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Vagyok, Aki Vagyok, Adamus a Szuverén Birodalomból, és veletek tartok az út minden egyes
lépésénél.
(Adamus mély lélegzetet vesz) Akkor most egy pár percet arra szánunk, hogy érezzük az
energiátokat, miközben ti pedig érezzétek az enyémet. És mostanában mondtam neked, hogy… (a
közönség nevet, mert Adamus az előbb énekelt dalra utal)... hogy mennyire szeretlek téged David?
Tehát a mai napot egy gyönyörű zenével kezdjük – hogy veletek vagyok az út minden egyes
lépésénél Ebből írhatnánk közösen egy dalt. (Ralphoz, a zenészhez intézi a szavakat) – „Az út
minden egyes lépésénél” – Egyetértesz velem?
RALPH: Rendben, csináljuk!
ADAMUS: Oké, akkor kezdjük! (nevetés, Ralph széles gesztikulálásba kezd a billentyűk felett)
Igen, ez az! (nevetés és taps, ahogy Adamus dudorászik)
RALPH: (Ralph elkezd játszani és énekelni), hogy „Az út minden egyes lépésénél veled vagyok”
(Adamus megköszörüli a torkát, hogy félbeszakítsa) Az út minden egyes lépésénél…
ADAMUS: Én fogok énekelni. (nagy nevetés)
ADAMUS: Te lehet, hogy a Lettermen tagja voltál (egy amerikai férfi énekes trió), én pedig a
Nagy Fehér Testvériségé! Na ezt múld fölül! (nevetés)
RAPLH: El tudnál dúdolni belőle egy pár taktust?
ADAMUS: Egy pár taktust már adtam, de soha nem dúdolok! És Ralph, hol marad a dobütésed?
Ta-tam! Nem. Most komolyan, folytasd, hogy „Az út minden egyes lépésénél”
RALPH: Már megtettem.
ADAMUS: Nem, nem, nem, nem. Kérlek, kérlek, egy kis kíséretet adnál nekem?
RAPLPH: Rendben…
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ADAMUS: Most van itt az ideje. Hallottam, hogy mielőtt elkezdtük, Cauldrével beszélgettél, és
azt mondtad neki, hogy: - Remélem Adamusnak ma semmi kifogása nem lesz az öltözékeddel!
(nagy nevetés) – Hát az enyémmel nincs is semmi bajom, de a….
RALPH: Jaj, ne…
ADAMUS: Ó, drága Ralph, ezt te kérted. Tehát… (Adamus énekelni kezd)
„Az út minden egyes lépésénél, éjjel nappal egyfolytában… Ó, Cauldre megy ez neked…
(hangosabban kezd énekelni)
„Az út minden egyes lépésénél (a közönség tapsol és éljenez)
Éjjel nappal egyfolytában
Szerelmes vagyok magamba” (nevetés és taps)
RALPH: (énekelve) „Szerelmes saját magába. (Adamus és a közönség nevet) Az út minden egyes
lépésénél…”
INDA: Most már tudom miért volt Cauldre a kezdés előtt annyira zaklatott, aminek akkor még ő
maga sem tudta az okát. De ebben az elmúlt két percben teljesen világos lett előttem, miért.
(nevetés)
AMUS: (nevetve) Ó, vissza kell mennem Cauldre-be. Kicsit sokkolta őt ez az egész. Akkor most
iszom egy korty vizet, és egy kicsit lélegzünk. Tulajdonképpen nem ártana együttműködnünk. Az
csodás lenne! (Adamus elkezdi dúdolni a dalt)
És drága Shaumbra, itt vagyunk, és valóban veletek vagyunk az út minden egyes lépésénél. És ezen
lépések közepette minden bizonnyal elmondtam nektek, hogy mennyire szeretlek benneteket. Meg
vannak az egymással töltött időszakaink. Ó, hát fennáll egy aprócska… aprócska kihívás
közöttünk. És tudom, hogy ez az időszak a valaha megélt életetek legizgalmasabb része! Ez nem
jelenti azt, hogy ez jó vagy rossz, mindössze annyit tesz, hogy ez az életed lehető legérdekfeszítőbb
része!
Hiszen mostanra már túljutottatok a folyamataitokon. Mindazokon a régi sebeken és problémákon
– Tóbiással tíz évetek volt ezek feldolgozására – és most már simán elengedhetitek azokat! Persze
még maradt egy kis maradvány energia. Még akadnak fájó sebek, és még mindig vannak
problémáitok saját magatokkal, dolgok, amik feljönnek, pedig már nagyon is túl vagyunk ezeken.
Van, hogy a csábítás erős, és az visszahúz titeket azokba a régi dolgokba. Ez csábító. Néha
szórakoztató lehet visszatérni az áldozati energiába, és néha tényleg mókás visszamenni annak
energiájába, hogy „Nem tudom, mit is kellene most tennem Adamus. Fogalmam sincs róla.” – Na,
ezt hallom tőletek a leggyakrabban. – „Nem tudom, hogyan kezeljem a dolgokat.” – Tényleg? Úgy
értem – tényleg nem tudod? Vagy ez talán csak az a részed, amelyik visszaránt téged, hiszen néha
ez tulajdonképpen sokkal könnyebb, mint felelősséget vállalni magadért. Könnyebb ezt tenni, mint
elfogadnod azt, aki vagy. Egy részed tényleg, igazán a megvilágosodást akarja. Egy részed igazán
meg akarja tapasztalni az Én Vagyok- ságot. Ugyanakkor… ugyanakkor mégsem akarjátok eléggé,
máskülönben már ott tartanátok. Igaz? Igaz.
