát az életetekben használni. Átmentetek az
átlényegülésen, kiléptetek a régiből és behoztátok az újat.
Négy Új Póló (trikó)
Nos, mivel spirituálisan ennyire fejlett csoport vagyunk, szeretnék a következő témára lépni, ehhez
pedig Kuthumitól kölcsönzök egy keveset - Kuthumi Lal Singhtől, egy másik nagyon spirituális
szereplőnktől - szeretnék négy pólót erre az évre. Négy új pólót. Igen, vagy négy új matricát, a
lökhárítóra, vagy... szóval négy újat.
Az első (ír) és ebben te jó vagy Sart. Csinálhatnál néhány… Látom, hogy már ragyogsz is - látom,
hogy ti ketten egy jó üzletet csináltok. (nevetés) Már össze is raktátok. Még mielőtt ma bárki is
elmegy innen, felveszitek a rendeléseket. (Adamus felírja a táblára: „Vagyok” Kapok részesedést?
SART: Én nem látom, miről beszélsz. (nevetés)
ADAMUS: (folytatja az írást: Én vagyok a potenciál.) Én vagyok a potenciál. Ooh! Felhúztok majd
néhány embert, ami jó. Az irritálás jó dolog. Mozgásba lendülnek majd az energiák. „Mit jelent az,
hogy én vagyok a potenciál?” „Én vagyok a potenciál” Ti VAGYTOK a potenciál... a ti saját
életetekben... a saját életetekben.
Potenciál buborékok
Oly sok potenciál kering körülöttetek - bárcsak itt lenne a buborékfújó gépem - szóval képzeljetek
ide egy buborékfújó gépet. Képzeljetek el engem, amint bekapcsolom, mindenfelé buborékokat fúj.
El tudjátok képzelni ezt? Jól néz ki, mi? Buborékok mindenfelé! Ó, és szappan a földön. Rendben
ezek virtuális szappanbuborékok! (nevetés)
Nos, tehát a potenciálok, sokkal több, mint amennyit valaha láttatok. Hogyan vonzol be
potenciálokat az életedbe? (Valaki mondja: „Lélegzel”) Lélegzel. Ez jó. Jó. De hadd legyek egy
kissé pragmatikusabb - általában félelemből és kétségbeesésből, szenvedésből, változást akarva.
Ez így igaz - ezek stimuláltak jó pár változást az életetekben. Belefáradtatok a régi módszerekbe,
tehát bevonzottatok Bíborkör ízű potenciálokat - az Ébredési Hálózatból. Ez nem volt rossz dolog,
ám erre a vállalat kérdezte a következőket: „Hogyan érjük el őket? Hogyan nyílunk meg? Hogyan
osztjuk meg ezeket?” és ezek elvezettek olyan potenciálokhoz, amelyek már eleve ott voltak, csak
épp nem fújta őket ki a gép, ha értitek, miről beszélek. El voltak akadva… beragadva... ebben az Új
Energiában el kell képzelnetek: hogy be voltak ragadva ebbe a gépbe. Nem fújta őket ki a gép,
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ahogy ezeket a buborékokat, hogy megtöltsék a termet, igaz?
Nos, tehát egy csomó potenciálotokkal ez a helyzet. Elakadtak a gépben. Csak a szappan van ott, a
potenciálok pedig még nem jutottak el hozzátok. Sokkal több potenciál lesz majd, mint valaha vagy hadd mondjam másképp - ti több potenciálnak kerültök tudatába.
Ez a jó hír. A rossz hír az, hogy a potenciálok, amelyek az utatokba kerülnek, amelyeket elkezdtek
tudatosítani másmilyenek lesznek majd, mint a többi potenciál. Nem lesz bennük dualisztikus
tulajdonság. Értsétek úgy: dualitás = régi harc a fény és a sötétség között. Az új potenciálok nem
tartalmaznak dualitást. Nincs rá szükségük. Nincs bennük jó/rossz, feminin/maszkulin. Ezek
integrálódtak bennük. Ezért egy kissé idegennek tűnhetnek a számotokra, egy kissé ijesztőek
lehetnek. Szeretnétek majd a régi módokba kapaszkodni. Hajlamosak lesztek visszatáncolni,
téblábolni.
Arra invitállak benneteket, hogy legalább érezzetek bele ezekbe az új potenciálokba. Ti
teremtettétek őket. A tiétek. Mióta léteztek, ott voltak ezek a potenciálok a ti mezőtökben. Most
kezdenek élővé válni, ám lehet, hogy egy kissé kimerítenek majd. Sokkal több lesz belőlük, mint
korábban.
Nincs rossz, vagy jó, egyébként. Gyakran, Shaumbra, hajlamosak vagytok megdermedni, azt
mondjátok: „Félek rossz döntést hozni.” Te is Isten vagy. Egy isteni lény vagy. Nem hozhatsz rossz
döntést. Húha!
Nos, szóval több potenciál jön, mint valaha. Visszatérve a kérdéshez, hogyan vonzzátok be a
potenciálokat? Hogyan vonzzátok be őket? Sokat közülük azzal, hogy vágytok a változásra, mert
kifárasztott a régi. És még? (közönség válaszol: Választod! Elképzeled!) Erre hallottam a szót.
SUSAN: Elképzeled.
ADAMUS: A képzelet által. Ó, tele rakhatod majd a kalapodat ezekkel a díjakkal, még napnyugta
előtt! Képzelet.
