Szabadság 8. Shoud - 2013. május
NYOLCADIK SHOUD: „Az Új Energia behozói”
ADAMUS üzenete Geoffrey Hoppe közvetítésével
Fogadjátok szeretettel Adamus Szabadság sorozat nyolcadik Shoudjának magyar fordítását, mely
élőben 2013. május 4-én éjjel hangzott el az amerikai Colorado Államban.

SZABADSÁG SOROZAT
2013. május 4-én éjjel
www.crimsoncircle.com.

került

átadásra

a

Bíbor

Körnek.

ADAMUS: Vagyok, Aki Vagyok, Adamus, a ti kivételes szolgálatotokra. (A
közönség tapsol) Köszönöm.
Üdvözöllek titeket drága Shaumbra! A múlt hónapban pihentünk kicsit,
szórakoztunk - legalábbis a legtöbben. (nevetés, ahogy Adamus az előző
havi shoud-ra utal) Kicsit eltértünk a szokásos havi összejövetelünk
stílusától. De ma? Ma egy kissé más lesz. Nem lesz Awakening – Ébredés Show. Hm. Ma új fordulatot veszünk.
Akkor vegyünk közösen egy mély lélegzetet, miközben belekezdünk a mai Shoud-ba!
És igen, a mai nap után könyörögni fogtok nekem az Awakening - Ébredés - Show után! (Adamus
nevet) Milyen érdekes a mai öltözeted Eesa drága Lindája! (Linda Szuperman-nek öltözött.) Vajon
látnak téged Otthon? Úgy értem a valódi Otthonodban?
LINDA: Remélem!
ADAMUS: Akkor állj fel kérlek, hogy az egész angyali családod láthassa, mi történik, ha valaki
eljön a Földre és leél pár életet. (A közönség és Adamus is nevet) És ma kinek öltöztél?
LINDA: Szuper Shaumbrának!
ADAMUS: Szuper Shaumbrának! Arannyal ékesítve! Igen. Jó.

A mai kérdés
„Lenni vagy nem lenni?” - ez volt a kérdés. Lenni vagy nem lenni? Akkor nemesb-é a lélek, ha tűri
balsorsa minden nyűgét és nyilát - igen (nevet) - akkor nemesb-é a lélek, ha tűri balsorsa minden
nyűgét és nyilát….tudja valaki a folytatást? Egy kis Shakespeare…tudjátok folytatni? Ennyi?
(Adamus nevet)
Vegyünk egy mély lélegzetet! „Lenni vagy nem lenni” - ez volt a kérdés. És ezt a kérdést Hamlet
tette fel. „Éljek vagy meghaljak? Minek van értelme? Beleragadtam az elmém szenvedésébe
gyötrelmes sorsom vagy inkább balsorsom közepette.”
„Itt akarok lenni, vagy el akarok menni? Mit tegyek? Ki tudom szedni magam ebből a
gyötrelemből?” - kérdezte Hamlet, amit William Adamus Shakespeare írt. (nevetés) Most nevettek!
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Nevettek!
Szóval, drága Shaumbra, a kérdés ma így hangzik: „Tudatosnak lenni, vagy nem tudatosnak
lenni?” Ez itt a kérdés. És kivétel nélkül mindannyiótoktól ezt kérdezem, miközben megnyitjuk ezt
a fejezetet - és mi a válasz? Tudatosnak lenni vagy nem tudatosnak lenni? Tudatosnak lenni vagy
nem - mert a valóság az, hogy Középföldjén tartózkodtok. Középföldjén vagytok, ahol az egyik
szemetek nyitva van, a másik pedig csukva és a mindkét szemüket csukva tartó emberek világában
jártok-keltek. És itt, a Középföldjén nem tudjátok, hogy mi fog történni veletek legközelebb a
rettegett és megvetendő, hitvány felébredés Középföldjén, ahol ott él bennetek a remény utáni vágy,
de az egész sokszor annyira sivár, szürke és álomtalan.
Itt a Középföldjén élni azt okozza számotokra, hogy sok-sok lépést visszafelé akarjatok tenni és
visszatérjetek abba a régi valóságba, ahol mindenki csukott szemmel járkál, miközben ti pedig
Középföldjén embertársaitok között félig nyitott, félig csukott szemmel jártok-keltek. De hogyan
tudjátok elmagyarázni nekik a tudatosságot? A vakoknak, az emberek vak csoportjának hogyan
magyarázod ezt el, mikor neked is csak az egyik szemed van nyitva? Hogy mondod ezt el nekik,
akik azért könyörögnek és hívogatnak téged, hogy térj vissza hozzájuk, abba a régi valóságba, a
tudatosságot nélkülöző régi helyre?
Te, akinek az egyik szeme nyitva van, a másik pedig még mindig csukva, egyáltalán hogyan is
magyarázhatnád el a tudatosságot azoknak, akiknek mind a két szemük csukva van? Hogyan is
magyarázhatnád el a látást a vakoknak? Hogyan is érthetnék meg a lélek és a szív belülről fakadó
mély vágyódását, háborgását, aki minél hamarabb ki akar szállni a régi emberi létezésből és
mintákból, miközben maga sem tudja, hogy merre tart? Hogyan mondod ezt el azoknak, akik
világtalanok, vakok? Hogyan magyarázod el nekik azt a világot, amit éppen elhagysz, miközben
nem ismered azt a világot, ahová éppen belépni készülsz?
A felébredés senki földjén, Középföldjén vagytok. Pontosan itt tartotok.
Fogalmatok sincs róla, hogy a szavak, amiket kimondok, az igazság szavai-e, vagy csak egy másik
eszelős elme szavai. (egy páran nevetnek) Fogalmatok sincs róla, hogy egyáltalán létezik-e olyan,
hogy Felemelkedett Mester. A Középföldjén tartózkodtok, de tudjátok - a szívetek mélyén tudjátok hogy nem tudtok már visszatérni a vakok földjére, a tudatlanok világába. És annak ellenére, hogy
ezzel időközönként mégiscsak megpróbálkoztok - ó, irtó kétségbeesetten próbáltok visszatérni oda,
ahonnan eljöttetek - de nem tudtok már oda visszamenni, mert az egyik szemetek nyitva van. Már
nem tudjátok mind a két szemeteket csukva tartani.
Így hát csak sodródtok a végtelen tengeren. A problémák tengerén sodródtok és azt sem tudjátok,
hogy tudatosak vagy éppen tudatlanok vagytok, ahogy azt sem, hogy mi fog történni. És mihez
folyamodtok? Mire tudtok támaszkodni? Nem mások szavaira és nem is csak a szívetekben élő
reményre. Saját magatokra kell támaszkodnotok, csak és kizárólag saját magatokra! Amire
támaszkodnotok kell, az jóval meghaladja az elmét, mert az elme a legkülönösebb, legfurcsább
aspektusotok mind közül. (valaki reagál erre, Adamus pedig nevet) Engedd csak ki kedvesem!
Engedd ki! Az elme a legfurcsább az összes aspektus közül. Többé már nem támaszkodhattok az
elmétekre! Becsapott, átvágott benneteket. Olyan illúziókat teremtett meg, amikről elhitette veled,
hogy igazak, miközben a szívedben tudtad, hogy nem azok.
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Te
Önmagadra kell támaszkodnod, de mivel még mindig bizonytalan vagy saját magadban, ezért még
mindig megpróbálod megtalálni magad a gondok eme végtelen tengerében, még mindig azonosítani
próbálod magad - ami egyébként teljességgel lehetetlen - ezért aztán egyre mélyebbre merülsz.
Egyre mélyebbre merülsz önmagadban és eljutsz arra a pontra, ahol felismered, hogy nem is az
vagy, akinek eddig gondoltad magad. Az az éned, akire eddig önmagadként tekintettél, mindössze
az elméd teremtménye volt, azé az elméé, aki itt, ezen a Földön fogant meg és itt a Földön került
kifejlesztésre, itt vált kifinomulttá és itt lett beprogramozva. Az elme - a létező legfurább,
legkülönösebb aspektus az összes közül- és te egyáltalán nem az vagy.
Nos, akkor hol is találod meg magad?
Egyértelműen az elmén túl, sőt még a szíveden is túl. Azokban a legsötétebb óráidban találod meg
magad, azokban a rettenetes, horror és rémálomszerű óráidban és kivétel nélkül mindannyian jól
ismeritek ezeket az időszakokat. Azokban a sötét óráidban, amikor tudod, hogy nincs visszatérés a
vakok és a tudatlanok világába. Azokban a sötét órákban, amikor azon tűnődsz: „Ki vagyok én?”
Azokban a sötét órákban, amikor azon elmélkedsz: „Lenni vagy nem lenni? Véget kellene vetnem
ennek az egésznek? Hogyan tudnám kiszabadítani magam ebből a csapdából? Hogyan
szabadíthatom ki magam ebből a mentális gyötrelemből, kínlódásból és ebből a fizikai fájdalomból
és a tudás hiányából?” Azokban a sötét órákban, amikor eljutsz önmagad legmélyebb,
legegyszerűbb és legigazabb igazságaihoz. Az egyetlen dolog, ami számít, az, hogy: Létezem.
Ennyi. Létezem.
És azokból a legegyszerűbb, legigazabb helyekről, mely felülmúlja az elmét, sőt, még szívet is, ez
az a hely, ami szembeszegül minden eddigi tapasztalásoddal és minden hiedelmeddel, amivel valaha
is rendelkeztél és ez az a hely, ami szembeszáll mindennel, amit eddig jónak vagy rossznak,
valódinak vagy valótlannak gondoltál. És ez a hely a: Létezem. Ez a legegyszerűbb igazság mind
közül és ez az a hely, ahol megtalálod magad.
Ezt nem veszi körül semmi és senki. Ezt a helyet nem zavarja össze a vakok világa. Nem zavarja
össze az elméd világa és azok a kétségbeesett kísérleteid sem, amikor is megpróbálod megmenteni a
személyiségedet. Itt, ezen a legegyszerűbb helyen - Létezem - kezded el meghallani a lelked
dobbanását, ritmusát. Létezem, tehát Vagyok. Csak ez számít. Csak ez számít.
Tudatosnak lenni, vagy nem lenni tudatosnak? Milyen kínzó kérdés is ez és mennyire gyötrelmes is
a Középföldje, ahol éppen tartózkodsz. De drága barátaim, még ha csak egy rövidke pillanatra is, de
már éreztétek, hogy van ott valami mélyen bennetek. Valami, ami nem támaszkodik egyetlen más
emberre sem. Valami, akit cseppet sem érdekel a múltad, az egészséged, az intelligenciád, a
kinézeted vagy a pénzed. Egy pár alkalommal már tudatába kerültél az Én eme létezésének. Talán
csak egy múló pillanat volt, majd mindent újra elborított a sötétség, a szakadék. De emlékszel erre.
És ez mindig is ott volt. Soha nem tűnik el a sötétség vagy a szakadék mélyén. Soha nem veszik el.
Csak te vagy az - te - aki még mindig a vakok világában tartózkodsz, aki még mindig egyfajta
hipnotikus életet élsz, aki még mindig azon igyekszel, hogyan lehetnél jobb ember és hogyan
lehetnél tökéletes. Ezért valójában te vagy az, aki visszatérsz a sötétségbe, a szakadékba, mert az Én
Vagyok létezés, az mindig ott van, egyre csak téged vár és benne van a tudás. Ezért van az, hogy
nem érdekli a te saját személyes krízised, káoszod, összeroppanásod. Mert őt ez nem érdekli.
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Mégpedig azért nem, mert tudja, hogy te, az Én Vagyok mindig ott vagy. Ezért azzal sem törődik,
hogy királynő vagy éppen király vagy, hogy te vagy-e a létező leggazdagabb ember az egész
világon. Nem érdekli, hogy éppen magukba szippantanak-e önmagad démonjai és sárkányai, vagy
éppen más emberek a vakok világából, hiszen ő mindig ott van.
Nem érdekli, hogy jó napod van, vagy rossz napod van. Nem érdekli, ha túl sokat iszol, vagy túl
sokat dohányzol, túl sokat alszol vagy túl sokat eszel. Fittyet hány az egészre. Nem törődik azzal, ha
érzelmi problémáid vannak másokkal, ha mások kihasználnak vagy bántalmaznak, visszaélnek
veled. Ő erre fütyül. Egy cseppet sem érdekli a spiritualitásod, a vallásod, a hiedelmeid, a
megerősítéseid, ahogy a többi illúziód sem, mert ő az illúzión túl található. Ez a te - ez a te létezésed.
És itt van. Már megérintetted, talán még valamikor kiskorodban. Talán pont ez az élmény vett rá
arra, hogy vitorlát bonts és elindulj felkutatni, hogyan tudnád ezt behozni ide, ebbe a valóságodba,
az életedbe. És annak ellenére, hogy az elméd megpróbálta erre az - összes létező tudatosság
legegyszerűbbjére és legörömtelibbjére - rátenni a kezét és megformálni azt a vakok és a tudatlanok
világának képére, megpróbálta rátenni a kezét és megformálni, hogy a magáénak tudhassa ezt a
plusz egyéniséget, amilyennek ugye lenned kellene - de az elme és az emberi személyiség ezt soha,
de soha nem fogja tudni csapdába ejteni, megragadni, magába kebelezni. Ezt soha nem lehet
megrongálni, elrontani, elpusztítani. Soha nem lehet semmi elé és semmi mögé sem helyezni,
beleértve ebbe a Szellemet is. Ez mindig itt van, ez a létezés - a Létezem.
Ez az igazságok igazsága. A legfőbb igazság. És ezt senki más nem tudja elhozni a tudatodba.
Csakis te teheted meg. Ebben nincs erő, nincs hatalom. Nincs benne energia sem. Nem veszi körbe
semmi. Elegendő önmagában. Nem dicsőíti Isten. Nem kényeztetik az angyalok. Nem a térben és
nem az időben létezik. Ő maga a létezés, a Vagyok, Aki Vagyok.
Vegyetek egy mély lélegzetet drága barátaim!
Nem, ma nem lesznek vetélkedők. Ma nem lesznek vetélkedők.