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Néha, drága Shaumbra…ó, kérlek ezt ne vegyétek támadásnak, de időnként olyanok vagytok, mint
a spirituális alkoholisták. Késztetésed támad, hogy mindig visszatérj még egy italért, miközben
pontosan tudod, hogy ez mit fog tenni veled. Visszamész még egy italért a régi spirituális
kibúvóidhoz, a kereséshez, a kutatáshoz. Pedig tudod, hogy mostanra már tényleg túl vagy
mindezen, de mégis ott egy részed, aki azt mondja, hogy „Csak még egy ital…még egy kortyintás
abból a Régi Energiából, abból, hogy „Sebzett vagyok, csak egy ember vagyok, tényleg nem tudom
a választ, és fogalmam sincs mit kellene most tennem, ezért gurukra és réges-régi könyvekre,
tanfolyamokra kell támaszkodnom” – továbbá minden másra, kivéve az Én Vagyok
megtapasztalására. Minden egyébre, kivéve arra az egyre.
Ugyanakkor pedig van egy részed, aki tudja, hogy most már tényleg itt van ennek az ideje. Valóban,
igazán itt az ideje. És pontosan ezért ülünk így együtt, mint most is.
Tulajdonképpen ma nincs sok mondanivalóm. (nevetés) De attól még beszélni fogok.
LINDA: Oké.
ADAMUS: Attól még beszélni fogok. (nevetés)
LINDA: Lennél szíves megdicsérni Geoffrey-t a….
ADAMUS: (félbeszakítva Lindát) Egy pillanat. (nevetés) Szóval elmondom a mondanivalómat,
aztán beszélni fogok egy ideig, jól fogunk majd együtt szórakozni, utána pedig meg fogom
ismételni a mondandómat, azt, hogy miről is szól ez az egész itt és most ebben a pillanatban. Ez az
ülés, amit együtt tartunk most a szeretet hónapjában ebben a térben, amit közösen hoztunk létre,
lehetővé teszi számotokra, hogy megtapasztaljátok az Én Vagyok – ot egy szenvedélyes, Új
Energiás módon.

Tapasztalás
Rajzolhatok nektek. Hosszasan beszélgethetünk, tanításokat adhatok, de ez az ülés valójában most
arról szól, hogy megadd magadnak a szenvedélyes Én Vagyok-ot egy Új Energiás módon. És ez
meg fog történni, néhányatok esetében talán a mai napon, vagy talán az előttünk álló hónap során,
de meg fog történni.
Itt és most – Kuthumi vezettetésével, és a Bíbor Tanács sok más angyalával együtt, és veletek, és
mindazokkal, akik most online néznek bennünket – most megteremtjük az Én Vagyok
megtapasztalását.
Előfordul, hogy még csak nem is szeretek szavakat használni annak kapcsán, hogy lesz egy
élményed, de miről is? Az Új Energiáról, az Én Vagyok-ról, önmagad tudatosságáról, az én
szeretetéről – időnként nem szeretem ezeket a szavakat használni, úgyis részetek lesz magában az
élményben. Ezért is gyűltünk itt össze.
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Tehát akkor most beszélni fogok. A megbeszélés alatt és fölött lesznek olyan energiák, amik
beáradnak ide, hogy segítsék ennek a tapasztalásnak vagy többnek is a létrejöttét, akár most, akár
pedig az elkövetkezendő napok során. És ez az élmény mélyreható, személyes és nagyon Új
Energiás lesz. És ez majd ad egy kis ízelítőt nektek abból, amit oly régóta kerestek már. Meg fogja
világítani előttetek, hogy mit is csinálunk mi itt. Megadja majd számotokra azt a kis esszenciát,
mindannak az alapját, amit innentől kezdve tenni fogunk.
Az elmúlt pár hónap során beszéltünk nektek az Új Energiáról. Erre a táblára felírtam néhány
alapelvet az energia természetéről, és most pedig tényleg meg fogjuk ezt tapasztalni. És a dolgok
egy kissé – hogy is mondjam csak – megbolondulhatnak. Életetek dolgai csűrcsavarokat,
fordulatokat vesznek majd. (a közönségből morgolódás hallatszik)
Na tessék, látjátok, máris ezzel jöttök, hogy „Jaj, ne! Nem akarok több csűrcsavart, nem akarok
több fordulatot!” – De mi lenne, ha… mi lenne akkor, ha azok a csűrcsavarok, ha azok a fordulatok
egyáltalán nem olyanok lennének, mint amiket eddig megtapasztaltál? Mi lenne, ha azok nem
lennének traumatikusak? (a közönség erre tapssal és örömmel reagál) Mi lenne akkor, ha ezek a
fordulatok nem foglalnák magukba a más emberekkel való összeütközéseket, a bőségről szóló
leckéket, nem tartalmazna több tesztet önmagad értékességéről, továbbá kihívások sem tarkítanák
azokat? Mit szólnál ahhoz, ha a tapasztalásaid nem rendelkeznének mindezekkel a jellemzőkkel?
Látjátok, amikor kimondom azt, hogy „változás” vagy azt, hogy „kiigazítások az életedben” – nos
ilyenkor mit akartok tenni? Vissza akartok térni a komforthoz, ami egyben Régi Energia is, és
amiből éppen most próbáltok meg kilépni. Olyan nagyon próbáltok ebből kilépni! Ennek talán az
lehet az oka, hogy eddig abban az illúzióban éltetek, hogy az életetekben mindezidáig
bekövetkezett változások mind negatívak, rosszak, kihívásokkal teliek, vagy ahogy ezt ti szoktátok
mondani, szívások voltak. (nevetés) De tudjátok, ez mindössze energia, ahogy ezt mostanság egy
pár tanfolyamon tanítjuk is. Ez csak energia. Mindössze ti így értelmeztétek azt. Foghatsz
bármilyen – a ti elnevezésetek szerinti negatív vagy rossz erőt - és átalakíthatod azt tiszta energiává
a szolgálatodra. Annak nem kell többé rossznak, kihívásokat állítónak lennie, és határozottan nem
kell leckének lennie.