A képzelet az a képesség, amellyel az elmédből ki tudsz jönni, amivel
meg tudod haladni az elmét. A képzelet nem feltétlenül értelmezhető az
elmével. Amikor igazán használod a képzeletedet, olyan messze jutsz az
elmétől, hogy az nem tudja már értelmezni, megérteni vagy elemezni a
látottakat. Ez elég ijesztő, mert gyakorlod az elengedést. Elengedsz. De
mégsem, hiszen rá tudsz hangolódni ezekre az energiákra, a potenciálokra. Nem kell gondolkodni
rajtuk. Nem kell elemezni őket, úgy mint fényes vagy sötét, jó és rossz. Beleérzel az
esszenciájukba, a lényegükbe és megérted, hogy ez csupán egy tapasztalat. Immár készen állsz arra,
hogy felfogd. Hogy együtt szárnyalj vele.
Tehát a potenciálokat úgy vonzod be, hogy vágyod a változást, illetve messzebbre engeded a
képzeleted, mint valaha tetted, a színskálán túl, a fizikai adottságokon túl. A képzeleteddel egészen
az általunk Kristály Birodalmaknak nevezett régiókba érsz. Ez segít tudatosítani a potenciálokat és
azok vonzatait.
Nagyon fontos pont, amint itt állok a buborékfújó géppel szemben - ahogy a buborékok
mindenhonnan kiszállnak, az összes potenciál így tesz - egy nagy kérdés körvonalazódik,
Shaumbra. „Mi van, ha elszalasztok egy potenciált? Mi van, ha meg kellene nyernünk a
lottófőnyereményt?” mondhatjátok. „Mi van, ha egy rokonom, akit nem ismertem, felhívott volna
telefonon, pénzt akart volna küldeni, de én elszalasztottam a hívást, nem tudtam felvenni, vagy a
telefonom épp elromlott?” Hiszen manapság a legtöbb elektronikus berendezés elromlik. Nos,
ekkor mi történik? Elszalasztottad a potenciálokat.
DAVID: Visszajön majd máshonnan.
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ADAMUS: David kap egy Adamus díjat, és…
LINDA: Te félsz a burszámtól?
ADAMUS: ...és egy ölelést. Egy ölelést. (Megöleli Davidet)
DAVID: Köszönöm. (közönség tapsol)
ADAMUS: Tehát visszajön máshonnan. Soha nem veszíted el. Mondjuk a buborék, amely a gépből
kiszáll, erre száll, arra száll, majd a földhöz érve kipukkad, mint holmi szappan. Nem vész el,
kedves barátaim. Lehet, hogy a potenciál átmenetileg az egyéb dimenziókba lépett át, kilépett a
létezésből. Egyébként ez nagyon hasonlít a fizikához. Vannak részecskék, amelyek ki- és belépnek a
tudatosság mezejébe, vagy nevezhetjük a fizikai valóságnak is, majd aztán visszatérnek. Mind
visszatérnek.
Nem szalaszthattok el egyetlen potenciált sem, ettől nagyon hajlamosak vagytok félni: „Mi van, ha
elszalasztom? Mi van, ha a jó időben a jó helyen kellene lennem?” Ott vagy, a jó helyen, a jó
időben most is. Szóval lazulj csak. Vedd könnyedén. Végy egy mély lélegzetet. Ez a potenciál
bizony vissza fog térni. A potenciálokat nem lehet elpusztítani. Nem lehet elpusztítani.
Ez egy érdekes filozófikus makyo beszélgetéshez vezet… Lehet-e új potenciálokat létrehozni?
DAVID: Igen.
ADAMUS: Igen. Igen.
DAVID: Na még egyet! (kér még egy ölelést)
ADAMUS (nevet): Van itt egy mohó emberünk! (nevetés) Egészen mostanáig azt mondtam volna,
hogy nem, nem lehet új potenciálokat létrehozni, de így is annyi közül tudtok választani, hogy
valójában nem számít. Így sem használjátok ki őket eléggé! Ám nem oly régen elindítottatok egy
olyan folyamatot, amelyben új potenciálokat teremtetek. Ennek így kellett lennie, hiszen alapvetően
az összes régi potenciál, amellyel rendelkeztetek a Régi Energiás dualitásból született (fény kontra
sötétség, maszkulin kontra feminin) Tehát az összes potenciál, amely a tiétek volt ebből
teremtettetett.
Egy potenciál volt, egy kis szappanbuborék, amelynek neve Új Energia volt és ez mindig is veletek
volt. A lelketek születése óta veletek volt, ám nem oly régen került csak elő. Az Új Energiának ez a
potenciálja pedig új potenciálok potenciálját hozta el nektek. Olyan ez, mint a szellem, akitől
hármat kívánhattok, ám ettől annyit kívánhattok, amennyit csak akartok. Ti teremtitek őket. Ezek a
ti potenciáljaitok. Ez a ti életetek, azt tesztek vele, amit csak akartok. Ezek a ti potenciáljaitok.
Nos, lélegezzünk egy mélyet ezzel.
Ti vagytok a potenciál. Ti vagytok a „Vagyok” potenciáljai.
A következő Póló
Szóval a következő póló. Készen állsz, Sart? (Adamus írja: Vagyok, Aki vagyok) Vagyok, Aki
vagyok. (írja tovább… Mert nem... valaki folytatja szóban: Mert nem érdekel) Kérlek, csak
rímekben… (nagy nevetés, amint befejezte...) „Vagyok, aki vagyok, mert letojom.” Nos, lesz egy
csomó ember, akinek égnek áll majd a haja, ha meglátnak ebben a pólóban, de gyerünk, csak
viseljétek mindenképpen…
„Vagyok, aki vagyok, mert letojom!”