Középföldje
Tehát most ezen a meglehetősen fura helyen tartózkodtok, a felébredés Középföldjén. És ahogy már
korábban is mondtam és ez talán még mindig nem érintett meg benneteket, még mindig nem jutott
el a tudatotokig - ez a létező legjobb időszak mind közül. Ez itt most a lehető legjobb időszak
minden időt beleértve ebbe, ez itt az ünneplés ideje - amikor is azt ünnepled, hogy megérted, milyen
a vakok világában létezni. És túl keményen fogalmazok, amikor a vakok világának nevezem ezt?
Egyáltalán nem, hiszen oka van a vakságuknak. Ahogy annak is oka volt, hogy ti is vakok voltatok.
Nem akarok most itt filozófiai eszmefuttatásokat folytatni erről, de ennek oka volt.
És most emelkedtek ki ebből. Azt választottátok, hogy kimásztok ebből a valóságból. Ó, az attól
még folyton megpróbál a lábadnál fogva visszahúzni téged, a maga összes csábító és kísértő
erejével, ami mind az elmédre, az érzelmedre és a szívedre hat - különösen abban az esetben, ha
más emberek is vannak az életedben. Folyton megpróbál visszarángatni téged a vakok világába,
miközben ez lehetetlen.
Ó, attól még megpróbáltad és közben rádöbbentél arra, hogy nem tudsz úgy tenni, mintha aludnál,
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mikor félig már ébren vagy. Akkor mi jön ezután? Az, hogy kinyitod a másik szemedet is. Kinyitod
a másik szemedet is. Ez felveti a kérdést, hogy miért nincs nyitva a másik szemed? (valaki beszól:
Igen.) Na igen, igen. (Adamus kuncog) Jó kérdés. Adok nektek egyfajta választ.
A felébredés, a tudatossá válás nagyon megerőltető lehet. Kinyitod az egyik szemed és meglátod,
hogy mi folyik itt valójában és meglátod, hogy ki vagy te valójában és már a puszta gondolata is
annak, hogy kinyisd a másik szemedet is - ennek intenzitása, ennek a tudatosságnak a valódi
intenzitása - nagyon elsöprő erejű lehet. Ezért aztán megállsz egy kicsit és félig nyitott, félig csukott
szemmel így továbbra is a vakok világában járhatsz-kelhetsz, de azért nagy ritkán összefutsz más
félszeműkkel is. (nevetés) És arra vártok, hogy legyen már valaki, aki kinyitja a másik szemét is,
mert akkor megkérdezheted tőle: „Na, milyen volt, mikor kinyitottad mind a két szemed? Mennyire
volt nehéz? Mennyire volt szépséges? Mit nyertél és mit veszítettél a dolgon? Meghaltál? Meg
akartál halni, amikor kinyitottad a másik szemedet is?” Arra vártok, hogy valaki más csinálja meg
először, hogy valaki más nyissa ki a másik szemét is.
De pontosan ugyanúgy, mint akiknek az egyik szemük nyitva van és ők sem tudják elmagyarázni a
vakoknak, hogy mit jelent látni, a mindkét szemüket kinyitottaknak is nagyon, de nagyon nehéz
lenne elmagyarázni a félig nyitott szeműeknek ezt a valóságot - értitek? Ezen a ponton - egy mind a
két szemét kinyitott lény - csak egyetlen egy dolgot tehet. Azt, hogy mélyen belenéz a másik
szemébe és láttatni engedi neki mind a kettőt.
Szavakra semmi szükség. Ahogy cselekvésre sem. Egyszerűen csak engedi, lehetővé teszi a
másiknak, hogy belenézzen egy felébredett, megvilágosodott lény mindkét szemébe. Ez ennyire
egyszerű. Ilyen egyszerű. És mindaz, amit szükséges lenne mondani, ebben a pillanatban
kimondásra, átadásra kerül. Ez ilyen egyszerű. Ilyen egyszerű.
Drága barátaim, a felébredés középföldjét én szidtam, átkoztam. Megpróbáltam elfutni előle.
Próbáltam úgy tenni, mintha az ott se lenne. Mégis, ha most visszatekintek erre az időszakra, látom
már mennyire fontos, jelentőségteljes és gyönyörűséges időszak volt ez. Kérlek, élvezzétek! Kérlek,
élvezzétek ezt az időszakot, mert amikor majd visszatekintetek rá később, már két nyitott szemmel,
rá fogtok döbbenni ennek az időszaknak a fontosságára. A valódi jelentőségére.
A felébredés nem az a dolog, amit javasolnék a barátaimnak. (nevetés) Ahogy múltkori
beszélgetésünk alkalmával elmondtam, a felébredés kegyetlen! Sok-sok értelemben véve kegyetlen!
És nem, nem javasolnám egyetlen barátomnak sem, mert amikor eljutnának a mélységeibe, akkor
persze engem vádolnának miatta. Nem. Azért én azt mondom, kedves barátom, tartsd olyan sokáig
csukva mind a két szemed, ameddig csak tudod.
De tudjátok, a tanácsom ellenére, a mindkét szemüket csukva tartóknak is az egyik szemük előbb
vagy utóbb mindenképpen ki fog nyílni. Az egyik szemük elkezd majd pislogni, kukucskálni, mert
van valami a vakok szemében, ami megérzi, hogy mások is elkezdték kinyitni a szemüket. És
tudjátok milyenek az emberek - előbb csak egy bepillantást akarnak ebbe nyerni. De a
felébredésben nincsenek kukucskálások. Nem, nem, nincsenek. A felébredés az nem egy peep-show.
(egy kevesen felnevetnek) Na persze, a férfiak nevetnek. Mert amikor az egyik szemed elkezd
kinyílni, amikor a tudatosság elkezd beáramlani, akkor ezt nem tudod leállítani. Ha egyszer egy
icipici kis tudatosságra is szert teszel, akkor az a teljes tudatosság után fog könyörögni. A teljes
tudatosságot akarja.
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Nagy örömömre szolgált együtt dolgozni veletek ebben az elmúlt pár évben, mialatt a szemetek
elkezdett kinyílni, nagyra tárulni, aztán meg elérkeztetek ehhez a leálláshoz, amikor is azt
mondtátok: „Nem is tudom, talán nem annyira jó ötlet kinyitni a másik szemem is.” És ahogy a
barátaimnak mondanám, nektek is ugyanazt mondom Shaumbra: Akkor ne nyisd ki! Akkor ne nyisd
ki! De mindannak ellenére, amit mondok, a másik szemedet is ki fogod nyitni. Ki fog nyílni még
önmagad ellenére is.
Ki fog nyílni, mert a tudat egyre többre vágyik önmagából. A tudat folyamatosan egyre több tudatot
kér a hamis valóságok lebontására, önmaga tudatossága miatt és végül azért, hogy érezhesse,
megélhesse önmaga szeretetét. Így a másik szemed is ki fog nyílni. És nyugodtan ellenállhatsz
ennek, megpróbálhatod ezt erőnek erejével csukva tartani, még odáig is elmehetsz, hogy
összevarrod, hogy biztosan csukva maradjon, akkor is ki fog nyílni. Ez egyben a jó hír! És egyben
itt is tartunk - valahol a kettő között. Valahol a vakság és a látás között. Itt tartunk.

Az Új Energia behozói
Ezzel akkor rá is térhetünk a mai mondandóm lényegére. Ami pedig nem más, mint….na akkor
máris adjuk meg ennek a Shoudnak a címét, csak, hogy elkerüljük a holnap reggeli zűrzavart és az
egyéb nyugtalanságot a későbbiekben. Az összes vasárnap reggeli email-t, aminek a tárgya: „Mi
legyen a shoud címe?” Meg van a címe. Készen álltok? Az Új Energia behozói. Nos, nem
kifejezetten Shakespeare, de azért jó. (némi taps, Adamus nevet) Az Új Energia behozói.
Drága barátaim, már nem vagytok vakok. Megéltétek az emberi tapasztalás nagyon mély szintjeit itt
a Földön. És ahogy elkezdődött a felébredésetek, ennek nagyon korai időszakában ennek a Földnek
voltatok az energia őrzői. Ez egy érdekes munka. Ahogy nemrégiben mondtam egy csoportnak,
olyan ez a középföldje, mint középszintű vezetőnek lenni. (Adamus nevet) Ez egy átok. Szerintetek
mégis melyikőtök lenne büszke arra, ha az állna a névjegykártyátokon, hogy: „Középszintű vezető
vagyok. Egy fülkében dolgozom.” (Adamus nevet) Azt hittem, ez vicces. (valaki nevet) Ne
dolgozzatok fülkékben!
Tehát jó sokáig energia őrzők voltatok, a bolygó számára őriztétek az energiákat és sokan ezt több
tucat, sőt több száz létidőn át tettétek. Imádkoztatok, mantráztatok, om-oztatok, kántáltatok,
térdepeltetek, gyóntatok, gyóntattatok, tűz ceremóniákat végeztetek és minden egyéb ilyen dolgot
tettetek. Volt ennek értéke. Segített fenntartani a bolygó egyensúlyát, kombinálva ezt Gaia-val és a
vízzel. A víz rendkívül fontos ezen a bolygón és vannak olyan emberek, aki még manapság is
barlangokban ücsörögve om-oznak és kántálnak minden egyes nap és ugyan nincs túl sok életük, de
nagyon jó energia őrzők.
És mindannak ellenére, amit bárki is állít, az igazság az, hogy ezen a bolygón többé már nincs
szükség energia őrzőkre. Ezért is van az, hogy az őslakosok….én imádom az őslakosokat, de drága
őslakosok, nektek is ideje már továbblépnetek! Tényleg. Életről életre mást sem tesztek. Itt az ideje
azok számára is, akik az egyházakban voltak - a papok és a szerzetesek - számukra is eljött a
továbblépés ideje. Ezért is van az, hogy az egyház lassú felbomlásban van. Nincs szükségünk
oltárokra! Nincs szükségünk templomokra a régi formában!
Szóval energia őrzők voltatok és most - és most következik az izgalmas rész! Ti vagytok az Új
Energia Behozói.
6

Az energia mindenhol bőségesen megtalálható, de ennek ellenére senki sem hozza azt be
értékelhető mennyiségben. Mindenki éppen, hogy csak megél. De nagyon kevesen vannak olyanok
és csoportok pedig nincsenek is, akik tényleg behoznak ide energiát. Mindenki egy régi és nagyon
korlátolt energiát használ a hitrendszerei miatt, a tudás hiányából kifolyólag és még sok minden
más miatt. Egyetlen olyan csoport sincs jelenleg, aki aktívan hozna be ide energiát. Egy sincs.
Egyáltalán nincs. Szóval, ti lennétek az első csoport, akik ezt megtennétek.
Képzeljétek csak el egy pillanatra…és igen, jó dolog, ha emiatt büszkeséget érzel. Az emberiség
lényegében ugyanazt a mennyiségű energiát használja már jó ideje. És azok ellenére, akik a
kozmikus energiákról meg kozmikus eseményekről és arról beszélnek, hogy az üstökösök valójában
energiát hoznak erre a bolygóra, ami mind igaz - senki sem veszi ezt használatba. Csak nézik, ahogy
az üstökösök átrepülnek az égbolton és azt mondják: „Hát nem szépséges volt?” És elkezdenek
várni a következőre, ami 20 év múlva fog megérkezni. „Hát nem gyönyörű volt?” Annak ellenére,
hogy azért vannak egy kevesen, akik értik és tudják, hogy ezek mind az energia szállítási
mechanizmusaiként szolgálnak, mégsem használja fel ezeket az energiákat senki sem. Senki sem
veszi használatba. Olyan ez, mint amikor a tejesember minden reggel az ajtód elé tesz 6 üveg tejet,
de soha senki sem nyitja ki azt az ajtót és nem viszi be a tejet. A tej meg csak ott ücsörög.
Namost, az energia, a tejjel ellentétben nem romlik meg, nem savanyodik meg és óriási
mennyiségekben, elképesztően hatalmas mennyiségekben elérhető - elérhető kivétel nélkül
mindenki számára - de senki sem fogja a kést és a villát, hogy megeméssze és senki sem viszi azt be
a testébe, a valóságába, senki sem hozza be ide. Az pedig ott köröz körülöttük. És mindenki csak
vár. Mindenki várakozó állásban van. De miért? Nem tudom. Mert nem tudják, hogy kell ezt
behozni? Vagy mert valaki másra várnak? Vagy mert ezt nehéz félig nyitott szemmel megtenni?
Nem tudom, de az energia attól még ott van. Szóval a mai napon alkalmatok nyílik arra, legalábbis
egy kicsikét, hogy az Új Energia behozói legyetek, az Új Energia felhasználói legyetek, amit aztán
bárminek a teremtésére fordíthattok, amit csak választotok.
Ez egyszerűnek hangzik. Úgy hangzik, mint valami tündérmese. És akkor ehhez még tedd hozzá azt
a 21 kristály barlangot és tudod, nekünk rengeteg tündérmese van a tarsolyunkban. (nevetés) De ez
mind nagyon is igaz.