Tehát meg lesz ez az élményetek. Ez meg fogja változtatni a dolgokat az életedben- néhányatok
számára igencsak mélyrehatóan, elképesztő mélyrehatóan – és ennek nem kell fájnia. És nem kell,
hogy porrá zúzza az emberi mivoltodat. Ennek nem kell érzelmileg fájdalmasnak lennie.
Tehát amennyiben készen álltok, akkor oda fogunk jutni. Oda fogunk jutni. Most bőszen
bólogattok, és igent mondtok, de nem tűnt fel nektek, hogy nem véletlen, hogy eddig nem voltak
kérdések- és válaszok? (kuncog) Ennek az az oka, hogy azok a válaszok a legtöbb esetben ott
vannak bennetek, ezért aztán a kérdések és a válaszok is sivárak lennének. Előbb vagy utóbb újra
lesznek kérdés-válaszok, de mindezidáig arra volt hajlamotok, hogy azon időzzetek, hogy mi volt
a rossz ahelyett, hogy arra figyeltetek volna, hogy mi az, ami tényleg remekül működik. Tehát
mindezzel azt akarom mondani, hogy most már készen állunk az Új Energia megtapasztalására.
Vegyetek egy mély lélegzetet és kezdjünk el odajutni. És ez egyáltalán nem olyan, mint amit
gondoltok felőle.
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És igen, valóban Esa Lindája – hogy válaszoljak a megjegyzésedre, ez a csoport itt ma igencsak
jól néz ki. Kuthumi nagyon büszke lenne – az is – mindannyiótokra, mert igazán remekül néztek
ki.

Egy különleges Shaumbra
Arra kérnélek most Kay, (egy, a közönség soriban ülő hölgyhöz szól) hogy tegyél meg nekünk egy
szívességet! Lennél szíves velem jönni? Hozd magaddal az összes tartozékodat is! (Adamus
felveszi a hölgy dolgait), majd én viszem a vizedet, mind a kettőt – csak kérlek, legyél szíves velem
fáradni! (Adamus az első sorhoz vezeti Kay-t, ahol két üres hely is található.)
Tessék, válassz, ki mellé akarsz ülni? Ralph mellé vagy David mellé? (David mellett foglal helyet)
David. Oké. Tartsatok velem egy pillanatra…
Most akkor Hildegard csatlakozik hozzánk, és elfoglalja az ülést. (Adamus Hildegard fényképét
arra a székre helyezi, ahol korábban Kay ült. Hildegard szinte majdnem minden egyes Shoud
alkalmával ebben a székben ült, de 14 órával ezelőtt átkelt, egy igen rövid betegséget követően)
LINDA: Ó, köszönjük szépen! (a közönség tapsol)
ADAMUS: És nagyon is szándékosan választotta azt, hogy közvetlenül az összejövetelünk előtt
keljen át. Itt akart lenni, de fizikai testben már nem tudott volna itt lenni. Itt akart lenni, ezért
lehetővé tette magának az átkelést, és megengedte, hogy az energiája ma velünk legyen. És
köszönöm Kay!
Tudjátok, egészen bámulatos az, amikor egy Shaumbra átkel, átjön a másik oldalra. Láthatjátok ezt
Hildegard csodálatos példája által! Nem halogatott. Nem késlekedett. Nem foga vissza magát. Nem
szenvedett egy hosszú és kimerítő betegségben. Gyorsan történt. Annyira komfortos volt önmaga
kapcsán – persze most is az – hogy képes volt az egyszerű elengedésre. Nem kellett megküzdenie
a halál folyamatával. Még csak amiatt sem kellett aggodalmaskodnia, hogyan oldja meg élete
összes részletét, mivel tudja, hogy azok majd megoldják magukat. Ez mindig így van. Hát nem
lenne bámulatos fizikai testben tartózkodva tudni ezt és megbízni ebben?
Tehát Hildegard nagyon könnyen kelt át. És az üzenet, amire megkért, hogy osszam meg kivétel
nélkül mindannyiótokkal így szól: A halál egy szépséges folyamat. Ti annyira féltek a haláltól,
mert ez azt jelenti, hogy elengeded mindazt, amiről azt gondoltad, hogy az te vagy, ekkor
elengedésre kerül a személyiség, de egy bizonyos értelemben valójában mégsem. A másik oldalra
történő átkelés – ahogy ezt Hildegard tudja – abszolút gyönyörű lehet. Ennek nem kell szomorúnak
lennie. Nem kell félelmetesnek lennie. Nem kell fájdalmasnak lennie. Lényegében pontosan azt
tette, amiről a DreamWalker Halál Iskolában beszélünk – hozott egy választást, elengedte, majd
hagyta.
És Hildegard ma energetikailag itt ül közöttünk, és még erősen kötődik a fizikai testéhez és az
emberi dolgokhoz, hiszen még csak alig egy pár órája kelt át. Rájött, hogy a halál folyamata
lényegében egy nagyon gyönyörűséges, bámulatos átalakulás, egy lenyűgöző energia alkímia.
Ahogy már oly sokszor említettem, a születés sokkal nehezebb. Ezért is sírnak a csecsemők. A
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születés egyenlő a felejtéssel. A legtöbb esetben feledésbe merül az, hogy miért is jöttél ide. A
születés azt jelenti, hogy egy hosszú élet áll előtted. A születés azt jelenti, hogy rengeteg dolgot
újra meg kell, hogy ismételj, amin már korábban is átmentél. A születés azt jelenti, hogy bele kell
törődnöd abba a biológiai családba, amit az esetek túlnyomó részében kapkodva, sietve választasz.