Kedves Shaumbra, amikor foglalkozol a dolgokkal, akkor valójában kizárod a Vagyok minőséget.
Ezt sok embernek nehéz elfogadni, ezt az állítást: „Nem érdekel. A szellemet nem érdekli.” Nos,
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akkor nekünk kell foglalkoznunk vele…
LINDA: Csak a fordítás kedvéért, a tojok rá ugyanazt jelenti, mint a nem érdekel?
ADAMUS: Hasonlót.
LINDA: Csak a fordítás kedvéért.
ADAMUS: Hasonló, ugyanabba a kategóriába tehetjük ezeket mind, „Tojok rá!” „Nem érdekel” és
üdv Tobias kedvenc kifejezésének is, a Nagy Piramisból: „Nem számít” Nem számít! Nem számít.
Az emberek nehezen tudják ezt megélni. Tulajdonképpen az örökös foglalkozás részben az életük
értelmét jelenti. Kell, hogy foglalkozzanak valamivel. Kell, hogy legyen egy szenvedélyük. Kell,
hogy legyen egy küldetésük, egy céljuk, egy ügy. Ez tartja őket mozgásban. Ebben lelik meg az
önigazolást és az önelégültséget.
Végső soron, a valódi „Vagyok jelenlétben” nem számít ez. Tényleg nem. Fütyülök rá, tojok rá.
Nem számít, mert minden tökéletes. Minden elrendeződik. Ti is Istenek vagytok. Hagyjatok fel az
efféle küzdelmeitekkel. Ne foglalkozzatok vele már.
Ez persze ismét feldühít majd egy csomó embert, de én fütyülök rá, hogy egy madár lepottyan az
égből, vagy meghal egy hal. Tényleg! Nem kell a vállatokra venni! Nem kell megmenteni a
delfineket, vagy a bálnákat, a tűzhangyákat - igen, szegény hangyák - és az ártalmas bogarakat.
(nevetés) Ez nem a ti ügyetek. Nem a ti dolgotok és ha mégis magatokra veszitek, ha azt
gondoljátok, hogy cipelnetek kell az összes ügyet, attól jónak érzitek magatokat. Fontosnak érzitek
magatokat. Megmentitek a világot - igen ti és Lancelot, megmentitek a világot - de valójában csak a
dualitást erősítitek. A régi gondokat erősítitek.
LINDA: Geoffrey hallja azt, amit mondasz?
ADAMUS: Ó, igen, igen.
Nos, tehát vagyok, Aki vagyok, mert letojom. Vagyok, aki vagyok, mert elfogadom az összes dolgot
olyannak, amilyen. Elfogadok mindent, abban a tökéletes létállapotban, ahogyan vannak.
Micsoda sokkoló póló lesz ez, ha nyilvánosan hordjátok majd, az emberek azt mondják majd:
„Tudod, pedig bizony foglalkoznod kellene mindennel, érdekeljen csak a politika! Érdekeljen a
környezetvédelem.” Nem, mert valójában hatásosabban segíthetsz egy potenciális tudatossági
változást azzal, ha nem ragadsz bele a drámába. Azzal, hogy nem ragadsz bele a drámába.
Nos, ez tehát egy újabb. A harmadik trikót elmondom, mielőtt elmegyek, majd később. És most,
kedves Shaumbra… tudom, igen, hogy négy van, de ma csak hármat mondok el. Egyet megtartok.
Kérdések és Válaszok
Nos, kedves Shaumbra, lesz egy pár percünk a kérdésekre és válaszokra. (a közönség meglepődik)
Örömmel fogadom majd őket, hiszen már fogadtam is őket, valójában másfél éve nem tartottunk
kérdések és válaszokat. De rengeteg kérdésetek van azzal kapcsolatban, ami várható, tehát örömmel
válaszolok néhányra.
LINDA: Most?
ADAMUS: Megvárhatjuk vele az éjfélt!
ALAYA: Köszönöm.
ADAMUS: Igen.
ALAYA: Ezekkel a buborékokkal, amelyek megjelennek a potenciálokkal, amelyek lebegnek
körülöttünk, honnan tudod, hogy melyiket válaszd? Honnan… Úgy értem, olyan soknak tűnik és ez
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olykor zavaró lehet.
ADAMUS: Igen és mi a válasz? Azt mondtam, csinálunk egy „kérdések és válaszokat”... de azt
nem mondtam hogy ÉN válaszolom majd meg a kérdéseket! (sok nevetés) Igen, szeretném tudni a
választ erre.
ALAYA: Valójában, megvan a válaszom.
ADAMUS: Tehát ott van az a rengeteg potenciál…
ALAYA: És a válasz megérkezett, mert…
ADAMUS: Igen! Hát, nem csodálatos ez?!
ALAYA: Igen, szóval sok felugrik, de egy jelenik meg.
ADAMUS: Igen.
ALAYA: És ez visz majd tovább.
ADAMUS: Pontosan! És...
ALAYA: Köszönöm!
ADAMUS: Megválaszthatod, melyiket akarod. És tulajdonképpen én arra biztatnálak, hogy fuss
pár kört, ahelyett, hogy azt mondanád: „Megragadom a legnagyobbat, amely legjobban ragyog az
arany fénytől, amely a legtöbb lehetőséget rejti magában...” próbáld ki mindegyiket. Több mint 31
különböző ízbe kóstolhatsz bele és nem kell egyre lekorlátoznod magadat. Tulajdonképpen számos
potenciált megtapasztalhatsz egyszerre, egy időben. Nem feltétlenül csinálod mindegyiket itt, ebben
a fizikai valóságban, de elkezded megtapasztalni őket.