Energia alapok
Akkor most a dinamikák megértése érdekében, beszéljünk az energiáról! Vissza fogok térni az
alapokhoz - és szükségem lesz a táblára - és egészen addig újra meg újra vissza fogok térni az
alapokhoz, amíg végre ott lesz bennetek az „aha” élmény. Aha, értem már Adamus! Miért nem
mondtad ezt már el korábban is nekünk, úgy három évvel ezelőtt? (valaki azt mondja: De elmondta
és egy kevesen felnevetnek) Menjetek vissza és olvassátok újra a Shoud-okat! Olvassátok újra a
Shoud-okat!
Akkor most következzenek az energia alapjai! A legelső dolog az, hogy te tudat vagy. Ezt értsétek
meg! Tudat vagy! Ez az Én Vagyok. Létezem. Ez a tudat. Ez a legelső tudatosság. Te tudat vagy.
Egy pontot fogok most odarajzolni. (lerajzol egy pontot) Tudat. Létezem.
A tudat folyamatos kibontakozás alatt van. Mindig, egyre csak azzá válik. Nem statikus. Nem
marad meg a jelenlegi tudatszintjén. Azt mondani erre, hogy növekszik vagy gyarapszik, vagy hogy
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kiterjed…nem a megfelelő szóhasználat, ...inkább egyfolytában egyre tudatosabbá válik. Akkor
most a pont köré rajzolok egy kört - a pont, a köré rajzolt körrel a tudat, az Én Vagyok szimbóluma.
Nagyon egyszerű.
Azt is mondhatnánk, hogy ez az egész a Szellem szikrájával vette kezdetét. De előbb vagy utóbb rá
fogtok jönni, hogy ez lényegében nem igaz, de attól még ezt fogjuk itt használni. Úgy fogunk tenni,
mintha ez így lett volna és remélhetőleg egy páratokat össze is zavarunk ezzel.
Tehát ez az Én Vagyok. És ahogy már említettem, ez nem létezik sehol. Nincs egy meghatározott
helye valahol a külső térben. Nincs rá szüksége. És nem is az időben létezik. Nincs rá szüksége.
Hanem teljesen önmagában van.
Nem energia. Talán ez az egyik leghatalmasabb illúzió, tévedés vagy téveszme, amit az emberek
elhisznek. Sőt, még a vallások és a New Age sem érti, hogy a tudat nem tartalmaz magában
energiát. Mert először is, ha ez így lenne és különösen amiatt, ahogy az emberek az energiáról
gondolkoznak, akkor hirtelen az energia áldozatának éreznék magukat. És a tudat ebben a verzióban
ki lenne téve az energia hatásának és az bele tudna abba rondítani. De ez nem így van. A tudat nem
tartalmaz energiát, nem egy meghatározott térben vagy időben létezik. Hanem a tiéd, egyedül és
kizárólag a tiéd. Ez egy végtelenül egyszerű fogalom, mégis, sokszor, mikor csoportok előtt
beszélek erről, ahogy kimennek az ajtón ,öt perc múlva már el is felejtik az Én Vagyok tisztaságát.
Tehát a tudat - nem tartalmaz energiát.
Az energia a tudaton kívül létezik és mindenféle dimenzióban megtalálható. (megint lerajzolja a
középpontot a köré rajzolt körrel és köré rajzolja az energiát) Bármelyik dimenzióban ott van az
energia, amit a tudat valaha is meglátogatott, vagy elképzelt. Az energia mindenhol létezik, amibe a
tudat valaha is beleérzett, vagy amit valaha is elképzelt és hirtelen már ott is terem az energia.
Az energia megteremtésre került - vagy inkább fogalmazzunk úgy, hogy be lett lélegezve. Az
energiát a tudat szenvedélye lélegezte magába. A tudat szenvedélye pedig az érzés - itt most nagyon
emberi szavakat használok - szóval a tudat szenvedélye a saját létezésének érzékszervi észlelése. Ez
a tudat szenvedélye - érezni ezt tapasztalati szinten - hogy: „Hé, Létezem!” Pontosan ez itt a
szenvedély.
A saját létezésének a szenvedélye - hogy megismerje és érezze saját magát - ez teremtette meg az
energiát önmagán kívül, amire azt is mondhatjátok….vannak, akik úgy fogalmaznák, hogy a
Hazatérés iránti szenvedély hozta létre az energiát - lényegében korábban én is ezt mondtam - ami
részben igaz, de hol is van az Otthon? Az emberek előszeretettel gondolnak az Otthonra úgy, mint a
Mennyországra, az Istenre, az Egységre, a Minden, Ami Volt-ra és a többi szarságra. Pedig ez egyik
sem az. Az Igazi Otthon - az Igazi Otthon - és most felhasználom ezt a lehetőséget arra, hogy
reklámozzam Tóbiás legújabb könyvét - a Hazatérésről. (a címe: Az angyalok utazása) Az igazi
Hazatérés nem valami mennyei palotába vezet. Az igazi Hazatérés pontosan itt van. (megérinti a
szívét) Minden itt van. Nem térsz vissza az egységhez, te magad vagy az egység. A tudathoz térsz
vissza. Á! Jó! Jutsz valahová? Tanulsz valamit?
LINDA: Minden nap.
ADAMUS: Akkor jó. Ugye nem aludtál el ott a napszemüveged mögött? (nevetés)
LINDA: Ez maradjon az én titkom.
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ADAMUS: Ez az új pasid ott melletted? (az asztalon lévő szuperman játékfigurára gondol)
LINDA: (habozik egy kicsit) Megéri?
ADAMUS: (közbevág) Á, elakadt a szava! (nevetés)
Tehát ezek itt az alapok. Sokszor hallottátok már ezeket a szavakat, de nagyon fontos újra
elismételni őket.
Akkor hát, a legelső szinten, amit az alap vagy egyszerű szintnek nevezünk, közvetlenül a tudatod
körül - most már pont úgy néz ki, mint egy nap - ….és ezek megint csak emberi szavak. Tehát a
tudatodat körülveszi egy energia réteg, ami a leginkább bensőséges viszonyban van veled. És ez
csakis a tiéd. Mindig ott van, de szinte soha nem lépsz vele tudatosan kapcsolatba, aminek az az
oka, hogy minden mással állsz tudatos kapcsolatban - a falakkal, az autókkal, más emberekkel, akik
benne vannak az életedben, a fájdalmaiddal és azzal a fura elméddel.
Ezért aztán nagyon ritkán jutsz el ide és valaki éppen most kérdezte online az alábbiakat:
„Eljuthatok ide hallucinogén drogok használatával?” Hát persze. Hajrá! Próbáld meg! És mulass
jól! Miért kapok ilyen kérdéseket? De most komolyan! Tényleg! Nem! Nem drogokkal kell ide
eljutnod és az egyébként sem könnyítené meg a dolgodat! És különben is, ez az energia réteg, ez a
mag energia, ami körülveszi - Cauldre, a körülveszi nem jó szó - ..hanem mondjuk inkább úgy,
hogy folyamatosan harmóniában van a tudatoddal - ez a réteg annyira az igazságban van és annyira
tiszta, hogy semmiféle manipulatív vagy egyéb hamis módszerekkel nem juthatsz el ide.
Nagy ritkán, néhányan már eljutottatok ide és éreztétek ezt a szintet. És ilyenkor érzékeltek egy
hatalmas szeretetet és azt, hogy minden úgy van jól, ahogy van, mert ez a szint, ami közvetlenül a
tudatod körül található, mindenhová követ téged. Ez ott van mindenhol, ahol ott a tudat. És ez a
szint vagy réteg mindig tökéletes harmóniában rezonál az Én Vagyokra. Ez a tiéd. Ez a te személyes
energia kincses ládád, ha úgy tetszik.
Ebből nincs túl sok, mert nincs sokra szükséged. Nagyon hatékony. Tiszta. És abszolút téged
szolgál. És mindig, mindig ott van.
De nem tűri el a manipulációt. És nem lehet rá alkalmazni az erőt, a hatalmat. Ezek a játszmák az
energia más szintjeit használják fel. Szerencsére a te személyes energiádnak ez a szintje - csakis a
tiéd. És közvetlenül kapcsolódik a tudatodhoz, csakis a te tudatodhoz - és soha nem lehet elvenni
tőled és senki más nem tudja ezt felhasználni, sőt te sem adhatod oda ezt senkinek. Szerencsére a
manipuláción és a játszmákon túl található és ha megpróbálsz valamiféle megváltozott
tudatállapotban odajutni, akkor ez számodra nem elérhető. Mert ez annyira tiszta. És ez nem azt
jelenti, hogy valami óriási fal veszi körül, hanem egyszerűen ez annyira tiszta, hogy ha
manipulációval, vagy a hatalom keresése céljából akarnál ide eljutni, akkor észre sem vennéd, fel
sem ismernéd. Tehát ez mindig ott van. Mindig.

Az energia jellemzői
Az energia ….és megtennéd, hogy ezt leírod drága Linda?
LINDA: Hát persze.
ADAMUS: Ezt ide teszem. (arrébb teszi a pódiumot)
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LINDA: Igen uram!
ADAMUS: Az energia - légy szíves írd fel - ezek az energia alapok, de ezt nagyon fontos
megértenetek az energia behozóiként. Sőt mi több, szükségetek lesz arra, hogy ezt így el tudjátok
magyarázni majd, ahogy most én teszem. Egyszerű, világos fogalmakkal, magas szórakoztatási
értékkel és…(Adamus nevet) És akkor egyik tanítványotok sem fog majd elaludni. Kicsit álmosító
tud ez lenni, amikor az energiáról és a tudatról beszélünk. Amikor ezekről a tiszta szintekről
beszélünk, akkor az nagyon álmosító tud lenni. Egy páran online már el is szundítottatok.
Ébredjetek fel! Ébresztő! Azért álmosító, mert ez túl van azon a fura dolgon, amit az elméteknek
hívtok. Hm. Ami egy érdekes, nagyon érdekes aspektus.

1. Az energia bőséges
Először is, az energia bőséges. Bőségesen van belőle - de az én vizemből bezzeg nincs. Drága
Szandra, Cauldre kérne egy Pepsit, én pedig egy kávét! Mindegyikből kérnénk egyet! (nevetés)
Az energia…micsoda?! (nevetés, ahogy Adamus Lindára néz, aki elhagyja a színpadot)
LINDA: Tessék?
ADAMUS: Az energia bőségesen áll rendelkezésre. Ez egy általános félreértés - és egy abszolút
hazugság, hogy az energia korlátozott. A készpénz, a pénz, vagy bármi ilyesmi. Kérlek benneteket,
lépjetek hátrébb és lépjetek távolabbra a vakok világának hangos zajától és lássátok azt, ami
valójában történik. A tőzsde le-fel ugrál. Tudjátok, három hónapon belül össze fog omlani.
LINDA: A fenébe! Ó!
ADAMUS: Lépjetek hátrébb! Ez nem számít! Ez nem számít és nem feltétlenül fog összeomlani!
50-50% rá az esély! (Szandra hozza a Pepsit)
LINDA: Köszönöm Szandra!
ADAMUS: Köszönöm. Ötven-ötven százalék esélye van az összeomlásra. Minden nap meg van
erre az 50-50% esélye! Álljatok hátrébb! Lépjetek távolabb ettől az egésztől! Ha bármikor is azt
érzed, hogy a dolgok korlátozottak, akkor állj meg, vegyél egy mély lélegzetet, lépj hátrébb és érezz
bele ebbe az egyszerű „Én Vagyok. Létezem.” - Jelenlétbe. Hiszen annyira könnyen magába
szippant ez az egész.
Az energia bőségesen rendelkezésre áll mindenhol. Mindenhol. Elegendő energia - semleges
energia van itt most ebben a teremben ahhoz, hogy üzemanyaggal ellássa az egész Egyesült
Államokat egy tucat éven keresztül, vagy még annál is tovább és még akkor is maradna belőle
annyi, hogy az univerzum felét is ellássa üzemanyaggal. Olyan keveset értenek a fizikából. Néha ott
szoktam ülni ezeken a világtalálkozókon, ahol a tudósok és a fizikusok összejönnek és nagyon
komolyan beszélgetnek a tudományról. Szinte semmi sem tudnak a valódi tudományról. Ezzel most
nem azt akarom mondani, hogy a tudomány rossz. Igazából a tudomány egy csodálatos dolog, mert
elveszi a makyót. De még nagyon sok mindent meg kell érteniük.
A kvantum tudomány - na, azt szeretem! Kezdik már megérteni, hogy sokkal több minden zajlik,
mint amiről a tudománynak fogalma van. Fel tudjátok azt fogni, hogy az emberiség történelmében
csak a legutolsó másodpercben - ami csak egyetlen kattanással ezelőtt volt az órán - értették meg az
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emberek, hogy a Föld gömb alakú? Na ennyit erről az okos tudományról! És akkoriban az
embereket és titeket is, megégettek és megkínoztak már annak puszta gondolatáért is, ha nem lapos
korongként gondoltatok a Földre. Mindenki azt hitte, hogy a Föld egy jókora lapos korong és
minden ezen a korongon található - az óceánok, a szárazföldek, az állatok és minden más is - és
hirtelenjében rádöbbentek egyszer csak, hogy ez nem igaz, mert egy labda, egy gömb. Egy
páratokat ezért a gondolkodásért akkoriban megkínoztak.
Akkor most képzeljétek csak el, hogy alig egy kattanásnyi idő óta értik csak meg az emberek, hogy
a Föld kerek, gömb alakú - na, akkor szerintetek mi minden fog történni a következő tíz évben?
Az energia tehát bőségesen áll rendelkezésre. Mindenhol körülvesz benneteket. És ti, akik az Új
Energia behozói és felhasználói vagytok a bolygó számára - mindig értsétek meg, hogy ez bőségben
áll rendelkezésre. És valaha is a korlátozottságra gondoltok - bármikor is - akkor álljatok meg és
érezzetek bele ebbe az összes elérhető energiába! Az energia ott van mindenhol. Nem kell, hogy
fizikai formát öltsön! Nem kell, hogy tömege legyen. Nem kell ahhoz mérhetőnek lennie, hogy igaz
legyen és ez része a problémának. Az energiát manapság a pénz értelmében, az üzemanyag
értelmében, a kalóriák értelmében mérik a jelenlegi mérőrendszereik segítségével. Pedig az energia
hihetetlenül bőséges és mindig ott van, ki-be járkál a valóságból, megújítja, pótolja magát és nem
mérhető. Szóval az első dolog az volt, hogy bőségesen van belőle.