(nevetés) A születés azt jelenti, hogy fel kell zárkóznod a társadalom jelenlegi helyzetéhez. Szóval
a halál tulajdonképpen sokkal könnyebb. A halál lényegében sokkal könnyebb, és amikor erre
rájössz, akkor az életed hátra lévő része sokkal dinamikusabb lehet.
Fel tudjátok fogni, hogy az emberek milyen sok időt töltenek azzal, hogy aggodalmaskodnak a
halál miatt, és azzal, hogy megpróbálják azt elkerülni? Pedig ez így vagy úgy, de be fog következni.
Hihetetlen mennyiségű energiát emésztetek fel, és nagyon sok döntést hoztok a haláltól való
félelmetek következtében – miközben a valóság az, hogy a halál egy csodálatos folyamat.
A halál megértése a segítségetekre lesz abban, hogy sokkal jobban tudjatok élni a Földön való
tartózkodásotok időszaka alatt – amíg azt választod, hogy itt legyél. A halál megértése szélnek
ereszti majd ezeket a félelmeket, és lehetővé teszi számodra, hogy élj, hogy megteremtsd a
valóságodat.
Tehát Hildegard ma eljött hozzánk, hogy mindenkivel tudassa, hogy ez egy gyönyörűséges átkelés
volt. Abban a szentpillantásban, ahogy maga mögött hagyta a fizikai testét, egyből a másik oldalon
találta magát, és ahogy azt tudta is, ez csodálatos és örömteli volt. Találkozott Tóbiással,
Kuthumival és jómagammal is. Semmi megbánás, semmi felesleges szükséglet vagy vágy nem
hajtotta – hiszen amikor elment, mindezeket elengedte.
És most, érdekes módon Hildegard, és több más Shaumbra is, akik most vannak az átkelési
folyamatukban, azért vannak itt, hogy veletek dolgozzanak. Sokan ismertétek őt. Sokan
személyesen ismertétek őt, és most azért van itt, hogy dolgozzon veletek – nem vezetőként, nem
guruként, hanem pont úgy, mint ahogy ezt mi mindannyian tesszük veletek az út minden egyes
lépésénél.
És ez lenyűgöző nektek is és számunkra is, hiszen most következik be az Új Energia legelső
megvalósulása a Földön. Pontosan itt. Máris rátérek erre, de előtte lenne még egy pár
megjegyzésem.

Légy tudatában!
Arra kértelek titeket, hogy öltözzetek ki. Azt mondtam, hogy bizonyosodjatok meg afelől, hogy
nem úgy néztek ki, mint aki a vásárcsarnokba, vagy a bolha piacra készül éppen vasárnap, és meg
kell, hogy mondjam, egész jó munkát végeztetek. Nagyra értékelem. Nos, miért is kértem ezt
tőletek?
És apropó – lenne itt egy gyors megjegyzésem mindannyiótok számára. Az rendben van, hogy
mára kiöltöztetek, de most ahelyett, hogy úgy festenétek, mint aki a vasárnapi bolha piacra készül,
pont úgy néztek ki, mint aki templomba készül. (nevetés, Adamus kuncog) És drága Shaumbra, én
ezt imádom, és máris el fogom magyarázni ennek az egésznek a célját, de addig is arra bátorítanálak
titeket, hogy legyetek tudatában a dolgoknak!
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Tudjátok oly sokszor például amikor esztek valamit, olyankor mindössze… nem vagytok tudatában
az étkezéseteknek. Csak leültök és belapátoljátok az ételt! Ezen mostantól változtatni fogunk! Ez
innentől arról fog szólni, hogy tudatában leszel mindennek!
Azért kértelek arra titeket, hogy a mai napra öltözzetek fel szépen, hogy tudatosak legyetek ennek
kapcsán! A legtöbbször csak magatokra kapjátok az egyenruhát – amit mindenki más is hord.
Magadra húzod azt úgy, hogy sokszor még csak nem is vagy ennek tudatában, kivéve talán egy
jobb napon, legyen szó akár a kövér, akár pedig a karcsú ruhádról. (nevetés) Pedig az, hogy
tudatában légy a testednek az öltözködésed által is – egyre fontosabbá fog válni.
Légy tudatában! Van fogalmatok róla, hogy milyen sok gondolatot, cselekedetet és választást
hoztok úgy egy nap alatt, hogy közben mindezeknek nem is vagytok tudatában – lényegében
tudattalanul? Nem te Tom. (Tom így szól, hogy „Köszönöm”) De valakire muszáj támaszkodnom.
(Adamus Tom vállára támaszkodva beszél) Amikor is nem vagytok igazán tudatában annak, hogy
mit esztek meg, hogy mit mondtok ki a szátokkal, hogy miket gondoltok, és hogy hogyan
reagáltok? Ahhoz, hogy valóban elkezdhessétek megtapasztalni az Új Energiát, tudatosnak kell
lennetek. Tehát én nyüstölni foglak titeket ezzel kapcsolatosan, ahogy Hildegard és Kuthumi is –
Legyetek tudatosak!
Mit eszel? Ez nem arról szól, hogy az evés jó vagy rossz. De tudatában vagy annak egyáltalán,
hogy eszel? Van, hogy nem! Van, hogy az előírt időpontban leülsz, és eszel. Ezen a módon
rendkívül nehéz lesz beintegrálni a testedbe az Új Energiát!
Legyél tudatában annak, hogy hogyan öltözöl, hogy nézel ki, hogyan szereted magad, hogyan
viselsz gondot magadra. Legyél tudatában a lélegzetednek! Sajnálom, de azt kell, hogy mondjam,
hogy a legtöbben most tudattalanul lélegeztek. Igazam van, Aandrah?