Felismered, hogy most éppen álmodsz is. Miközben itt állsz, teljesen éberen, vannak az egyéb
dimenziókban nagyon aktív részeid is. Rajtad keresztül azok szintén elkezdhetik megtapasztalni a
potenciálokat.
ALAYA: És a buborékfújó gép sohasem áll le.
ADAMUS: A buborékgép…
ALAYA: Tudod, folyton buborékol…
ADAMUS: Megteremtheted annak az illúzióját, hogy a buborékgép csupán olykor-olykor ereszt ki
egy-egy buborékot, de valójában sohasem áll le.
ALAYA: És az egyik buborék jöhet a másik után...
ADAMUS: Pontosan.
ALAYA: És kiterjedhet egy másikra.
ADAMUS: Pontosan.
ALAYA: És lehetnek buborékok a buborékokban is.
ADAMUS: Teljes mértékben így van! Ah, ragyogó! (sok taps) És EZ az élet öröme!
ALAYA: Ez mókás lehet és vidám!
ADAMUS: Ez az Öröm az Életben. És nincs buborék, mely árthatna nektek, ha hiszitek, ha nem…
mert letojjátok! (nevetés) A dolgok csak akkor fájnak, ha foglalkoztok velük…
ALAYA: Ez jó... igen, igen.
LINDA: (Adamus megpróbálta az Adamus Díjakkal teli táskát a vállaira venni, de
kétbalkezeskedik vele) Nem nagyon megy ez...
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ADAMUS: Túl meleg van egy kendőhöz… köszönöm… igen, meleg van...
ALAYA: Köszönöm.
ADAMUS: Igen, nagy a forróság.
ALAYA: Igen.
ADAMUS: Igen, nagyon, de szeretném kipróbálni a kalapot. Köszönöm. Hát ez nem igazán
passzol… Igen, Cauldrénak nagy a feje…
Nos, kitűnő. Kitűnő válasz. Köszönöm.
ALAYA: Nos, köszönöm a lehetőséget, hogy ezt végig futtathattam...
ADAMUS: Igen.
LINDA: Következő kérdés.
ADAMUS: A táska elszakadt - (nem tudja visszacsukni, visszaadja Lindának)
LINDA: Szép munka volt.
ADAMUS: Nos, következő kérdés. Remek, igen.
KÉRDÉS SHAUMBRÁTÓL (ffi a mikrofonnál): Itt vagyok. Teremtem a saját valóságomat, a mi
saját valóságunkat.
ADAMUS: Igen.
SHAUMBRA: Tudod, amint megkapjuk a potenciáljainkat, eldöntjük, hogy mit akarunk, majd a
dolgok nem igazán úgy alakulnak, ahogy kellett volna, vagy ahogyan mi szerettük volna...
ADAMUS: Igen...
SHAUMBRA: És mi örökké azon tűnődünk, hogy talán, ha nem erre indultunk volna, akkor mást
teremtettünk volna…
ADAMUS: Igen.
SHAUMBRA: De egy másik részünk azt mondja…
ADAMUS: Az, amit irányítottál.
SHAUMBRA: Tudod, egy rész azt mondja: „Nos, ha nem megyek ebbe az irányba, az talán azért
van, mert nem arra kell menni...” A másik rész pedig azt mondja: „nem, én tényleg arra akartam
menni...”
ADAMUS: Igen.
SHAUMBRA: Tehát van egy folyamatos küzdelem, és jajjj...
ADAMUS: Igen, igen. Ez egy kitűnő megállapítás. És mi a válasz?
SHAUMBRA: A válasz pedig az, hogy valószínűleg le kell tojjuk az egészet… (sok nevetés és
taps)
ADAMUS: Bizonyos szinten, igen. Csodálatos módon - valóban számít ez? - számít ez azon kívül,
hogy az emberi aspektusodnak fontos? Számít az, hogy ha valamit teremtesz, az melyik irányba is
megy? Nem igazán. Végső soron nem. A kifejeződés és a teremtés öröméről van szó.
A csalódás akkor jön, amikor az emberi aspektus hozzáköt egy értékrendszert, egy elvárást és azt
mondja: „Ilyennek kell kinéznie.” De mi lenne, ha kipróbálnátok a szabad, nyílt teremtést, elvárások
nélkül, csak mert letojom. „Csak örömömet lelem a teremtésben és abban, hogy nyitva hagyom,
szabadon, hadd terjedjen ki, hadd menjen a maga útján.”
25

Ily módon alkalmatok lesz megfigyelni, hogy ez a teremtés, melybe belelélegeztétek az életet,
hogyan kezdi el élni a saját életét, amely része a ti életeteknek, a maga áramlásában és a maga
mintáival. Nem kell, hogy az elme mintái irányítsák, vagy az emberi elvárások. Ez bizonyos
szempontból sokkal nagyobb, hatalmasabb és tágabb annál, amit az elme valaha el tud képzelni. Azt
mondanám, hogy ennek az évnek az egyik legnagyobb kihívása az lesz, hogy túllépjetek azon, ami
az elmében korlátozott volt, mindezt az elmével együtt, persze, a teljes Tudatosság Testtel kiterjesztve magatokat. Köszönöm.