2. Az energia szó szerinti
A második dolog pedig az, hogy az energia szó szerint a szenvedélyre reagál. A szó legszorosabb
értelmében a szenvedélyre reagál. És csak egy nagyon kicsit, icipicit reagál az elmére és az összes
gondolatra. De tudjátok az olyan dolgokban, mint az aggodalom és a félelem, ezekben lényegében
sokkal több szenvedély van, mint abban, amikor a számláid kifizetésén gondolkozol, vagy amikor a
terveiden és a céljaidon gondolkozol. Fel tudjátok fogni, hogy milyen soványka szenvedély van a
tervekben és a célokban, de bezzeg a félelemben viszont - ah! Abban van szenvedély! Abban ott van
egyféle megnyilvánulás, egyfajta érzéki kifejeződés! Az energia pedig mindent szó szerint vesz! Őt
nem érdekli a jó meg a rossz. Nem is ismeri ezt.
Az energia a szenvedéllyel dolgozik együtt és az nem számít, ha éppen egy terrorista vagy, aki
éppen fel szándékozod robbantani Kansas City felét - bocsánat, Kansas City! Az energiát nem
érdekli, hogy te terrorista vagy. Mert nagyon szó szerinti és a szenvedélyre és a cselekvésre reagál.
A cselekvésre.
Nos, ezalatt a tudat cselekvését értem. A létezés iránti vágyát. Tehát az energia mindent szó szerint
vesz és nem törődik se a jóval, se a rosszal, ahogy semmi mással sem.
Tehát az Energia behozóiként emlékeznetek kell a szenvedélyetekre! Linda, légy szíves tedd ezt
zárójelbe alá: „a te szenvedélyed.” De amikor elkezdtek ezen gondolkozni és elkezditek ezt
manipulálni: „Most akkor hogyan fogom felhasználni az energiámat?” - akkor azonnal álljatok
meg! Mert ezzel dobozba zárjátok magatokat.
Az agy egy nagyon fura aspektus. Az agy vajmi keveset tud az energiáról. Sőt mi több, odáig
merészkednék, hogy azt állítom, hogy az elmét valójában megfélemlíti az energia, mert az elme
nem állít elő energiát. Soha nem is tette és ezért nagyon ügyetlenül bánik az energiával.
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Tehát az elmében félelmet kelt az energia. Az elme a szó szoros értelmében lekorlátozza az életedbe
bejövő energia szintjét, mert nem érti az egészet. Nem tudja azt csapdába ejteni, birtokolni, habár
folyton ezzel próbálkozik. Egyfolytában, megállás nélkül csak ezzel próbálkozik.
Tehát, mivel az elmében ez félelmet ébreszt, ezért lezárja azt. Az elme a része annak a problémának,
hogy miért nem nyitod ki a másik szemed. „Mi történik, ha bejön ez az összes energia?” - és ez az
egyik olyan dilemma, amivel szembe fogtok nézni az Új Energia behozóiként. „Most akkor mit
tegyek? Kinyitom a másik szemem is, legalábbis részben. Itt van ez a sok energia, ami mind felém
jön és velem van minden pillanatban, mit tegyek?” És azt máris elmondhatom - csak hogy
megspóroljam a leveleiteket és az email-jeiteket és a csúnya gondolataitokat - hogy hozzám fogtok
jönni és azt mondjátok majd: „Oké, 2013. május 4-én beleegyeztem abba, hogy az Új Energia
behozója legyek - és tudod mi a helyzet Adamus? Most már nem tudok éjjelente aludni. Igen.
Felébredek az éjszaka kellős közepén és nem tudok aludni. Itt van ez a rengeteg sok energia Adamus
és nem tudok tőlük aludni.” Ne nekem panaszkodj! Azért van ott az a temérdek sok energia, hogy
dolgozz velük!
Az elme…hadd fogalmazzam ezt meg újra! Azért alszotok, hogy kilépjetek az elmétekből és ha már
nem vagytok annyira ennek az elmének a foglyai, akkor nem lesz szükségetek alvásra. A testnek
valójában nincs szüksége alvásra. Nem, mert itt ülhettek, ahogy Sart is és közben megújulhattok.
Igen, kaphatnánk egy kamera képet Sart-ról? Nézzétek csak, most éppen megújul! (A kamera
ráközelít Sart-ra, aki integet) Na most persze integetsz…(nevetés)…de az előbb meg itt ültél a
székeden és ….jót aludtál zzzz-hngggh - megújultál! (nevetés) Nem a testnek van szüksége az
alvásra, hanem az elmének.
Akkor térjünk vissza a lényegre! Az energia mindent szó szerint vesz és a szenvedélyedre reagál.
Akkor hát az energia behozójaként mi fogja ezt behozni? A szenvedély. A vágy. Igen.
Ez létrehoz egy konfliktust - egy elég nagy konfliktust - mert nem bízol meg a szenvedélyedben. A
múltbéli tapasztalásaid miatt - imádod azt a múltbéli tapasztalást - azt a szart - és ez a múltbéli
tapasztalás ezt mondja: „De amikor kifejeztem a szenvedélyemet, akkor lenyomtak, elhallgattattak.”
Na és? Na és? Na és akkor mi van? (Adamus nevet) Akkor ez azt jelenti, hogy megint le fognak
nyomni? Ez nem számít! Nem számít! A vakok világában akarsz továbbra is élni? Vagy pedig a
tudatosak világában akarsz élni? Ez ennyire egyszerű. Mert ha továbbra is a vakok világában akarsz
élni, akkor igen, ez hatással lesz rád. De a tudatosak világában ez azért nem számít, mert azok, akik
tudatában vannak a saját szenvedélyüknek, azok imádják a szenvedélyüket és imádják a
megnyilvánulásaikat.
A szenvedélyt az elme nyomta el, az elme fojtotta meg, továbbá a hipnózis, a programozottság és
végül te magad - mint lélekkel rendelkező létező, mint Én Vagyok Jelenlét - aki képtelen vagy
továbbra is egy ilyen szenvedélymentes valóságban élni. Mert végül erre már képtelen vagy. Nem
tudsz így élni. Persze ez nem fogja legyilkolni a létezésedet, egyszerűen csak fel fogod robbantani
magad, hogy kiszedd magad onnan és erre semmi szükség.
Mert mi történik akkor, ha ilyen viszonylag szenvedélytelen valóságban élsz? Mit szoktak az
emberek ilyenkor tenni? Jó sok drámát teremtenek, de az egy nagyon hamis szenvedély, sőt az
egyáltalán nem a szenvedély. Nem szenvedély. Hanem a vakok élete.
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3. Az energia emberszerető
A következő dolog a listán az, hogy az energia emberszerető.
Az energia téged akar szolgálni. Az energia téged akar szolgálni és nincs semmiféle elvárása. Nem
érdekli, hogy éppen gyorsvonattal száguldasz-e a pokolba, vagy pedig szárnyakon szállsz a
mennyekbe. Tényleg nem törődik ezzel. Nem érdekli. Mert az energia nem ítélkezik. Nem is
ítélkezhet, hiszen emberszerető. Azért van itt, hogy téged szolgáljon elvárások, érdekek nélkül és itt
hever a lábaid előtt. És bárki használhatja.
A bámulatos pedig az és talán ez része a benne rejlő áldásnak, hogy erre nagyon kevesen jöttek rá.
Továbbra is nagyon elavult energiát használnak. Még azok is, akik isten tudja miért, de át akarják
venni a világ feletti hatalmat, akik megpróbálják irányítani a világot és mindezt a hatalom játszmáik
és a manipulációik miatt teszik.
Mert egyáltalán nem akarnák ők átvenni a világ felett a hatalmat, nem akarnák uralni a világot, nem
akarnák a világ összes pénzét a magukénak tudni, amennyiben tudnák, mennyire könnyű szert tenni
az összes energiára, amit csak az ember akar. Hiszen bőségben áll rendelkezésre, szó szerint vesz
mindent és azért van itt, hogy szolgáljon. Akkor meg miért lenne bárkinek is szüksége olyan nagy
mennyiségű pénzre, vagy miért is akarná uralni az egész világot? Ez teljesen szó szerinti. Azért van
itt, hogy szolgáljon. (Linda kibontja az üdítőt és átnyújtja neki) Még mielőtt bármit is mondanál.
(egy páran nevetnek) Köszönöm. Köszönöm.
Tehát ezek voltak az energia alapjai. Kérlek benneteket, hogy erre emlékezzetek, mert egy nap ott
fogtok majd állni a tanítványaitok előtt és pontosan ugyanezt fogjátok mondani nekik. Nem
feltétlenül a Bíbor Kör DVD-it fogjátok lejátszani nekik, hanem valószínűleg a saját szavaiddal
mondod majd el mindezt nekik, a saját, egyéni módodon.
Olyan sok félreértés övezi az energiát. A legtöbb ember azt hiszi, hogy az energiát vagy az életet,
nevezd, ahogy akarod, valahonnan máshonnan mérik ki rájuk és valaki más teszi ezt. (Linda
pohárba önti az üdítőt) Köszönöm.
Azok, akik nem hisznek a túlvilágban, azt hiszik, hogy az energia lényegében abból származik,
hogy mennyire okosak vagy manipulatívak. Azok, akik hisznek valamiféle túlvilágban, általában
abban hisznek, hogy az energiát vagy angyalok egy csoportja méri ki rájuk, vagy Isten, vagy Jézus
Krisztus, annak alapján, hogy milyen jók vagy éppen milyen rosszak. Ez teljességgel hamis és
nélkülöz minden realitást. Az energia ezzel nem törődik. Nincsenek elvárásai. Az sem érdekli, ha
megpróbálod felrobbantani az egész univerzumot! És ez azért van így, mert egyszerűen csak a
szenvedélyedre reagál.
Azok a magszintű energiák, amiket az előbb felrajzoltam a táblára, azok a magszintű energiák
tényleg megértik, hogy a tudatodat soha senki nem veheti el tőled és hogy ezt a szintű energiát sem
veheti el tőled soha senki, tehát emiatt tényleg nem kell aggódni. Az univerzum pedig akár holnap
összeomolhat, az energiát és a tudatot - az igazi energiát - ez egyáltalán nem érdekli.
Akkor ki az, akit ez érdekel? Kit érdekel ez? Hát az elmét. Az elmét. Nevezzük ezt emberi
tudatosságnak.
Egy nap, remélhetőleg még a ti életetekben, az emberek elkezdik majd megérteni a tudatot és itt
most nem arról az istenes szarról beszélek, hanem arról….látom egy páran kezdtetek elszundítani.
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Igen, istenes szar! (nevetés) Mert tényleg az! Az emberek álltak elő ezzel a hatalmas faszoborral,
amit Istennek neveznek. És azt mondják: „Ha nem hiszel Benne, akkor ez az Isten borzalmas
dolgokat művel majd veled és az egész örökkévalóságot a pokolban fogod majd tölteni.” Nos, már
most is a pokolban vagy, akkor pedig innentől kezdve minden más csak jó lehet. És azért van fából
ez a szobor, mert azt el lehet égetni!
Linda a torkát köszörüli.
ADAMUS: Azért, mert nem valódi, nem igaz.
LINDA: Óóóó! (egy kevesen nevetnek)
ADAMUS: Mert nem valódi. Sőt, odáig merészkedek, hogy azt állítom - azok kedvéért, akik
tényleg ki akarják ezt elemezni - hogy Isten az emberek teremtménye. Pont. Istent az emberi elme
teremtette meg és továbbra is teremti. Az nem úgy van, hogy kimentek a világűrbe és hirtelen,
miután végigmentetek az interdimenzionális folyósokon, egyszerre csak szembe találjátok
magatokat vele: „Ó, Isten, hát itt vagy végre! Ó, már annyit tűnődtem, hogy vajon hol lehetsz! És
erre itt vagy, a 4.521.000-ik dimenzióban…”
LINDA: Nem kapsz több kólát! (nevetés)
ADAMUS: Szerintem van ebben valami más is. (még több nevetés)
Érdekes lesz még a ti életetekben meglátni ezeket a változásokat és megérteni az Istenhez fűződő
kapcsolatot. Volt olyan időszak….Atlantiszban, amikor nem értettük Istent, de igazából a
kiterjesztett tudatot sem.
Atlantiszban a Forrást kerestük. A Forrás energiát. És az atlantisziak, vagyis ti, megpróbáltátok ezt
megtalálni a fákban, a harkályokban, a kövekben és a Föld középpontjában. És amikor nem jártatok
sikerrel, akkor meg a világűrben kerestétek. Aztán a tudatosság elkezdett kiterjedni egészen arra a
pontra, hogy végül előálltatok ezzel: „Nos, mivel sehol sem találtuk meg, akkor találjunk ki
magunknak egy Istent!” És akkor ebbe belementek az vallások és tényleg, igazán, nagyon
megszilárdították ezt az egészet, jó sok szabályt fektettek le és jó sok visszaélést és most itt
vagyunk. Hm.
De ez meg fog változni. Tudjátok mi tartja még ezt az egészet a helyén? Az a temérdek bűntudat.
Hogyan kezeled a bűntudatot? Ha valamelyikőtök fel akarja dolgozni és tanácsadást akar végezni,
akkor oda kell mennem hozzád és le kell, hogy köpjelek. (egy páran nevetnek) Lépj túl rajta! Lépj
túl rajta, én meg itt elkalandozok, de most egy másik Shoud-ban vagyunk.
Tehát az energiák ilyenek. Bőségesen rendelkezésre állnak és szó szerint vesznek mindent. A
szenvedélyedre reagál, a magodra. Tudod, mint amikor nagyon izgatott vagy valami miatt és nem
gondolkozol a dolgokon. Egyszerűen csak kiugrasz az ágyból és: „Izgatott vagyok, mert élek! Itt
létezem ezen a bolygón, annak összes jó és rossz dolgában! És ez nem számít - mert én” - nagy
lélegzet - „létezem!” És ekkor örvénylik be az energia az életedbe. „Áááá! Végre kinyílt a szeme!”
- és az energia már itt is van, a te abszolút szolgálatodra, örömödre és mindig szolgál. Jó. Ezek
voltak tehát az alapok és emlékezzetek erre! Kérem a következő oldalt!
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Energia elosztás
Az energia a következő helyekről származik….nem ezeken a helyeken kerül előállításra, amikről
most beszélni fogunk, hanem ezekről a pontokról, ezekből a forrásokból kerül elosztásra.
1. Föld
Az energia magából a Földből jön, erről a bolygóról. Valószínűleg ez a legközvetlenebb
kapcsolatotok az energiával. Ez folyamatosan áramlik a Földből és az atmoszférából. Mindig itt
van. Minden nap használjátok mindarra, amit tesztek. Ezek a Föld-alapú energiák. Úgyis
megfogalmazhatnánk, hogy itt van ez az óriási energia gyűjtőtartály, ami az embereket szolgálja
ezen a bolygón. Az emberi rezgésszinttel rezonál. Vagyis, elég lassú. Elég sötét és homályos, de
attól még itt van. Az ezzel való munkához szoktatok hozzá. Állatias. És ezt nem rossz értelemben
mondom, csak ez durva, nyers, éretlen. Ahogy a Föld is az. Tehát….(egy ember felnevet)
Köszönöm. Manapság már fizetnem kell a nevetésért. (nevetés, ahogy pénzt vesz elő a zsebéből)
Ötöt kapsz! (Adamus nevet) A híres öt!
Tehát energia jön a Földből. Most miközben itt ültök, miközben az internetről néztek minket,
miközben a fizikai dolgaitokat teszitek, már össze is kapcsolódtok vele. A probléma pedig ezzel az,
hogy ez meglehetősen nyers, éretlen és ti pedig egyfolytában még több Földi energiához próbáltok
hozzájutni. Ezért megpróbáljátok ezt felerősíteni. Nos, amikor ezt teszitek, amikor megpróbáltok
még több Földi energiához jutni, akkor ez néha elég nehéz a testednek, az energia nyers,
megmunkálatlan és durva természete miatt. Megpróbáljátok ezt az energiát bevinni a testetekbe,
aztán meg túlságosan érzékenyekké váltok és túlságosan elfáradtok, kimerültök és kezdődnek a
fájdalmak. Ezért egy szinten ott belül azt gondoljátok: „Elég volt ebből az energia cuccból! Ezért
minden nap csak kicsit veszek magamhoz, csak annyit, amennyit képes vagyok kezelni, mert ez
túlságosan megterhelő” - de csak azért, mert ezen a szinten dolgozol.
De ez egy fontos szint, hiszen ez lát el leföldelő erővel titeket. Ha nem lenne ez a Földi energia és
az ehhez társuló mágneses és elektromágneses és egyéb Földi típusú tulajdonságok, ha mindezek
nem lennének, akkor ez az egész nem lenne iderögzítve. És akkor bizony elég nehéz lenne
megmaradni az emberi testben. De ez egy nagyon elemi - minden ítélkezés nélkül - egy nagyon
elemi szint.