AANDRAH: Igen.
ADAMUS: Igen. Igen. Végzitek ugyan a légzést, de egyfajta új meditációt csináltatok belőle. Már
azt sem tudjátok, hogy ezt teszitek. Valaki azt mondta nektek, hogy csináljátok, és akkor csak
lélegeztek, miközben azt mondjátok, hogy „Oké, akkor most még 10 percig lélegezni fogok!” – Ha
veszel egyetlen lélegzetet – egyetlen egyet – ami tele van tudatossággal (Adamus vesz egy hosszas,
mély lélegzetet) – akkor semmi másra nincs szükséged. Mindössze erre. Egy órán keresztül is
lélegezhetsz tudattalanul, keresztül mehetsz a mozgásokon és a cselekedeteken, de ez nem sok
jóval fog téged ellátni.
Legyél tudatában a dolgoknak, annak, hogyan kommunikálsz másokkal. Észrevetted, hogy néha
csak elkezd beszélni a szád, mert létezik egy fura kapcsolat az agyad, az elméd és a szád között, az
meg csak elkezdi mondani a magáét? Ekkor állj meg egy pillanatra! Hogyan kommunikálsz
másokkal? Ennek elsősorban a szívből kellene szólnia! Elsősorban az Esszenciádból kellene
érkeznie, amit majd követni fognak az ennek megfelelő szavak is. De tudjátok, a legtöbbször innen
fentről, a fejből megy ez az egész, ami aztán meg kijön a szádon is.
Legyél tudatában annak, hogy vezeted az autódat! Nem azt akarom ezzel mondani, hogy gondolj
végig mindent! Különbség van a gondolkodás és a tudatosság, a tudatában levés között – leheletnyi
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a különbség, mégis különbség van a kettő között. Nem azt mondom, hogy ítélkezz magad fölött,
és hogy kritizáld magad – egyáltalán nem erről van szó – hanem arról, hogy légy tudatában a
dolgoknak!
Most éppen hogyan hallgatsz engem? Azt feleled, hogy „Nos, nem is tudom, úgy, ahogy máskor
is. Itt ülök, és rád figyelek.” – Ó, legyél csak tudatában egy pillanatra! Honnan hallgatsz engem?
Hogyan hallgatsz engem? Csak azon az egy kicsike kis szinten hallgatsz engem, csak annyira, hogy
az eljusson a füledbe, remélve, hogy ebből valami be fog ülni, remélve, hogy ebből az egészből
majdcsak kihámozol valamit? Vagy pedig a szíveddel hallgatsz engem, az egész lényeddel,
szenvedéllyel?
Kezdj el tudatában lenni! Ezért is kértem tőletek, hogy öltözzetek ki!
Nos a kiöltözés kapcsán nem mondtam azt, hogy viselj nyakkendőt vagy zakót, bár szerintem
Cauldre számára ezt jelenti a kiöltözés. Apropó – innentől kezdődően azt szeretném kérni tőletek,
hogy öltözzetek ki valamilyen módon – amennyiben ezt választjátok. Természetesen ez itt a
Shaumbra – ti úgyis áthágjátok a szabályokat! (nevetés) Öltözzetek ki! Egy páran úgy festetek,
mint akik templomba készültök éppen, pedig határozottan nem ez a helyzet.
Öltözzetek ki! Mit is értek ezalatt? Ó, Halloween-kor persze felöltöztök! Jelmezt öltötök!
LINDA: Vigyázz, mit kívánsz! (nevetés)
ADAMUS: Mi lenne, ha más korok viseletét öltenétek magatokra? Ez igen!
LINDA: Légy óvatos!
ADAMUS: Vagy öltözz fel úgy, mintha a jövőből érkeznél. Öltözz fel utcalánynak! (a közönség
nyög) És a hölgyek pedig – mert az előbbit a férfiaknak szántam (nagy nevetés) – és ti hölgyek
pedig öltözzetek úgy, ahogy csak akartok. Hiszen tudjátok, és erről már korábban is szót ejtettünk,
kilépünk a régi kerékvágásokból! Kilépünk a megszokott kerékvágásból, és elkezdünk egy kicsit
szerepelni! Szerepelni. Én is szerepelek, amikor veletek vagyok. Te Magasságos jó ég, csak nem
azt gondoljátok, hogy ez a valódi énem? (Adamus nevet)
SHAUMBRA: De igen.
ADAMUS: Nos, igen – igen, részben az. De én megengedem magamnak, hogy rugalmas legyek a
szerepeim kapcsán. Amikor a Shaumbrához szólok, akkor az teljesen más, mint amikor másokhoz
szólok. Amikor személyesen szólok hozzád, az teljesen más, mint ez itt most - és ezt te is tudod.
Tehát ha elkezdesz néhanap kiöltözni, ha kilépsz a régi egyenruhákból, a régi szerepekből, akkor
az egy elképesztő üzenetet küld majd a többi részedhez. Bármi lehetsz, ami csak akarsz! Bármi,
ami csak akarsz! Szórakozz vele!
LINDA: Tényleg?
ADAMUS: Teljes mértékben! Abszolút! És ez eleinte talán egy kissé kínosnak, kellemetlennek
fog tűnni, mivel azt hiszed, hogy léteznek bizonyos előírások az öltözködésed kapcsán. Azt
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mondod, hogy „Ma a Bíbor Körbe megyek, és farmerba meg pulcsiba öltözök. Így kell öltöznöm.”
– Öltözz úgy, ahogy akarsz!
LINDA: Tényleg.
ADAMUS: Játszd ki! Abszolút.
EDITH: (a közönségből) Meztelen is lehetsz?