Tehát próbáljátok ezt ki, különösen ezekkel az energiákkal, amelyek most nagyon erősek és
intenzívek. Próbáljátok ki - egy teremtést - és engedjétek utána szabadon kiterjedni irányítás nélkül.
Engedve, hadd menjen. Mintha vennétek egy játék vitorlást és engednétek, hogy hadd menjen a
tavon, nem mondanátok semmi ilyesmit neki: „erre menj, arra menj” vagy „a szigetre kell
menned” próbálván a telepátiával erősen befolyásolni, vagy agykontrollal… Csak ennyit
mondanátok: Ez a teremtésem... na, merre fogunk menni? Majd figyelni és megérteni, hogy folyton
a legtökéletesebb utat fogja bejárni. A tökéletes utat, egy utat, amely tapasztalatokon átvezeti, amely
lehet, hogy viharos időjáráson is átvezeti, vagy partra veti a hajót, vagy ne adj Isten egy fénycsóva
felborítja majd, vagy épp a madarak, amelyek az égből potyognak. A lelkednek a szépsége és a
bölcsessége abban mutatkozik meg, hogy csak figyeled, miként bomlik ki ez a tapasztalat, anélkül,
hogy aggódnál bármi miatt is, vagy amiatt, hogy mások megzavarnak majd. Soha többé nem kell
már emiatt aggódnod. Tényleg. Nos, jól van... következő kérdés.
LINDA: Senki nem akar jelentkezni? (nevetés) Valaki?
JEAN: Hello, Adamus. A te kezed van abban, hogy nemrégiben megjelent Mark Twain
önéletrajzának eredeti, csonkítatlan verziója?
ADAMUS: Igen. Mi a válasz?
JEAN: Igen, a te kezed, de mennyire? Teljesen? (Valaki beszól: Ő írta!)
ADAMUS: (nevetés) Hadd mondjam azt, hogy épp ideje volt. Valójában nem kellett befolyásolnom
semmit, mert tényleg nem izgat. Ám a potenciálok találkoztak az energiával a megfelelő pillanatban
és helyen. Tehát amikor itt az idő, akkor megtörténik.
Valójában ez egy jó kérdés, mert egy csomó dolog fog előkerülni a földből, vagy a szőnyeg alól
ebben az évben. Beszéltek a WikiLeaksről, mindegy mi a véleményetek róla és csak egy eszköz
arra, hogy a dolgok a felszínre kerülhessenek. Olyan dolgok, amelyek rejtve voltak - csalások,
hazugságok - most már elő kell, hogy bukkanjanak. Elő kell jönniük. Ebből sokat fogtok látni ebben
az évben. Lesznek közülük sokkolóak a számotokra, az emberi oldalatok számára és sokkolóak
lesznek a szervezetek számára is, amelyek érintve vannak. Még több szembenállást és vitát fog
mindez eredményezni. Olajat önt majd a tűzre ebben az Új Tudatosságba tartó egész átmenetben. A
Vagyok felé tartva, szóval nagyszerű. Jó kérdés volt Jean, köszönöm. Jó válasz.
TRISH: Hello, Nehézséget okoz a számomra, hogy megkülönböztessem, mi az én érzésem, vagyis,
mi zajlik bennem és mikor veszem magamra valaki másnak az energiáját? Hogyan tudnék
különbséget tenni?
ADAMUS: Igen... és a válasz?
TRISH: Nem tudom. Ezért kérdezem.
ADAMUS: Nem, ezt tudnod kell.
TRISH: Igen?
ADAMUS: Bizony ám. Ezért ragadtad magadhoz a mikrofont, mert már tudod is a választ.
TRISH: Nem hiszem, hogy tudom.
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ADAMUS: Nos, akkor megkérdezlek. Tegyünk úgy, mintha én te lennék. Én Trish vagyok, te pedig
Adamus. Én odajövők hozzád és azt mondom: „Én nem tudom, mit kellene tennem?”
TRISH: Nos, én nem tudom!
ADAMUS: Igen... Honnan tudod, hogy mi a tiéd? Kérdezem tőled...
TRISH: Értem.
ADAMUS: Nem tudom, mi az enyém és mi jön a tömegtudatból. Annyira sok gondolat kavarog
mindenfelé. Vannak gondolatok itt a teremben is. Jönnek gondolatok a városokból és benne vannak
a levegőben és mindenfelé. Nem tudom már mi az enyém.
TRISH: Én pont így érzem magamat. (nevetés)
ADAMUS: Nem, te most Adamus vagy - a bölcs, mindent tudó. (nevetés) És mondasz erre valami
okosat. Igen. Azt kellene mondanod, hogy „letojom...”
TRISH: Letojom! (nevetés)
ADAMUS: Jó, és, Letojom és... még mást is szoktam mondani - nem számít! És tulajdonképpen
csak azok a gondolatok a tieid, amelyeket választasz. Minden egyéb nem a tiéd, ideértve az
aspektusaid dolgait, az előző életeket, az őseidet és mindenki másét, ami rajtad keresztül megy, a
város dolgait, a reptérét, a kormányét, a politikát, az ufókét és a rossz angyalokét. Ezek mind nem a
tieid. Most ezek ostromolnak téged és az én dolgaim is. Mindez az energia most téged bombáz. De
csak azok a tieid, amelyeket választasz.
Mindenfelé vannak pszichikai manipulátorok, olyan pszichikai támadások érhetnek, melyeket
szándékosan küldenek rád, ezek arra próbálnak majd rávenni, hogy azt gondol, sötétek a
gondolataid. De nem számít, bár olykor csupán jó móka megtapasztalni ezt. Vannak olyan
csoportok, amelyek szó szerint bombázzák az emberi tudatosságot energiákkal.