2. Kozmikus energia
Az energia következő szintje az, amit az egyszerűség kedvéért kozmikus energiának fogok nevezni.
Nagyon sok ilyen energia van - némelyiket már a tudomány is ismeri, de sokat még nem ismer
közülük - és ezek a fizikai valóságotok összetételét képezik, továbbá szolgálják ezt a valóságot.
Ebből is bőséges az ellátás, de nagyon kevesen használják. Beszéltek a napkitörésekről, meg
bizonyos fajta gamma sugárzásról és más, nem fizikai sugarakról, de az emberek egyszerűen csak
elmennek ezek mellett. Nézd, ott a gamma sugárzás, meg valami vöröses sugárzás - de ez azért van,
mert még nincs igazi kapcsolatuk a fizikai valósággal.
Az elme pedig fél ettől, mert nem érti őket.
Az érdekes dolog pedig az, hogy az elme igazából soha nem fogja használni ezeket. Az elme nem
fogja használni ezeket. A test az, ami használni fogja őket. De a felébredés során túllépünk az
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elmén, ami ugye eddig elsődleges szerepet töltött be a megkülönböztetés és a megnyilvánulás
értelmében. És belépünk a tudásba. Nem akarok most ebbe túl mélyen belemenni, de a lényeg az,
hogy túllépünk az elmén. Vagyis az elmének nem is kell megértenie a kozmikus energiák
felhasználását.
A tudás. Tudjátok a tudás az, amikor egyszerűen csak tudsz valamit. Nem kell rajta gondolkoznod.
És ez nagyon is helyes, amikor ez megtörténik. Lehetsz egy krízis kellős közepén éppen, vagy egy
küszöbön álló autóbaleset kellős közepén tartózkodhatsz éppen és miközben az agy erre a
vészhelyzetre a maga megszokott módján reagál - amikor például közelít a baleset, mindjárt beléd
szalad a másik autó - mégis közben ott van benned annak tudása, miközben ez az egész lejátszódik,
hogy „Tudom, hogy nem fogok meghalni. Az lehet, hogy kicsit megsérülök és talán kórházba is
kerülök, mert eltörik a lábam, vagy ilyesmi, de már most itt van bennem ez a tudás.” Érdekes.
Kiemelkedik belőled ez a tudás és egyébként ez a tudatoddal együtt emelkedik elő. És miközben az
elme továbbra is aggódik a részletek miatt és hogy „mi lesz, ha?” és felhozza az összes félelmedet a
pillanat törtrésze alatt, ahogy ez a közelgő baleset egyre közeledik, mégis ott van benned ez a tudás,
hogy: „Tudom, hogy minden rendben lesz.” És ennek semmi köze sincs a hiedelmekhez. Ez nem az
elszántságod miatt van így és nem is azért, mert jó gondolatokat gondolsz. A pozitív gondolatok
igazából semmit sem jelentenek. Sőt, én arra bátorítalak sokatokat, hogy kezdjetek el rossz
gondolatokat gondolni! (némi nevetés) Ez így igaz, mert az nagyon nem valódi, ha elkezdesz
álomföldjén sétálgatni, hogy csak jó gondolatokat fogok gondolni! Mert attól még a rossz
gondolatok is ugyanúgy ott vannak. Egyszerűen csak megtagadod őket.
Vagyis az, amit rossz gondolatnak hívsz - és most sokan vitatkozni fogtok velem ezen - de
valójában nem is létezik olyan, hogy rossz gondolat. Erre persze azt kérdezitek: „De akkor, amikor
erre meg arra gondolok, hogy ezt meg azt teszem, az nem rossz gondolat?” Nem. Az mindössze egy
gondolat. És az nem jelenti azt, hogy aszerint is fogsz cselekedni. Ez nem jelenti azt, hogy az
beszennyezi a rendszeredet. Ez mindössze egy gondolat. És elég magas az esélye annak, hogy
valószínűleg még csak nem is a te gondolatod. Egyszerűen csak összeszedted a tömegtudatból.
Úgyhogy ne harcolj többé a rossz gondolatokkal. Mert az nagyon fárasztó és nagyon sok Földi
energiát használ fel.
Tehát itt vannak ezek a bejövő kozmikus energiák. Igazából nem kell tudnod, hogy honnan
származnak. Nem kell tudnod milyen színűek, vagy hogy mennyire erősek. Mert ez tényleg nem
számít. Mindössze tudatában kell lenned ezeknek az energiáknak.
Vegyél egy jó mély lélegzetet - becsukhatod a szemed, vagy nyitva is hagyhatod, ahogy neked jobb
- és érezz bele akkor most egy pillanatra ezekbe a Földi energiákba! Milyen érzést nyújtanak?
Földi energiák. Nos, ezek valószínűleg nagyon kényelmesek, komfortosak, ismerősek és nem
jelentenek fenyegetést, de egyben kissé esetlenek, lomhák is. A sziklák, a kövek és a fák, az eső,
maga a bolygó.
Érezd - és ne gondolkozz - csak érezd most egy pillanatig a kozmikus energiákat!
Ez nem anyagi. Nem sűrített.
Kozmikus energia. Ott van mindenhol. Nem kell űrsiklóba ülnöd ahhoz, hogy kapcsolatba lépj
velük, mert már most is a kozmoszban vagy, itt, ezen a bolygón.
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A kozmikus energiák eleinte kissé káosznak hatnak, mert az elméd megpróbálja rendezni őket, vagy
megpróbál belőlük valami értelmet kinyerni. De ez egyáltalán nem káosz.
A káosz meghatározása a következő: Káosz az, amit az elme még nem képes megérteni. Sehol sincs
káosz. Sehol. Csak akkor tűnik annak, amikor a jelenlegi mérőrendszereiteket próbáljátok rá
alkalmazni. A jelenlegi matematikátok elég érdekes Földi gyakorlat és ez a jelenlegi matematikátok
nem érti a valódi, kozmikus tevékenységeket. És most ebbe nem kívánok belemenni, de érezzetek
bele a kozmikus energiákba! Másmilyen. Kaotikusnak tűnik, pedig valójában nagyon is kifinomult.
Na persze, erre az elme azt kérdezi: „Mihez kezdjek vele?” Kussoltasd el az elmédet! Kussolj elme,
pofa be! Kussoljál…a fenébe is te elme! (Linda megköszörüli a torkát) Azt hitted azt fogom
mondani, ugye? Kussoljál elme! Tényleg mondd azt az elmédnek, hogy kussoljon, de most
komolyan! És úgy mondd, mint aki komolyan is gondolja! És nem úgy, hogy lennél szíves
elhallgatni? (szelíden mondja) Hanem úgy, hogy k..ra kussoljál már! (Lindának elakad a lélegzete)
Én nem is mondtam ki! De mégis mindannyian hallottátok! Nem érdekes? (nevetés)
LINDA: Nem a szóval van bajom, hanem azzal, hogy ez itt most egy közvetítés.
ADAMUS: Újra megnézheted a felvételt és nem lesz ott semmi, mégis mindannyian hallottátok.
Bámulatos!
Hol is tartottunk? Á, kussoljál már! (valaki nevet) Tényleg csak ennyi kell neki! Az elme egy
különös, fura aspektus. És itt az ideje, hogy te, drága lélekkel bíró létező, kezdd el neki
megmondani, hogy pontosan mit is tegyen! Kérlek! Annyira bele tudtok ragadni az elmétekbe!
Pedig az elme nem rossz dolog, csak kissé fura, különös.
El tudjátok azt képzelni, hogy mielőtt idejöttetek a Földre, nem volt elmétek? Nem volt elmétek. És
hogy az milyen volt? Hát nagyon felszabadító! Az elme segített abban, hogy némi mélységet adjon
a Földön lévő érzéki tapasztalásoknak. Az elme ebben segített. De egy bizonyos ponton kinőtted az
elmédet. Tudod, ez ugyanolyan, minthogy egy bizonyos ponton a lovakat és a hintókat is
felváltották az autók. Menniük, távozniuk kellett, teljesen mindegy hogy hányan állították azt, hogy
az autómobilok és azok további változatai mind a gonosz műve. Elérkezett a távozásuk ideje. Ideje
túllépni az elmén. Az elme jó dolog, de kussoljon! (Adamus nevet)
Próbáld meg otthon! Kussoljál! Én élek. Nem érek rá erre. Kussoljál! Élvezem az életet! Kussoljál!
Istenem, olyan vagy mint egy rossz feleség vagy egy rossz férj! Kussoljál! Elválok tőled! Már itt se
vagyok! (némi vihogás, Adamus nevet)
Oké - a következő a listánkon a kozmikus energia. A következő szint … és egyébként nem kell
tudnod, hogy ez hol van, mennyi van belőle, milyen színű, vagy mekkora erővel rendelkezik. Az ott
van. És azért van ott, hogy téged szolgáljon. Csak egyetlen dolgot kell tudnod - hogy azért van itt,
hogy téged szolgáljon. Bőségesen van belőle és a kozmikus energia használata más érzéssel fog
járni.
Már hozzászoktatok a Földi energiák használatához és egyre többet és többet próbáltok felhalmozni
belőle és egyre többet és többet akartok felhasználni belőle. Pedig az csak le fog titeket fárasztani.
Álljatok inkább ide! Érezzétek ezeket a kozmikus energiákat! Ez sokkal tisztább, sokkal
hatékonyabb. Eleinte egy kissé fura érzést fog nyújtani, ahogy hallottam is, sokan mondtátok
mostanában, hogy lekapcsolódva érzitek magatokat. Ó, Jézusom, Igen! Igen! Lekapcsolódtok sok
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régi útról és most új utakkal kezdtek játszadozni. Ezért lekapcsolódást fogtok érezni. Igen.
Hagyjatok fel azzal, hogy megpróbáltok visszatérni a régihez. Ne próbáld már csukva tartani a
másik szemedet! Istenem, éppen elég sok időbe telt azt az egyet kinyitni!
Tehát a kozmikus energiákat csak érezzétek! És hamar ismerősek lesznek és meg fogjátok érteni,
mennyire játékosak és hogy ez egyáltalán nem valami science-fiction.
Ezek itt vannak. Az elme nem fogja ezeket megérteni és ez az, ahol vissza kell térnetek a tudáshoz.
Nektek, akik nagyon az elmétekben vagytok, most mondom, hogy a tudást nem tudjátok kitalálni,
megfejteni.
Tudjátok mit tegyetek, amikor tényleg nagyon az elmétekben vagytok? Kussoljál! (nevetés) Majd
csak tedd meg azt a lépést! Ne vitatkozz azon, hogy akkor most megtedd-e azt a lépést, hogy
kiszállsz az elmédből! Ne vitatkozz azon, hogy most akkor érzel valamit vagy nem. Ne veszekedj
magaddal azon, hogy érzel-e bizonyos dolgokat, vagy reagálsz-e bizonyos dolgokra, vagy hogy
egyáltalán képes vagy-e érezni, érzékelni! Ne vitatkozz ezen! Ne gondolkozz ezen! Kussoljál! Majd
pedig menj bele a tapasztalásba! Az érzésbe, a tudásba. Ez ennyire egyszerű.
A vicces pedig az, hogy sokan oly sok évet elvesztegettetek azzal, hogy azon vitatkoztatok
magatokkal, hogy: „Nem, én nem tudok érzékelni. De igen, tudok. Tudni akarok. Nem vagyok látó.
És valaki más…” Kussoljál már! (nevetés) Nem. Ez tényleg ennyire egyszerű. Nem viccelek, ez
ilyen egyszerű. Csak mondd azt: „Nem. Nem. Vagyok, Aki Vagyok.” Ennyi. És ha meghallod, hogy
egy hang azt mondja benned, hogy: „Na persze, hallom, hogy azt mondod, hogy Én Vagyok….” Kussoljál! Fogd már be! Vagyok, Aki Vagyok! Te pedig semmi sem vagy! Egy ostoba agy vagy!
(Adamus nevet)
Egy kicsit játékosnak kell lenned, mert ha nem vagy az, akkor magába szív az elméd. És rákezded:
„Nem, én nem mondhatom ezt magamnak, mert ez rossz karmát jelent nekem, amikor azt mondom
az elmémnek, hogy kussoljon és hallgasson el! És ennek nincs negatív hatása a…” Kussoljál!
(nevetés) Állítsd le! Elég legyen már! Csak válaszd azt, hogy: „Magas az érzékelésem és érzek.
Nahát, ez bámulatos! És mindig is itt volt. Mi volt olyan nehéz ebben?” (Adamus nevet)
LINDA: Kussoljál!
ADAMUS: Akkor ezt most csináljuk meg közösen! Egy, kettő, három…
MINDENKI EGYSZERRE: KUSSOLJÁL! (nevetés)
ADAMUS: Ezt sokkal jobban csináljátok, mint azt hogy : Vagyok, Aki Vagyok! És ez szomorú! Ez
igazán nagyon szomorú! (nagy nevetés) Tóbiás, ezért még számolunk! Hogy lehet az, hogy ezt
sokkal több szenvedéllyel mondjátok, mint….amikor azt mondjátok, hogy Vagyok, Aki Vagyok,
akkor azt úgy mondjátok, mintha közben feldugtak volna egy botot a hátsótokba! (nevetés) De ez a
kussoljál, ez könnyen ment. Akkor csináljuk meg még egyszer! Egy, kettő, három…
MINDENKI EGYSZERRE: KUSS LEGYEN!
ADAMUS: Most akkor visszamegyek ahhoz az időszakhoz, amikor az Én Vagyok sorozatot
csatornáztam és át fogom nevezni arra, hogy: Kuss legyen! (nevetés) Nem, ennél egy kicsit
kifinomultabb kell: Kuss legyen és Élj! Oké, nem lesz több Én Vagyok, mert az talán túl mély volt?
Kuss legyen! (Adamus és a közönség nevet)
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LINDA: Most elindítottál valamit.
ADAMUS: Ez megkönnyíti, fellazítja a dolgokat, mert a vitatkozás legrosszabb helye a saját
elméd.
LINDA: Óóóóóó!
ADAMUS: Csodálkozom, hogy nem mondtátok már ezt sokkal korábban is, hogy Kuss legyen! Ó,
inkább gyógyszerrel és alkohollal tömtétek magatokat! Ó! (nevetés) Kussoljál!
Akkor a következő hónapban csinálnunk kell egy Kussoljál versenyt! Milyen testbeszédet tudtok
ebbe beletenni…..mennyi energiát tudtok behozni csak azzal, hogy kimondjátok: Kuss legyen! mennyi szenvedélyt tudtok ebbe beletenni! És majd mi leszünk a zsűri és megnézzük, hogy mennyi
Földi, mennyi kozmikus és mennyi olyan energia volt benne, ami a következő szintű azonnal
elérhető energia a számotokra - ami pedig nem más, mint a kristályos energia! (a közönség
reakciója: Óóóó!)