ADAMUS: Hú, hát én lehetek meztelen. Nem tudom Cauldre akar-e meztelen lenni, de… (Adamus
nevet). De drága Edith örülnénk annak, ha felöltöznél – nem annak, ha levetkőznél, hanem annak,
ha felöltöznél.
Tehát drága Shaumbra, merre is tartunk ezzel? Ahogy már mondtam, mindössze megjelöljük itt az
időt. Tehát akkor hozzuk be ennek a tapasztalásnak az energiáját!
LINDA: John, ez most felvételre kerül?
ADAMUS: Tehát a tudatosság. Legyél tudatában annak… miképpen szereted magad? Nos,
valójában valószínűleg nem szereted magad. Valamiképpen gondot viselsz magadra. Egyfajta
gondviselője vagy saját magadnak, de hogyan szereted magad? Legyél tudatában. Mit teszel
magadért? Mit teszel önmagad táplálásáért, önmagad szeretetéért?
Az a szokásod, hogy reggelente ébredés után odaállsz a tükör elé és azt mondod, hogy „Feltétel
nélkül szeretlek téged?” Nem. Úgy érzed… nos, igen, te. De a legtöbben kissé furán éreznétek
magatokat, ha ezt tennétek. Örülök, hogy visszajöttél. (Glad-nek mondja) A legtöbben egy kissé
furán fogjátok érezni magatokat, miközben ezt teszitek. Azt mondták nektek, hogy ilyet tenni
nárcisztikus. Nahát, szerintem meg az a fura, hogy valaki nem képes odaállni a tükör elé és azt
mondani, hogy „Feltétel nélkül szeretlek.”
Kezdjetek el tudatában lenni a körülöttetek lévő világnak. Ezt mindezidáig elkerültétek, és
valószínűleg így volt a legjobb. Keresztül kellett menjetek rengeteg dolog elengedésén, és közben
kizártátok a világot. Pedig ti ezután, nos lényegében már most is elkezditek - és ez a későbbiekben
is így lesz - egy nagyon fontos részét képezni a világnak, továbbá mindannak, ami abban zajlik.
Kezdjetek tudatában lenni ennek, és nem csak azáltal, hogy elolvassátok az újságok dráma
címszalagjait, hanem annak, ami valójában történik. Mi folyik Haitin? Azt mondjátok pusztítás, de
igazából mi zajlik ott?
SHAUMBRA: Energia változás.
ADAMUS: Energia változás, abszolút. És a rég eltemetett Régi Energia most feljövőben van, és
ez mindenhol meg fog történni szerte az egész világon.
A Haiti-ban történtek szinte az egész világ figyelmét odafókuszálták. Sok Régi Energia volt ott –
sötét energia problémák – amik most a felszínre jönnek. Ez megragadta a világ figyelmét. Ez
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felkeltette az emberiség tudatát egy igen szépséges módon. De igazán engedd meg, hogy a tudatod
belemenjen ebbe, és legyél tudatában annak, hogy mi más folyik még ott.
A Régi Energia elengedése – igen. A változó időjárás minták, amiről Tóbiás tavaly beszélt, ezek
most történnek. Az időjárás minták valódi változása tavaly kezdődött el. Ez a változás mindent
érint, a mágneses hálókat, a fizikai és a nem fizikai mágneses hálókat egyaránt, a gravitáció
hatásának változását, a pólusok váltását, és most egy igazán érdekes időjárás manifesztációjának a
szemtanúi vagytok, és ez folytatódni fog. Ez nem jelenti azt, hogy ez „rossz”, és azt sem, hogy a
dolgoknak el kell pusztulniuk.
A hétvégén Washingtonban rekord mennyiségű hó esett. Milyen csodálatos ez Washingtonnak.
Miért? Mert ez egy pillanatra mindent leállít. Megállít. Mindent lezár, és ha van olyan hely a
nagyvilágban, aminek szüksége van a leállásra, hát akkor az Washington. (A közönség örömködik
és tapsol) És ez nem egy politikai állítás, hanem egy energetikai állítás.
Az szokott történni, hogy az emberek belekerülnek egy ciklusba, egy őrületbe. Ti is ismeritek ezt
a saját személyes életetekből. Ha csak az elmúlt pár évet veszed szemügyre, hányszor történt meg
az, hogy behívtál egy eseményt az életedbe, ami egyszerűen leállított téged – egy autóbaleset, egy
betegség, valami trauma, a munkád elvesztése képében – mivel nem tudtad, hogyan kellene
leállnod? Egy minta fogságába estél. Próbáltál leállni, de az egyszerűen csak nem sikerült. Ezért
aztán néha behívsz egy külső eseményt. Van, hogy egy világ vagy egy ország hív be egy eseményt,
mint például egy hóvihart. Minden leáll.
Egy hóvihar csodálatos, olyan tiszta. Egy pillanatra mindent betakar. Azt okozza az embereknek,
hogy lelassuljanak, hogy elmélkedjenek, hogy kikerüljenek ebből az őrületből. Lényegében az
egész keleti parton igen érdekes energetikai dolgok történnek mostanság.
Látjátok, egy terület behív egy változást, aminek nem kell földrengésnek vagy hurrikánnak lennie.
A változás csodás utakon-módokon is jöhet, és ez a te életedbe is eljöhet ezen a módon. Lehet egy
kis hózivatar, vagy lehet egy földrengés is. Ez tényleg csak tőled függ.
Legyetek tudatában annak, hogy mi zajlik a világban. Ezalatt nem azt értem, hogy vesd bele magad
a főcímek és a viták politikájába, hanem azt, hogy légy tudatában a változásoknak. Ennek az az
oka, hogy ti a szó szoros értelmében segítetek behozni a legelső Új Energiás jellemzőket. Segítitek
a tudat változásainak a bekövetkeztét, ami új potenciálokat helyez ki mindenki számára. Tehát
eljött az ideje annak, hogy elkezdj tudatában lenni annak, hogy jelenleg mi folyik a világban.