A csoport, amelyről beszéltem már korábban, magát egy spirituális csoportnak tartja és a menny
égisze alatt dolgoznak - olykor ez egy elég széles zászlóalj… - de az ő filozófiájuk szerint az
emberek nem elég bölcsek, vagy okosak ahhoz, hogy önmaguk kezelni tudják a saját
szuverenitásukat. Ők nem gondolják úgy, hogy az emberek Istenek lehetnek. Ők azt gondolják,
hogy az embereknek tanulniuk kell még. Azt gondolják, hogy az emberekben valami meghasadt,
ezért szükségük van az irányításra, a struktúrára, a szervezetekre, vezetésre és hipnózisra.
Szándékosan küldik ki a jeleket, folyamatosan, ti pedig érzékelitek azokat. De, mi a …hmmmm
(nevetés, amint megáll valakit megölelni és megpuszilni) De miért, miért?
Tehát kapjátok ezeket a jeleket, mely szerint nem vagytok értékesek, nem vagytok kész, van valami
meghasadt az emberi természetben, hogy valami rosszat tettetek a múltban és ezt hordozzátok. Ez a
csoport önmagát nagyon spirituálisnak tekinti. Folyton a mátrixról beszélnek. A mátrix megrepedt,
ti pedig részesei vagytok és ezért ők majd megmentenek benneteket. Adamus köp egyet. A
szőnyegre ment Suzy, nem a földre.
Nos, visszakanyarodva a kérdésedhez, csupán az a tiéd, amit annak választasz. Amit választasz. És
bármit választhatsz magadnak. Választhatod azt, hogy őrült gondolataid legyenek, vagy furcsa
gondolataid, bármit, csak az a tiéd, amit te választasz.
A következő póló
Nos, most, hogy ezt megbeszéltük, elmondom a harmadik pólót és egyet majd később, mert
idetartozik.
Harmadik póló... Sart?
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SART: Kész vagyok.
Adamus: Nem a te tulajdonodat képezik, csak...
SART: Én csak...
ADAMUS: Segítesz előhozni őket.
SART: Segítek mindenkinek..
ADAMUS: 2011-re nagyon spirituális feliratok kellenek ezek a pólókra (ír) Légy bölcs… (nevetés,
amint eltakarja, hogy mit ír...) „Légy bölcs, minimalizálj!”
LINDA: Hűha ez nekem menni fog… lefagyasztom a poklot is...
ADAMUS: Bizony. (nevetés) Majd visszatérsz és azt mondod: „Adamus, a poklot lefagyasztottam,
most mit tegyek?” És mit fogok én neked mondani, kedvesem?
LINDA: (szarkasztikus hangon) Hallgatnod kellett volna Geoffreyra!
ADAMUS: Én ezt soha sem mondanám. Hallgatnod kellett volna rám! Azt fogom mondani, hogy
„te fagyasztottad le a poklot, akkor te is tudod felolvasztani!” Én belehelyeztem magam a
kristályba, a börtönömbe és ki is hoztam magam onnan. Szóval ezt fogom mondani.
Légy bölcs és minimalizálj. Cipelitek magatokkal ezeket a plusz gondolatokat, amelyek egyáltalán
nem a tiétek. Egyáltalán nem azok. Játszódik az elmétekben egy játék, mely szerint „Biztosan az
enyémek”. Ez az aspektusok játéka, igaz, Aandrah? Az aspektusok játéka. Ez a tömegtudat.
Hipnózis. Az egész trutyi... nem a tiétek. Nem a tiétek. Ezért tettelek próbára benneteket és
irritáltalak benneteket, remélem, sikerült megszabadulni pár hiedelem rendszertől. Ezek mind
makyok, plusz bőröndök…
Ez az év intenzív lesz és fantasztikus, de főleg intenzív - az a többlet súly, a túl sok poggyász
pedig... vagy elengeditek őket, vagy leszakad majd rólatok, leszakítjátok magatokról, de nem a
tudatos énetek által, hanem az okos énetek által.
Szóval legyetek bölcsek és minimalizáljatok főleg ebben az évben és a következőben, mert itt van
mind ez a sok energia, amely be akar jönni és amely szolgálni szeretne benneteket, amelyek már
most is szolgálnak benneteket, kedveseim. Nem tudnak utat találni maguknak, ha körbeveszitek
magatokat mind ezzel a sok szeméttel és zűrzavarral - a fizikai szeméttel és érzelmi szeméttel
egyaránt.
Néhányatoknak, nos nem rólad beszélek Elizabeth, de néhányatoknak vannak régi sebei és
ragaszkodtok hozzájuk, mint valami érdemrendhez, ezekhez a sebekhez, varrokhoz, az érzelmi
sebhelyekhez. Engedjétek el őket, többé igazán nem a tieitek már. Vagy tegyétek be őket a tűzbe,
hadd lényegüljenek át. Kell még a tűzre tennünk, mert az átlényegítő tüzünk elég gyenge már. Nagy
tüzet kell raknunk az alkímiához és ezáltal a szellemeket is elriasztjuk. Neeem, neeem! (nevetés)
Nos, azt fogom kérni, hogy vessetek egy pillantást először is a fizikai elemekre magatok körül.
Hány konyhai eszközt használtok valóban a készletből? Hány diótörőre van valóban szükségetek?