3. Kristályos energia
Kérlek értsétek meg, hogy ezek a mechanizmusok szigorúan elosztó mechanizmusok. Az energia
nem ezen a három szinten kerül megteremtésre. Ezek szigorúan elosztó mechanizmusok. Pontosan
úgy, ahogy te is megkaphatod úgy a tejedet, hogy kiszállítják az ajtód elé, vagy úgyis, hogy elmész
érte a boltba, vagy pedig úgy, hogy elmész a farmra és te magad fejed meg a tehenet. Ezek
mindössze különböző elosztási mechanizmusok. Másmilyen a hozzájutás.
A kristályos energiák nagyon rendezettek. Nagyon összhangban vannak. A kozmikus energiák kissé
kaotikus érzéseket keltenek annak ellenére, hogy nem azok. A Földi energiák nagyon lomhák,
lassúak. A kristályos energiák viszont összhangba rendezik magukat veled és…azt hiszem erről
írnunk kell egy könyvet - hogy a kozmikus energiák egyáltalán nem írják felül, vagyis nem uralják
a Földi energiákat. A kozmikus és a Földi energiák egymástól függetlenül működnek és a kozmikus
energiák nem mondhatják meg a Földinek, hogy az mit tegyen, legalábbis az esetek nagy részében.
Ezért a kozmikus energiák nem uralják, illetve nem írják felül a Földi energiákat és a Földi energiák
sem írják felül a kozmikus energiákat, bár a Földi energiák érdekes módon időnként képesek szinte
teljesen megfojtani a kozmikus energiákat, de nem uralják azokat.
A kristályos energia viszont bámulatosan összhangban tud lenni. Hajlamos nagyon tiszta maradni.
Nem ragadnak bele az éppen zajló eseményekbe, továbbá a kozmikus és a Földi energiák
elvárásaiba, amik sokkal inkább fizikai irányultságúak. A kristályos energia nem fizikai, nagyon
tiszta, de képes testet ölteni és keresztül tud jönni a kozmikus és a Földi energiákon a maga
kristályos formájában és ezért is vannak kristályaitok, amiket viseltek és amik el vannak temetve a
Föld mélyén és csodálatosak.
A tiszta kristályos energiák azok, amik eljutnak ide, szinte egyfajta emlékeztető gyanánt a dolgok
sokkalta inkább mag szintjéről és összhangban vannak. Rendezettek.
A kristályos energiákban nincs se erő, se hatalom. A Földi és a kozmikus energiák tartalmaznak erőt
vagy sűrűséget, de a kristályos energiák nem. Ezért a legtöbb esetben nem fogjátok őket érzékelni a
tipikus érzékszervi érzékelésetekkel. Nem fogjátok érezni őket, nem fogtok egy kis zúgást vagy
zümmögést érezni a fejetekben. Nem fájdalomként fogjátok azt érzékelni a karotokban, vagy
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máshol, mert ebben nincs erő. Nincs agresszió. Tiszta formában van. Ezért a legtöbben az
univerzumban és a legtöbb ember abszolút nincs tudatában ezeknek és ezek áthaladnak rajtuk
észrevétlenül, mert a legtöbb ember az erő elemét keresi az energiában, ami nincs meg ezekben a
kristályos energiákban. Persze ezen megint elkezdhettek vitatkozni, hogy mire leérnek a Földre,
kristályként mégiscsak rendelkeznek egy bizonyos mennyiségű erővel vagy hatalommal, de
gondoljatok ezekre a lehető legtisztább formájukban.
A kristályos energiák elképesztően hatékonyak. Nincs szükség sokra belőlük. Nagyon sok van
belőlük odakint, de nincs szükség sokra belőlük.
Ezek a kristályos energiák akkor kerültek megteremtésre, amikor az energiák következő szintje amiről máris beszélni fogok - akarták, vágyták a megnyilvánulást, a kifejeződést, a manifesztációt,
a testet öltést, a játékot. Így hát a kristályos energiák összhangba rendeződtek az energiának ezzel az
elsődleges szintjével és a kristályos energiák képesek uralni és felülírni a kozmikus és a Földi
energiákat.
Vannak olyanok, akik azt mondanák erre később, hogy ezt nem lett volna szabad elmondanom,
hanem ugye titokban kellett volna tartanom, mert ha bárki is ráteszi a kezét erre, akkor az aztán
tényleg jól összecseszi ezt a már egyébként is összecseszett univerzumot. (egy kevesen nevetnek)
És akkor a rossz fiúk tényleg egy ütős fegyvert kapnának ezzel a kezükbe.
Én emiatt nem aggódom annyira, mert ahhoz, hogy valaki tényleg megértse és elérje ezeket a
kristályos energiákat, nagyon tiszta tudattal kell rendelkeznie. És egy páran most azt kérdezitek:
„Hogy-hogy én még soha nem éreztem a kristályos energiákat?” Nos, ez azért van, mert még nem
nyitottad ki teljesen a másik szemed. De most, ahogy ez is kinyílik, tudatába kerülsz a
kristályosnak.
Érezzük ezt most egy pillanatra! Nincs benne erő, vagyis nem fogsz tőle nyomást érezni. Nincs
súlya és a legtisztább formájában mindössze - megint emberi fogalmakat kell itt használnom színre utaló jellemzője van. És még ez az állítás sem igaz, de ez a legjobb, amit szavakkal el lehet
mondani. Amit színre utalásnak hívok az egyfajta jelzése a saját jellemzőjének vagy irányának.
Számtalan sokféle kristályos energia létezik és mindegyiknek meg van a maga színspektruma,
amihez társul az a feladata, amit imád végezni és ez mind elérhető számotokra. Szinte láthatjátok is
magatok előtt ezt a hatalmas kristály kereket, az összes különféle csiszolatával és szélével. És ezek
mind elérhetőek számotokra. És ezek az energiák bizonyos dolgokban sokkal jártasabbak és ez
szolgálni fog benneteket.
Ahhoz, hogy igazán megértsétek ezeket a kristályos energiákat, ahhoz, hogy a tudatába kerülj
ezeknek, neked is tudatosnak kell lenned. Ezért is van az, hogy egy negatív elvárással bíró
személynek nehéz lenne elérnie ezeket. De a kristályos energiák uralják vagy felülírják a Földi és a
kozmikus energiákat. És amikor ezt teszik, akkor nem tapossák el, nem döntik rabszolgaságba a
kozmikus és Földi energiákat, hanem a hatékonyságuk következtében nagyon gyorsan összhangba
tudnak rendeződni a kozmikus és földi energiákkal. És erre a kozmikus és a földi energia is nagyon
gyorsan reagál. Megváltoztatják a fizikájukat és mindent önmagukkal kapcsolatban és
összehangolódnak a kristályossal.
És amikor a Föld huszonegy kristály barlangjáról mesélek nektek, akkor pontosan ugyanerről
beszélek. Ezek az elosztó pontok. A tároló mechanizmusok és a kristályos energia elosztói. Ezek
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nem földi és nem is kozmikus energiák és sokan azért sem éreztétek őket, mert az erőt vagy a hatást
kerestétek bennük. Valamiféle reakciót vártatok tőlük, kifejezetten az elmén keresztül és
valószínűleg ezért nem éreztétek őket. És közben társítani is akartátok ezeket. Szeretitek a dolgokat
társítani vagy viszonyítani valami olyan gondolathoz vagy érzéshez, ami korábban megtörtént már
veletek. És nagyon nehéz lenne ezeket az energiákat jelenleg bármihez is társítani, viszonyítani.
Mert bármit is állítotok most vagy majd később „Én már 50 éve ezekkel a kristályos energiákkal
dolgozom.” Nem, nem dolgozol velük, mert nem és kész. Az lehet, hogy kristályokkal dolgozol. De
ez teljesen más dolog - a Föld kristályai - mert azok nem valódi kristályos energiák. És ha ezekkel
dolgoztál volna tényleg, akkor a Föld ma már egy nagyon más hely lenne és te sem mondanád azt
nekem, hogy már 50 éve ezekkel dolgozol és senki mást sem kellene próbálnod ezzel lenyűgözni.
LINDA: Ó! (nevetés)
Ez így igaz. Tudjátok a Mester - a Mester egyáltalán nem úgy jár-kel, hogy közben mindenkinek
elmondja, hogy ő felemelkedett. A Mester nem mond ilyeneket, hogy: „Már 50 éve dolgozom
ezekkel a kristályos energiákkal.” És tudjátok, hogy miért nem állít ilyeneket? Azért, mert az pont
olyan lenne, mint amikor az egyik szemét nyitva tartó ember elmenne a vakok világába és
megpróbálná elmagyarázni a vakoknak, hogy ez milyen is. Amit a vakok persze soha nem értenek
meg. Ezért meg se próbálják elmagyarázni nekik. Nem próbálják azt mondani a vakoknak, hogy
nyissák ki a szemüket. Mert együttéreznek a vakok világával és mindazzal a tapasztalással, amin
keresztül mennek. És amikor megérzik, hogy a vakok világában egy valaki vagy akár többen is
megpróbálják kinyitni a szemüket, akkor ott teremnek. Ott lesznek az együttérzésükkel. De miért
próbálná bárki is elmagyarázni a tudatosság világát a vakok, a tudatlanok világának? De tényleg,
miért? Úgyis csak meg fognak ölni. (kisebb nevetés) Ez Jézus idézete. (még több nevetés)
LINDA: Óóó!
ADAMUS: Ez Jézus egyik kedvenc idézete! Ez így igaz! Ez az egyik kedvenc idézete! Azt mondta
közvetlenül a távozása előtt, hogy: Akkor meg fognak téged ölni. A vakok világában azt akarják,
hogy mindenki maradjon vak. És még ha oda is mész hozzájuk és azt mondod nekik: „De én látok!
Láttam.” - erre azt fogják felelni: Te maga az ördög vagy! Meg kell, hogy öljünk téged, mert
betolakodtál a mi vak világunkba és nekünk szép kis világunk van. Mind vakok vagyunk és
meg vannak a magunk vak hatalmi helyeink, amikkel elvagyunk. Erre te most idejössz és azt
merészeled mondani, hogy látsz a szemeddel? Egyértelmű, hogy a Sátán vagy. Bumm!
Hol is tartottunk? A kristályos energiáknál. Ami egy gyönyörűséges dolog. (nevetés)