A technológia egy olyan terület, aminek a kapcsán egy páran kellemetlenül érzitek magatokat. Nem
kell, hogy ehhez megértéssel bírjatok a tudomány vagy a komputer programozás területén, illetve
a technológia matematikájában, csak értsétek meg egy pillanatra az energiát.

Tudat váltás
Volt már több hatalmas tudat váltás. Az egyik közvetlenül a II. Világháborút követően – ez egy
jókora tudat váltás volt – amit a technológia változása követett. Aztán volt egy másik váltás a
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hatvanas évek elején – egy hatalmas tudati váltás – ami ismételten utat nyitott a technológiai
fejlődés előtt.
Nézzétek csak meg, mi történt a hatvanas évek végén és a hetvenes évek elején az új technológiák
kirobbanása értelmében! Néha eltartott ugyan egy ideig, mire mindezt el is jutott hozzátok, de
mindig úgy van, hogy a tudat az első, amit aztán a technológia, a tudomány, az üzlet, majd pedig a
kormány követ.
Voltak más, kisebb változások is, tudati váltások az évek során, egy kicsi itt, és egy kicsi ott. Volt
egy jelentős váltás 2001-ben, ahogy ezt ti is tudjátok. Ez nem sokat tett a technológiára való ráhatás
tekintetében, ugyanakkor pedig hatalmas hatással volt az értékekre és a közszellemre. Sőt, odáig
merészkednék, hogy azt mondjam, hogy a 2001-ben bekövetkezett tudati váltás vezet most el a
kormányzatban és a pénzügyekben bekövetkezett változásokig, és ez egy bizonyos mértékig a
vallásokra is áll. Tehát az az esemény, az a tudati váltás, ami akkoriban történt – most
manifesztálódik, és ezt ti is láthattátok a pénzügyi tőzsdék, piacok helyzetében az egész világon –
és még többet fogtok ebből látni a világban a kormányzati változások képében.
Aztán volt egy újabb váltás 2007-ben. Ez észrevétlen maradt a legtöbb ember esetében, pedig ez
megtörtént, és igen hatalmas volt. És ennek nem viharként kellett érkeznie. Hanem egy meghívási
felkérésre. Ez volt a Kvantumugrás, és a legtöbben részt vettetek ebben. Ez ismételten ajtót nyitott
bámulatos új technológiák beérkezésére. Ezek legtöbbje még mindig az íróasztalokon hever, hogy
úgy mondjam. Még mindig nem kerültek alkalmazásra.
Ugyanakkor a 2007-ben lezajlott tudati változások fognak végeredményben elvezetni az Új
Energiás megoldásokhoz, a hihetetlen orvosi megoldásokhoz, amennyiben sikerül túljutnunk a
vallási erkölcsi témákon – és itt most az olyan dolgokat értem ezalatt, mint amik az őssejtek.
Elképesztő nyitások történnek, és ennek az egyik legnagyobb témaköre, amivel az emberek
jelenleg szembenéznek, az az üzemanyag energia. Hát nem bámulatos, hogy ti energia munkások
vagytok, akik behozzátok az Új Energiát, miközben a világ pont egy hatalmas energia krízissel néz
szembe? Hatalmassal. Erről nem beszélnek túl sokat. Ezzel nem arra akarok utalni, hogy ez egy
összeesküvés lenne, csak azt akarom mondani, hogy az emberek egyszerűen nem akarnak
szembenézni azzal a ténnyel, hogy a világ egyre több és több üzemanyagot emészt fel, amivel
rengeteg forrást használ fel.
Na igen, van még a mélyben jó sok belőle. Ugyanakkor a tudatod azt kérdezi tőled: -Nos, még ha
lenne is elegendő fosszilis üzemanyag az elkövetkezendő 10.000 évre, ezzel nem ugyanúgy
továbbra is csak szennyeznénk a környezetünket? Nem csak károsítanánk ezt az ajándékot, amit
Földnek neveznek, és amit Gaia most már átnyújt nekünk?” – Tehát még ha lenne is bőven több,
mint elegendő forrásunk, a józan ész azt mondja, hogy „De ha továbbra is ugyanebben a tempóban
folytatjuk a dolgokat, ahogy jelenleg, akkor ezáltal csak egyre több időjárási és környezeti
problémát okozunk magunknak továbbra is!”
Tehát vannak briliáns üzemanyag áttörések, technológiai áttörések, amik pont a határ szélén
vannak – ebben az évben, a következő évben – ezek briliáns dolgok, olyanok, mint…és nem,
kedves barátaim, nem a napenergiáról és nem is a szélenergiáról van szó. Ezek – véleményem
szerint – elterelések. Elterelések. Nagyon, de nagyon kezdetlegesek.
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Létezik tiszta energia, bámulatos energia, ami nagyon is elérhető. A hidegfúzió. Volt egy kísérlet,
volt egy laboratóriumi hidegfúziós kísérlet. Nagyon sikeres volt, de nem tudták megismételni.
Hmm. Hmm!
Nos vannak olyanok, akik azt mondják, hogy „Hát akkor ez valójában soha nem is történt meg, és
ez az egész csak egy nyilvános mutatvány volt.” – Ez egyáltalán nem így van. Ez a hidegfúziós
kísérlet egy pár évvel ezelőtt történt, és nagyon is működött. Energiát állított elő mindenféle valós
negatív melléktermék nélkül, az atommal ellentétben. Bármiféle negatív melléktermék nélkül.
Nem lehetett megismételni. Azért nem lehetett megismételni, mert…? – tudjátok a választ.