Nem a gyűjteményedre gondolok… (Lindának) de... (nevetés)
Hány tojás szeletelőre van szükségetek? Csak nézzétek meg. Nézzétek meg, mi mindent
halmoztatok fel. Nézzétek meg a ruhatáratokat, a garázsotokat. Ez - igen, sajnálom, nem kellett
volna ezt felhozni - de most eljött az ideje annak, hogy ezeket elengedjétek. Engedjétek el ezeket,
mert elég energia fog mozogni az év folyamán. És, miközben tényleg begyűjtöttetek egy csomó
érzelmi, fizikai és energetikai szemetet, az új dolgok tényleg nem tudnak jól megérkezni. Csak
várnak. Türelmesen várnak, mindaddig, míg egy kis teret adtok nekik. Szóval távol maradnak
csak… Minimalizáljatok ebben az évben,
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Minimalizáljátok azt, amit a logikátoknak hívtok, a gondolkodásmódotokat. Nagyon régi gondolati
mintáitok vannak, amelyekkel elemzitek a helyzeteket és amelyekkel gondolkodtok. Mint egy nagy
labirintus. Az elme szereti a dolgokat bonyolítani. Miért? Nos, mert ezáltal oka van itt lenni. Tehát a
bonyolultságot szándékosan hozza létre. Egyszerűsítsétek. Gondolkodni lehet egyszerűbben is.
Ha bármikor valamilyen problémátok adódik az életetekben, főként az elkövetkező hónapban,
álljatok meg egy percre. Ne menjetek egyszerűen vissza a régi gondolkodás módotokhoz. Érezzétek
meg az utatokat. A régi út, egy zavaros, energetikailag kevéssé hatékony, rengeteg energiát
fogyasztó mód, amely nagyon kifáraszt benneteket. És amikor kifáradtok, akkor továbbra is
hajlamosak vagytok olykor energiát lopni másoktól. Pedig nincs erre szükségetek, hiszen minden
bennetek van. Minden itt van.
Na, még két kérdés, utána pedig a negyedik pólót is megcsináljuk.
LINDA: Valaki?
SHAUMBRA(nő): Azt hiszem, félnek.
LINDA: Félnek kérdezni. Nézd, mit tettél!
ADAMUS: Nem, nem, nem! Hátul!
JOE: Honnan tudhatom, hogy veled beszélek-e vagy néhány elveszett őrült aspektusommal, vagy
egy ufóval, esetleg Márkkal?
ADAMUS: Rendben, rendben.
JOE: Vagy Sarttal?
ADAMUS: Ha svájci kiejtéssel rendelkezik, akkor valószínűleg Márkkal. (nevetés) És mi a te
válaszod?
JOE: Öhm… Tojok rá…
ADAMUS: (nevet): Öh, nem, következő? Mi a válaszod? Honnan tudod, hogy egy olyan lénnyel
van-e dolgod, aki arra kószál...
JOE: Minden az, ami…
ADAMUS: Vagy egy Felemelkedett Mesterrel... vagy egy szélhámossal, egy halott szélhámossal?
Honnan tudod, hogy én vagyok-e avagy Linda?
JOE: Úgy érzem, gyakran az, amit mesélek magamnak és olykor pedig meghagyom annak, ami és
van, amikor úgy érzem, mintha elvesztem volna egy útvesztőben.
ADAMUS: És miért van ez a kombinálás?
JOE: Mi ebben az őrültség, tudod, hogy értem… mintha megőrültem volna…
ADAMUS? Igen. Menjünk csak vissza az alapokhoz. Te Isten vagy. Szuverén vagy.
JOE: Igen, így van.
ADAMUS: Nos, akkor te vagy a választó. Vagy az George Bush volt?
LINDA: Nem, ő a döntő.
ADAMUS: Ő a döntő, igen.
JOE: Ő a döntő.
ADAMUS: De ugyanaz. Nos, akkor te vagy a választó - és itt egy érdekes dolog. Az elme
trükközik: „Nem tudom, kivel beszélgetek. Nem tudom, hogy ez Adamus-e. Nem tudom, hogy…
talán Kuthumi?” Talán ma ez történt, Kuthumi volt az, aki azt állította, ő Adamus. Nem, azt
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mondtam volna: "Namasté!” Ezen elcsúsztam volna, nem vagyok olyan jó! (nevetés)
SHAUMBRA: Dehogynem.
ADAMUS: Pontosan. Tehát, honnan tudod? Mert az ahmyo állapotában, teljes bizalommal
rendelkezel. amikor választasz, pontosan azt is fogod kapni. Azt fogod kapni. Ha azt választod,
hogy zavarodott akarsz lenni, ahogyan azt valójában sokan teszik - „Én csak éppen nem is tudom.
Nem tudom a választ. Zavarodott vagyok. Nem tudom, mit tegyek” - Nos pontosan ezt is kapod. És
akkor aztán tényleg zavarodott leszel és nem tudod, ki beszél, vagy nem tudod, mi megy át rajtad.
Azt sem tudod már, miben higgyél.
Amikor választasz, akkor mit választasz? Kivel akarsz kommunikálni? Markkal? (Mark bólogat)
Akkor ti ketten a terem hátsó részébe mehettek egy kis időre.
JOE: Én… amikor te hozzám beszélsz, akkor te angolul beszélsz, vagy...?
ADAMUS: Egyáltalán nem.
JOE: Én is erre gondoltam.
ADAMUS: Franciául.