4. Én Vagyok - a Mag
Következő. Jaj, kifutunk az időből! Következő. A következő szintről már beszéltem a legelején - ez
a mag energia. Én ezt az Én Vagyok energiának fogom hívni. Az Én Vagyok energia, ahogy erről
már beszéltem, a legközvetlenebb kapcsolatban áll a tudatoddal. Ez az a szint és réteg, ami mindig
ott van.
Azt is mondhatnánk, hogy ez az, amit sokan a Nagy Központi Napnak neveznek. Ugyanakkor
viszont ez a Nagy Központi Nap nem egy közösségi dolog, nem egy csoportos dolog, mert ez a te
Központi Napod.
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És az történik, hogy ez a tudat közvetlenül magához vonzza ezeknek a csodálatos energiáknak a
sokaságát. Semmi sincs közelebb a tudathoz, vagyis úgyis mondhatjuk, hogy semmi sem áll a tudat,
az Én Vagyok, amit ti a léleknek neveztek és e között az energia szint között. Ez pontosan ott van.
Pontosan ott.
És ez az, ami majd magához vonzza az energia összes többi formáját. Ez az az eredeti energia, amit
te teremtettél meg saját magad számára, de ez nagyon különbözik a kristályos, a kozmikus és a földi
energiáktól. És ismételten mondom, nincs benne se erő, se hatalom. Nincsenek korlátai a teremtői,
manifesztálói képességei értelmében és az igazi, a valódi Én Vagyok, a Lélek kreativitására reagál.
És ez az, ami összhangba rendezi a többi energiát. Nem tudom, hogy is mondjam ezt - de nem teszi
meg helyetted a dolgokat. Hanem behívja a többi energiát a számodra. Ő nem egy energia építő,
vagyis nem ő végzi a munkát. Ő lényegében a vezető. Így helyesebb a megfogalmazás. Ő a vezető
energia. Igazából nem tesz mást, mint utasítja a többi energiát - a kristályosat, a kozmikust és a
földit - és ezt remekül csinálja. És elképesztően hatékony. Nincs szüksége időre. Még csak a saját
energiája sem kerül felhasználásra.
Ez a mag energia - az Én Vagyok energia - annyira briliáns, hogy semennyi energiát nem emészt fel.
Ez az alapvető, elsődleges energia. Az összes többi energia vezetője.
A probléma ott kezdődött menet közben, hogy ahogy az emberek belementek ebbe a nagyon fura
aspektusba, amit elmének hívunk, elveszítettétek a kapcsolatot ezzel az energiával és őt ez cseppet
sem érdekli. Attól még ugyanúgy ott van és nem törődik azzal, ha az emberi aspektusa mindössze a
földi energiákkal játszadozik. Őt ez nem érdekli. De amikor az ember elkezdi kinyitni lehetőleg
mind a két szemét és elkezdi kijelenteni, hogy : „Tudatos vagyok. Vagyok, Aki Vagyok és a földi
energiát használom arra, hogy ide inkarnáljam magam és most a kozmikus energiát használom a
bőségem kiterjesztésére és a kristályos energiát használom a tudatom kiterjesztésére itt és
mindenhol máshol is!” - akkor ezt így is teszi. Akkor belenyúlsz, visszatérsz ezekhez a mag
energiákhoz. De emlékezz - nagyon fontos erre emlékezni - az Én Vagyok energia nem dolgozó
energia. Hanem egy összhangba rendező energia. Ő a tábornok, aki utasítja az összes többi energiát.
Tehát ne menj az Én Vagyok energiádhoz és emberként ne mondd azt neki: „Nos, a következőre van
szükségem. 1000 dollár kellene, hogy…” Nem, nem! Állj meg! Vegyél egy mély lélegzetet! Ő azért
van, hogy összhangba rendezze, hogy utasítsa a kristályos, a kozmikus és a földi energiákat.
Értitek? Egy kicsit…oké.
Egészen addig fogunk erről beszélgetni, amíg bele nem fáradtok ebbe! (Adamus nevet)
LINDA: És mivel jelezzük, ha már nagyon belefáradtunk?
ADAMUS: Azzal, hogy Kussoljál! (nevetés) Engem ez nem zavar. Nem érdekel.
Vagyis valójában nagyon is érdekel. Ha azt mondod nekem szenvedélyesen és komolyan véve,
mondjuk elénekled nekem, mint egy dalt: „Kussoljál!” (énekelve mondja) És tudod, nem csak azon
a nyafogó hangon. És ha ezt mondod nekem, akkor készülj fel arra, hogy én is ezt mondom majd
neked és akkor majd meglátjuk, hol is van az a szenvedély! Kussoljál! (Adamus nevet)
Rendben, hol is tartottunk? Vegyünk egy mély lélegzetet és váltsunk sebességet! Mindössze pár
percünk maradt és szeretnék egy érző tapasztalást végezni még veletek! Nem merabh-ot, hanem egy
tapasztalást!
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Az energiákkal való munka
Lenne egy pár dolog. A földi energiák használatához vagy hozzászokva, ami nagyon nyers és
nagyon lassú. Túl fogunk ezen lépni. Ti vagytok az energia behozói - a kozmikus és a kristály
energia behozói - és meg fogjátok tanulni, hogyan legyetek újra rezonanciában a magszintű Én
Vagyok energiátokkal, ami a szenvedélyre reagál. Nagyon egyszerű.
Ne fókuszálj a pénzre vagy a bőségre és a többi dologra se! Kezdd el megnézni, hogyan fogod
behozni ezeket az energiákat!
Hogy hozod be az energiákat? Szenvedéllyel! Szenvedéllyel! A szenvedéllyel tudod behozni ide az
energiákat. Nem erőltetsz semmit és ha mégis azon kapod magad, hogy erőltetsz valamit, vagy
hogy teljesen belevesztél az elmédbe, akkor csak állj meg. És vess véget a tapasztalásnak! Kezdd
újra egy másik alkalommal!
A szenvedély az egésznek a kulcsa és ez annak szenvedélyével kezdődik, hogy az életet választod.
Egyébként Tóbiás évekkel ezelőtt kategóriákba rendezte az emberi küzdelmek területeit viszonylag
könnyedén. Azt mondta, hogy problémák vannak az emberi kapcsolatok területén, a bőség területén,
az egészség területén és az önbecsülés vagy önértékelés területén és ez a négy alapvető kategória.
És az történik, hogy hajlamosak vagytok belemenni ezekbe és rengeteg sok energiát felemészteni az
aggodalmatokkal, de közben meg soha nem tesztek semmit. Pedig mind a négy területet
egyensúlyba lehet hozni.
Aztán létezik egy ötödik kategória is, de ez nem a küzdelmekről szól. És csak olyan mértékben
tudod ezt megtapasztalni, amilyen mértékben megengeded magadnak, vagy kiengeded magadból és ez pedig az öröm. Az öröm. Tehát az öröm a mi új, ötödik kategóriánk, de ez lényegében nem
olyan, mint…nem próbálsz vele semmit sem megoldani vagy egyensúlyba hozni. Csak megnézed,
hogy mennyire kifejező tudsz általa lenni.
És az összes energia elérhető számotokra. Ahhoz szoktatok hozzá, hogy legfőképpen csak a Föld
energiát használjátok. És most be fogjuk ide hozni az összes többit is! De ez itt a mai nap
dilemmája. Jól hangzik. De mi a fenét fogtok vele kezdeni? (Sart azt mondja: Kussoljál! Adamus
pedig nevet) Na pontosan erre gondoltam! Már megyek is! Sart azt mondta nekem, hogy kussoljak!
És hallom is, amit mond. Azt mondja: „Adamus ne állíts minket ekkora kihívás elé! Egészen jól
megvoltam, tudod, az éppen csak, hogy elegendővel, eljöttem ide havonta egyszer, hogy kapjak egy
kis, nem is tudom mit. Kussoljál már! Ne stresszelj itt minket ezzel a dologgal!” - Nem. Mit akarsz?
Mit akarsz kezdeni ezzel a temérdek sok energiával? (valaki mondja, hogy: Teremteni) De mit
akarsz vele teremteni? (a válasz: Mindent.) Mindent. Jó. Ez jó. Bármit? Ó, örömteli tapasz….. - ez
nem számít.
Nem fogom megadni a választ. Ez nem a Felébredés Show. És teljes egészében rajtad áll. De be fog
hozni egy-két konfliktust…..a fejedbe fogsz menni és az elkövetkezendő két, három, öt napban
rengeteget fogsz erről gondolkozni. „Nem tudom mit tegyek.” Teljesen ki fogod fárasztani magad és
azt mondod majd: „Majd később foglalkozom ezzel.” A később pedig nagy valószínűséggel a
következő hónapot jelenti, de a következő hónapban az arcodba fogom tolni a mikrofont és azt
kérdezem majd tőled: „Mihez fogsz kezdeni ezzel a rengeteg energiával?” Te pedig így
válaszolsz majd: „Nem tudom.” Erre én azt mondom neked: „Nem mondhatod azt, hogy nem
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tudod ebben a teremben, mert ha mégis ezt mondod, akkor büntető dobozhoz kell fáradnod.
(nevetés) Ott van egy telefon…egy telefon van a büntető dobozban! (A terem hátuljában lévő
telefonfülkére utal) Ez meg micsoda?! (nevetés) Hívd fel Istent! Azt mondja majd neked:
Engem nem érdekel. Kussoljál! Hallgass Adamusra, én nem érek rá erre! (még nagyobb
nevetés)”
A dilemma az lesz, hogy mihez fogsz kezdeni ezekkel az energiákkal? Ti kértétek ezt. Sírtatok érte.
Akkor most mit fogtok vele csinálni? Mert ez itt van. Elérhető. Huszonegy barlang telis-teli van
energiával és szinte senki sem kér belőle. Pedig ez az energia bőségesen rendelkezésre áll, tiszta és
azért van itt, hogy benneteket szolgáljon. De senki nem nyúl bele. Na igen! Ó, hát persze babrálnak
vele, ami alatt azt értem, hogy belemártják a kislábujjuk hegyét, majd azt mondják: „Képzeljétek,
elmentem a kristály barlangokba!” Kussoljál már! (nevetés)
Ez mégis csak a Felébredés Show. Csak annak egy kissé másik verziója! A második évad.
Nem, látom én egy párotoknál a komolyságotokat és az őszinteségeteket és látom, hogy van itt egy
érdekes dilemma. Egy páran nagyon komolyan veszitek ezt és tényleg őszinték vagytok - „Milyen
jó lenne, ha ez az energia eljönne az életembe! Bárcsak eljönne! Ó!” - de nem engeded be őket.
Ilyeneket mondasz: „Ha…amikor….ha az energiák….” Nem! Tényleg őszinte vagy, tényleg nagy
szíved van és kedves a mosolyod, de nem engeded be az energiákat. És mások pedig csodálatos
makyokat gyártotok: „Ó, múlt éjjel a 19-ik kristálybarlangnál jártam, randiztunk egyet.” Micsoda?!
Ez most komoly, valaki ezt mondta nekem. Ezt most nem Cauldre mondja, hanem én, Adamus. Azt
mondta nekem, hogy randevúja volt a 19-ik kristálybarlang energiáival. És mégis hova vitted
randevúra ezeket az energiákat? Mondjuk egy moziba?!(nevetés) El sem hinnétek mi mindent kell
kibírnom!
Maradt egy pár percünk. Egy pár percünk. Lesz egy kis háttérzene. Lesz egy kis tapasztalás,
egyfajta merabh, de annyira mégsem az. Nem számít mi ez. Megtapasztaljuk és érezzük az
energiának ezeket a különféle rétegeit. A földit, a kozmikust és a kristályost.
Drága barátaim, akár tetszik, akár nem, amennyiben most itt ültök ebben a teremben, vagy online
néztek minket, vagy éppen most ezt olvassátok - akkor az Új Energia behozói vagytok. És nem
valaki másnak hozzátok ezt be. Ugyan már! Ugyan már! Hanem csak és kizárólag saját magadnak.
Te egy behozó vagy. És amikor mások majd látják, hogy haza tudod hozni a tejet, akkor majd ők is
elkezdik hazavinni a tejet. Amikor látják, hogy te, David, egy csettintéssel be tudod hozni az
energiát - utasítva őket - és magad köré tudod gyűjteni őket, akár egy jól kiképzett katonai hadtestet
- akkor azt kérdezik majd: „Ezt hogy csináltad?!Én is ezt akarom!” Te pedig így felelsz: „Á, te erre
még nem állsz készen.” (némi nevetés) És valószínűleg tényleg nem állnak készen, mert
amennyiben csak a nyálukat csorgatják egy kis energia után, akkor valószínűleg nem állnak készen.
De ez rendben is van. Legalább elkezdődött az utazásuk. Legalább kaptak valamit, ami motiválja
őket.

Egy tapasztalás
Lesz egy kis háttérzene, már csak egy pár percünk maradt és szeretném, ha beleéreznétek a földi, a
kozmikus, a kristályos és a mag energiákba. Csak érezzétek őket! Most beazonosítani sem kell őket!
Nem kell eldöntenetek, hogy mihez fogtok kezdeni velük! Itt vannak.
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Kérném szépen lekapcsolni a világítást!
(megszólal a zene: A Dream: A liquid mind experience albumról a Dream Ten )
Egy kis kozmikus zene.
Az energia behozói vagytok.
Ezt részben azért tettétek, mert csillapíthatatlan a magatok iránti étvágyatok. És ezért hagytátok,
hogy tönkremenjetek, anyagilag leégjetek, hogy tönkre menjen a testetek és minden mást is
megengedtetek. Ez okozta aztán azt, hogy sóvárogjatok az energia után. „Szükségem van arra az
energiára. Akarom ezt az energiát.”
És miközben így tettetek, megnyitottátok magatokat - a beteljesülés hiányára, vagy a beteljesülés
iránti szükségletre - és ez nyitott meg benneteket arra, hogy hallgassátok az én energiáról folytatott
összes megbeszélésemet és ezért hallgattátok tíz éven keresztül Tóbiást. Máskülönben nem
hallgattatok volna minket. Ha nem estetek volna térdre, ha nem zuhantatok volna padlóra, akkor
valószínűleg soha nem jutottatok volna el ide. Akkor megelégedtetek volna az éppen hogy csak
eléggel.
Eljuttattátok magatokat erre a helyre, ahol feltettétek a kérdést: „Mi az energia? Hogyan tudnék
legalább egy kicsihez hozzájutni?”
Barátaim, amit valójában tesztek az az, hogy behozzátok ide az energiát, kinyitjátok a kaput az
energia számára, hogy az lejöhessen ide, erre a Földre és kreatívan, szeretettel és örömmel
használatba vegyétek.
Ti vagytok ennek a bolygónak az energia behozói egy olyan módon, amire még soha nem akadt
példa a bolygó egész történelmében.
Úgy is fogalmazhatnánk, hogy kint voltatok a sivatagban és éheztetek, szomjaztatok, szinte már a
pusztulás, a befejezés határán voltatok. Szükségetek volt erre az energiára, de az nem volt jelen.
Szükségetek volt arra a vízre, vagy ételre. Megengedtétek magatoknak, hogy kiszáradjatok. Miért?
Azért, hogy ekkora nagy szenvedélyetek lehessen és hogy teljesen megértsétek az energiát.
Nem azért, mintha szükség lenne erre az energiára ott a vakok országában. Hanem azért, mert a
tudatosak világában szükség van az energiára, az energia beteljesülésére. És a tudatosak
szükségletei egész mások. A vágyaik nagyban különböznek a régi világ, az alvók világának a
vágyaitól.
Amikor elkezdted kinyitni a szemed, amikor elkezdted beengedni a tudatodat, akkor az elkezdte
megváltoztatni az energia dinamikákat. Igen, attól még mindig megpróbáltál visszatérni a földi
energiákhoz, a sűrű energiákhoz, de az egészen egyszerűen nem töltött be téged. Nem volt már ott.
Te pedig azt hitted, hogy valamit rosszul csináltál, elrontottál. De ez egyáltalán nem így volt.
Hanem az történt, hogy egyszerűen csak hatalmas vágyat adtál ezzel magadnak arra, hogy megnyílj
ezekre az új energiákra - a kozmikus, a kristályos energiákra és hogy végül visszatérj az Én Vagyokod rezonanciájához.
Lehetővé tetted, hogy az energiák lealjasodjanak és hogy megfosszanak az energiától és mindezt
azért tetted, hogy eljuthass az energia valódi megértésének és valódi, igaz nagyrabecsülésének a
helyére. Eljutottál ide, amikor is ma itt ülsz és tudod, hogy soha nem fogsz visszaélni az
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energiákkal, nem mintha bármikor is ezzel akarnál próbálkozni. Tudod, hogy soha nem fogsz
visszaélni az energiákkal. Tudod, hogy ez a te számodra van itt. A tiéd. És nem azért van, hogy
ezzel tápláld a világot - hanem csak a tiéd. De azt is tudod, hogy amikor majd mások is elkezdik
kinyitni a szemüket, látni fogják, hogy te hogyan dolgozol az energiákkal - a saját, személyes
energiáddal - és akkor ők is tudják majd, hogy egy nap ők maguk is képesek lesznek erre.
Azért vagytok itt, energia behozóként, hogy életre keltsétek az energiákat, hogy mozgásba
lendítsétek őket, hogy kreativitásra, megnyilvánulásra késztessétek őket olyan szinteken, amik
ugyan mindig is ott voltak, de nagyon kevés olyan ember volt, aki valaha is eljutott ezekre a
szintekre.
És amit most fogok mondani, arra nagyon figyeljetek oda! Drága Mestereim, drága energia
behozók, azt akarom, hogy most nagyon figyeljetek arra, amit mondok!
Az a pár ember, akik előttetek jártak és akik Mesterekké váltak, azoknak a keveseknek, akik
előttetek jártak, nekik soha nem kellett figyelembe venniük az energia felhasználását. De nektek
igenis számításba kell ezt vennetek.
Ez a különbség köztetek és a múlt Mesterei között, legyen szó akár Jeshuáról, Tóbiásról, Buddháról
vagy bárki másról. Hogy mi a különbség? Ők tudták, hogy nem fognak itt maradni ezen a bolygón.
Ezért ennek nem volt semmi következménye, hogy nem foglalkoztak az energia felhasználásával.
Ott volt bennük annak tudása, ahogy közeledett a felemelkedésük, a felébredésük csattanása, ott
volt bennük annak tudása, hogy nem fognak itt maradni.
Több oka is volt annak, amiért nem maradtak itt. Ott akartak lenni a túloldalon, hogy együtt
dolgozhassanak veletek, akik itt vagytok. Azért sem maradtak, mert akkoriban az energiák sokkal
sűrűbbek voltak, mint manapság és mert nem volt társuk, társaságuk. Nem voltak más nyitott szemű
létezők körülöttük. Így aztán soha nem is tanulmányozták az energiát. Nem kellett ezzel
foglalkozniuk.
De itt vagytok ti, akik testben élő Mesterekké váltok. A felébredés Mesterei vagytok és az energia
egy életmóddá fog válni számotokra.
Az energia lesz az elsődleges eszközötök arra, hogy bármit meg tudjatok teremteni magatoknak.
Akár egyszerűen csak arról van szó, hogy étel kerüljön az asztalra, olyan, amit te választasz
magadnak, akár arról, hogy kifizesd azt a házat, ahol élni szeretnél, vagy azt az autót, amit vezetni
szeretnél.
Az energia lesz az elsődleges eszközötök az interdimenzionális utazásotok során, vagy amit
teleportálásnak neveztek, amikor is bárhol megjelenhetsz, ahol és amikor csak akarsz.
Az energia lesz az elsődleges eszközötök a fizikai megújulásotok során, ami kortalanul és
egészségesen tartja majd a testeteket.
Azoknak a Mestereknek, akik előttetek jártak, nem kellett tanulmányozniuk az energiát - nem
kellett itt a Földön alkalmazniuk - de drága barátaim, drága Mesterek, mi most ezt tanítjuk kivétel
nélkül mindnyájatoknak, mert az energia lesz az eszközötök, amit a tudatotok és a tudatosságotok
fog vezetni és amit behoz számotokra ide, ebbe a valóságba, ebbe az életetekbe, azzal a tudással,
hogyha egyszer ez megtörtént, akkor ezt meg lehet ismételni. Vagyis, ha megteszed, akkor mások,
akik utánatok jönnek, szintén meg fogják tudni ezt tenni.
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Az energia behozóiként be fogjátok ezt hozni a saját életetekbe. Érezni fogjátok ezek különböző
elemeit és állapotait, érzéseit és reakcióit. Lesznek olyan időszakok, amikor ez majd összezavar és
befrusztrál benneteket, máskor viszont teljes beteljesüléssel és teljes könnyedséggel fog járni.
Eddig ahhoz voltatok szokva, hogy csak a földi energiát használjátok, amik nagyon kezdetlegesek,
kemények, durvák és lassúak, lomhák. És most elkezditek behozni a kozmikus, kristályos
energiákat és visszatértek az Én Vagyok energiákkal való összhangotokhoz. És ebben ott lesz a
könnyedség és a kegyelem. És könnyeket csal majd a szemedbe, amikor eszedbe jutnak azok a
nagyon kemény és durva életeid, amikor csak és kizárólag a földi energiákat használtad.
Ez nem arról szól, hogy mit gondolsz, vagy hogy miben hiszel. Még csak nem is arról amit
megpróbálsz eltervezni. És nem is csak az álmaidról szól. Hanem arról, hogy az energia új rétegeit,
új szintjeit, új rezonanciáit behozd az életedbe.
Most arra kérlek titeket, hogy ne féljetek a gondolataitoktól! Mert most az történik, hogy
leblokkoljátok magatokat attól való félelmetekben, nehogy valami rosszra gondoljatok. És ez csak
azt fogja okozni, hogy valami nagyon rosszul fog testet ölteni az életetekben. És ez lesz az egyik
kihívásotok, hogy félni fogtok a saját gondolataitoktól, a hiedelmeitektől, meg ezektől a dolgoktól.
És mindezt arra használtátok, hogy lekorlátozzátok az energiát.
A valódi tudat, az igazi Én Vagyok - esetében egyébként sem számít az, hogy mit gondolsz. Mert ez
nem az agyról szól. És nem is azokról a csúnya emlékekről, amik visszatérnek. És nem is az
erőszakos gondolatokról. Túl fogtok ezeken lépni. Azok nem a tieid.
Be fogjátok hozni ide az energiát és ezt a tiszta Én Vagyok tudatállapotból fogjátok magatokhoz
vonzani.
Meg fogjátok látni, hogy ez mennyire játékos, mennyire kreatív és mekkora beteljesülést okozó. És
az olyan dolgok, mint a dráma, mint a küzdelem, az erőfeszítések, a feszültség, az erőlködés, a
fáradtság és mindezek a dolgok a múlt részévé válnak. Ez nem egyetlen éjszaka leforgása alatt fog
bekövetkezni, de nagyon gyorsan meg fog történni.
És mindeközben pedig beléptek ebbe az új világba, önmagatok új valóságába. Attól még persze
ugyanúgy ott fogok élni az alvók és a vakok között, az ő világukban, ezért néha kínosak lesznek a
dolgok. Kellemetlen lesz ez néha, mert ti egészen más szinteken fogtok dolgozni. Úgy fogjátok
majd érezni, hogy többé már nem oda tartoztok, vagy hogy nem ebből a világból valók vagytok, de
majd ez is szépen egyensúlyba fog kerülni. Magadba fogod ezt olvasztani. És össze fogod tudni
illeszteni ezt az új Én Vagyok Énedet a régi én voltam világgal.
A múlt Mestereinek mindössze a testüket kellett elengedniük és távoztak innen. Ez volt az ő nagy
kihívásuk - hogy elengedjék a fizikai testüket. A ti kihívásotok - drága barátaim - pedig abban áll,
hogy mihez fogtok kezdeni ezzel a sok energiával. Ti kértétek ezt. De még milyen nagyon kértétek
ezt! És most akkor mihez fogtok vele kezdeni? Hogyan fogjátok megengedni, hogy ez benneteket
szolgáljon?
Ahogy már mondtam, erről majd még beszélni fogunk a következő üléseink alkalmával, mert ez
még az álmaidat és a képzeletedet is túl fogja szárnyalni, nem beszélve persze arról, hogy az
elmédet egyértelműen jóval meg fogja haladni.
Akkor most vegyünk egy mély lélegzetet ezen a mai napon - mert ez a nap egy mérföldkő.
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És, jut eszembe, újra elmondom, ismét felkínálom, hogy amennyiben téged nem érdekel ez a dolog,
hogy az energia behozója legyél saját magad számára, kizárólag csak a saját életed számára amennyiben ez nem tart számot az érdeklődésedre, amennyiben csak azért vagy itt köztünk, hogy
kíváncsiskodj azon, hogy a többiek mit csinálnak, akkor az lenne a legjobb, ha most azonnal
elmennél innen! Mert a.) Mi nem akarunk téged. b.) Nagyon fájdalmas lesz c.) Nem tartozol ide.
Amennyiben csak vonzódsz ehhez a dologhoz és csak néző kívánsz lenni ebben az egészben, akkor
nincs itt semmi keresnivalód! Ez nem ítélkezés. Csak a valóság.
És ti, akik maradtok, el fogunk jutni ezekhez az energiákhoz - a kristályos, a kozmikus és a földi
energiákhoz és visszatérünk a mag energiákhoz.
Vegyünk akkor egy mély lélegzetet!
Ez a nap egy mérföldkő, egy vízválasztó. Tóbiás ezt szeparációs pontnak nevezte. Még egy lépéssel
távolabb kerülünk a vakok és az alvók világától. Még egy lépéssel odébb lépünk - egy kicsit
eltávolodunk a központi zónától - a felébredés középföldjétől.
Kényelmes volt a középföldjén tartózkodni. Az egyik szemed nyitva volt, a másik pedig csukva.
Elérkeztetek a felébredés középföldjére és ez kényelmes, komfortos volt. Egy kissé kínos volt
ugyan, de attól még komfortos.
És most, az energia behozójaként a következő lépés az, hogy kiszállsz a középföldjéről. És észre
fogod venni, hogy az eddig csukott szemed elkezd majd rángatózni és azon fogsz majd eltűnődni,
hogy akkor most kinyisd vagy mégsem. Egy részed ellen fog ennek állni, egy másik részed pedig ki
akarja nyitni.
Amikor ez a rángatózás elkezdődik és te nem tudod, hogy mi fog történni és az elméd aspektusa
megjelenik az összes félelmével, kérdésével, akkor csak emlékezz - vegyél egy mély lélegzetet és
emlékezz, miközben kilépsz középföldjéről - hogy történjen bármi, minden jól van a teremtés
egészében.
Ó, kuss legyen már! (nevetés) Köszönöm drága Shaumbrám! Köszönöm. Köszönöm. (a közönség
tapsol)
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(Fordította: Telegdi Ildikó - telegdiildi@globonet.hu)
Megjegyzés: Aki úgy érzi, hogy szívesen támogatná anyagilag is a Shoudok fordításainak
munkáját, az alábbi bankszámlaszámon megteheti:
Telegdi Ildikó OTP BANK Rt. 11773339-00984762
Minden eddigi és ezt követő felajánlást előre is szívből köszönök: Telegdi Ildikó
(Fordította: Telegdi Ildikó - telegdiildi@globonet.hu)

A Bíbor Kör Anyagok Tóbiással, Adamus Saint-Germainnel és Kuthumi Lal Singh-gel
ingyenesen kerülnek felajánlásra 1999 óta.
A Bíbor Kör emberi angyalok globális hálózata, akiket Shaumbrának neveznek és akik elsők
között mennek át az Új Energiába. Ahogy megtapasztalják a felemelkedés örömeit és
kihívásait, Szabványokká válnak mindazon emberek számára, akik a saját belső Istenük
felfedezésének utazását járják.
A Bíbor Kör havonta találkozik Deverben, Coloradoban, ahol is Adamus a legfrissebb
információkat osztja meg Geoffrey Hoppe által. Ezek a Bíbor Kör összejövetelek
nyilvánosak, publikusak, ahová mindenkit szeretettel várunk.
Amennyiben most ezt olvasva érzel egyfajta igazságot és kapcsolódást, akkor te tényleg
Shaumbra vagy. Tanító és Vezettetést nyújtó vagy az emberek és az angyalok számára
egyaránt. Engedd meg, hogy az isteniséged magva virágba boruljon benned ebben a
pillanatban és ez tartson örökké. Soha nem vagy egyedül, mert van egy családod a világban
és angyalok vesznek körül a körülötted létező birodalmakban.
Szabadon terjesztheted ezt a szöveget nem-kereskedelmi alapon, térítésmentesen. Arra
kérünk, hogy az információt a maga teljességében add közre, beleértve ezt a lábjegyzetet is!
Minden más felhasználás esetén írásos jóváhagyásra van szükség Geoffrey Hoppe-tól,
Golden, Colorado. A kontakt oldal: www.crimsoncircle.com
© Minden jog Fenntartva 2010 Geoffrey Hoppe, Golden, CO 80403

29