JOE: Akkor én beszélek magamhoz arról, amiről azt gondolom, hogy te vagy… én próbálom
előadni azt, ami te vagy… (nevetés)
ADAMUS: Amikor hozzád szólok, amikor Cauldre nincs ott - csak hozzád beszélek épp, akkor mi
úgy beszélgetünk, hogy nem használunk szavakat, te meg én. Az angyalok nem használják az
angolt, sem a franciát, sem pedig… igen, van köztük, aki beszél franciául, de nem elegen - szóval
mi az energiák és az érzések nyelvén beszélünk. Nincs szükség szavakra. Valójában a szavak
nagyon eltorzítják az üzenetet, behatárolják azt.
Én tudok veled eszmét cserélni szívből, anélkül, hogy egyetlen szót is szólnék, gyönyörűségesen
szépet oszthatok meg veled. De utána le kell bontsam szavakra, hogy az elméd is meg tudja azt
érteni. De én most épp egy üzenetet küldtem neked. És ha megengeded magadnak, hogy megkapd,
tudni fogod, hogy mi volt az. Ám az elme máris megjelenik és így szól: „Nos, nem vagyok biztos
benne, hogy tényleg azt mondta volna, hogy csodál engem.” pedig azt mondtam. Nagyon szépséges,
tisztelettel teli módon, amolyan Namasté - módon. (Adamus kacag)
Nos, kedves Shaumbra eljött az idő. Még egy kérdés, nagyon gyorsan, aztán itt az ideje a negyedik
pólónak.
LINDA: Van ott egy kéz, arra!
ADAMUS: Te vagy az egyedüli, fiam…
CHRIS: Úgy értem...
LINDA: Várj, várj, várj… (szalad a mikrofonnal)
ADAMUS: Kérdés, amit neked kell megválaszolni.
CHRIS: Én… Megtehetek bármit, amit akarok. Ám egy kissé aggodalmat kelt bennem az, amit
hallok. Talán rosszul értelmezem, de jó indulattal fogadlak téged. És ha jó vagy, akkor fenntartom
az üdvözletemet.
ADAMUS: Én nem vagyok sem rossz, sem jó. Ezt ki kell jelentenem.
CHRIS: És ez azzal függ össze, hogy mi igaz.
ADAMUS: Mi lenne a kérdésed?
CHRIS: Azzal függ össze, hogy mi igaz. Ha jó vagy, akkor üdvözöllek itt, ha nem, akkor nem
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fogadlak szívesen.
ADAMUS: Adamus... vagy Tobias…
CHRIS: Adamus. És Gregorynak több szabadságra van szüksége, hogy önmaga lehessen. Vagyis
mi a neve? Geoffrey, vagy Gregory? Ez a mi véleményünk és tudod, mi tiszteletben tartjuk az igazi
emberi lényeket.
ADAMUS: Igen.
CHRIS: És a kérdés, nem annyira kérdés… Az a kérdés, hogy mit fogsz tenni, ha te démoni vagy
és én ezt nem tojom le? Tudod, hogy miről beszélek?
ADAMUS: Hmm mmm
CHRIS: És ha az igaz, hogy te jó vagy és jó szándékkal vagy itt, akkor azt ajánlanád mégis csak,
hogy az emberek foglalkozzanak a madarakkal és a halakkal, ekkor ez azt mutatná, hogy jó vagy.
De ezekkel a dolgokkal nem törődni!
ADAMUS: Sötét dolog…
CHRIS: Nekem igen...
ADAMUS: Igen.
CHRIS: Tekintettel mindarra, amiről beszélsz…
ADAMUS: Igen… és engedd meg… Megválaszolom a kérdésedet, és két percünk van rá.
CHRIS: Ez nem kérdés, inkább egy meghívás.
ADAMUS: Amikor - és Cauldre, Gregory, Geoffrey kéri, hogy osszam meg ezt - amikor Tobias
először jelent meg Cauldrénak évekkel ezelőtt 1997-ben és akkor még Cauldre természetesen nem
volt közvetítő, sőt akkoriban nem is feltétlenül volt spirituális, szóval hirtelen Tobias megjelent
Gregorynak, Geoffreynak, Cauldrénak - hívd, ahogy akarod - egy repülőgépen. Felhívta a figyelmet
magára. Geoffrey rögtön megkérdezte: „A fényből jössz, vagy a sötétségből?” És Tobias azt
válaszolta: - Ami talán lehetne egy újabb póló felirat: „Neked kell eldöntened.”
Ha azt mondom neked, hogy a fényből jövök, honnan tudod, hogy nem hazudok? Ha azt mondom,
hogy a sötét oldalról jövök, akkor halálra rémítelek. Szóval döntsd el. Fény vagyok vagy sötétség?
EDITH: Választhatsz.
ADAMUS: Démoni vagyok, vagy jó? Számít ez?? Ez egy régi dualisztikus játék, amelyet az
emberek folytatnak, különválasztás, megosztás, fény, sötétség. Mindennek a magjában, kedves
barátom, kedves fiam - aláhúzom a „fiam” szót, ha érted, mire gondolok - hogy nincs fény és nincs
sötétség. (Chris nekikezd valaminek) Vége. Nincs fény sem sötétség.
A negyedik póló tökéletesen illeszkedik ide. Negyedik póló? Sart, megvagy?
SART: Igen!
ADAMUS: Minden jól van, a teremtés egészében, ezért csapjunk egy ünnepet! (közönség tapsol)
És vagyok, Aki vagyok. Adamus a szuverén birodalomból. Adios Amigos!
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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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