SHAUMBRA: Mert ez Új Energia.
ADAMUS: Ez Új Energia! (Adamus egy puszit ad a választ adó Shaumbrának, a közönség nevet)
Igen.
Ők lényegében ezt nem tudják, tehát adjátok ezt tovább nekik – szóval a kutatók képesek voltak
behozni egy fejlett Új Energiás szálhoz hasonlót. Más szóval: ez nem volt teljesen az, de olyan
volt, mint az Új Energiának egy árnyéka. Lényegében beletapintottak ebbe a téren és az időn
átívelve, és létrehozták a hidegfúziót. Ez egyike annak a sok-sok Új Energiás forrásnak, ami meg
fog jelenni.
Legyetek tudatában a technológiának! Vannak olyan – ezért is beszélek most ezekről – szóval
léteznek olyan technológiai, orvosi megoldások, amelyeket csak egy hajszál választ el a
megjelenéstől. A laboratóriumokban dolgoznak rajtuk, ugyanakkor egy apró kis összetevő még
hiányzik belőlük. A helyes úton járnak, ugyanakkor még nincsenek egészen ott. Nem fognak tudni
szert tenni arra a hiányzó összetevőre, azaz arra az apró frusztráló kis elemre egészen addig, amíg
a tudat egy kissé jobban ki nem terjed. A technológia, a tudomány mindig a tudatot követi.
Tehát mi történik kedves Shaumbra, miközben itt ültök, miközben együtt dolgozunk a személyes
valóságotokban az Új Energiában a tudatotok kiterjesztésén? Nos, ez az, ami elviszi a potenciált
mindenki máshoz is, azokhoz, akik most ezeknek a problémáknak a megoldásán dolgoznak. A
betegségeken, az üzemanyagon, a globális környezeti problémákon. Nem mondom azt, hogy ez
most felmelegedés vagy lehűlés, de új megoldások kellenek! Az a munka, amit saját magadon
végzel, és amit ezzel a Shaumbra csoporttal közösen végzel– hatással van minderre. Ezért is ekkora
öröm számomra veletek dolgozni.

Legyél tudatában!
Legyél tudatában annak, hogy mi zajlik mostanság a világ globális pénzügyi helyzetében. Ne ess
pánikba! Ne menj bele az összeesküvés elméletekbe! Ne kezdd el dugdosni a pénzed! Ne építs
földalatti bunkereket – nem érdekel mit mond neked Ramtha! (nevetés) Ő ezt egy teljesen más
okból mondja kedves Shaumbra, de Cauldre megkért, hogy ebbe most ne menjek bele! Ezért nem
megyek bele.
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Tehát a jelenlegi globális gazdasági helyzet meglehetősen érdekes. Ez a bőség kiegyensúlyozásáról
és újraelosztásáról szól. De még mindig rendelkezik egy nagyon Régi Energiás jellemzővel: „Csak ennyi van belőle.” Ez egy jókora illúzió, amit bevesztek. Ez egy nagy eladható illúzió –
„csak ennyi van belőle.” Ez nem igaz. Ott van a világ minden bősége, és ha bárki is ugyanígy
érezne, nos, nos, akkor többé semmilyen kontroll nem létezhetne. Tehát légy tudatában ennek az
újraelosztásnak!
Ne félj attól, hogy a tőzsde teljesen összeomlik! Ez dráma. Ez félelem. Ne kezdj el futkorászni,
hogy felvásárolj egy rakás aranyat, mert látni fogod, hogy az arany piac jelenleg hatalmas
manipuláció alatt áll, és nagy a csábítás arra, hogy aranyat vásárolj!
SHAUMBRA: Ne nézz rám!
ADAMUS: Nem, te aranyat adsz el.
SHAUMBRA: Aranyat árulok. (nevetés)
ADAMUS: Nagyon csábító lehet, hogy aranyat tarts a matracodban, vagy hogy a vagyonodat
aranyra cseréld! Ne tedd… ez manipulálva van. Ez a manipuláció hatalmas forrása.
Legyél tudatában annak, hogy mi zajlik a vallásokban. Jelenleg láthatjátok ezt az elképesztő vitát
vagy kihívást a Keresztény és a Muzulmán világ között. Legyél ennek tudatában, és kezdd el
megérteni, hogy ez miért is van, és mi történik itt valójában. Mi történik valójában? Ebbe most
nem szándékozom belemenni, de később majd vissza fogunk erre térni.
És legyél tudatában annak, hogy a választásaid honnan erednek! Légy tudatában annak, hogy a
választásaid honnan erednek! A legtöbb választás az érzelemből fakad. Szeretnétek azt hinni, hogy
a választásaitok intellektuálisak. De nem azok. Mindössze igazolásra találnak intellektuális alapon,
ugyanakkor pedig érzelmi alapúak. Odáig merészkednék, hogy azt állítsam, hogy minden
választásotok 99,9%-ban érzelmi alapú. Még abban az esetben is, ha éppen egy autót szeretnél
vásárolni, és azt mondod, hogy „Azért veszem meg, mert ez üzemanyag takarékos. Jó vásárt
csinálok vele! Vagy azért veszed meg, mert gyors. De nem, nem, nem, nem és nem!!! Csak
önigazolást végzel! Egy érzelmi szintről kiindulva önigazolást végzel! Szerelmes lettél belé!
Kedveled valamilyen okból kifolyólag.
Amikor megpróbálod megválasztani, hogy mit is egyél – ez is érzelmi alapú, mindössze a
logikáddal igazolod azt. Kezdj tényleg tudatára ébredni a választásaidnak!
Mielőtt meghozol egy választást, állj meg egy pillanatra! Lépj ki az elmédből, állj le egy pillanatra!
Honnan származik ez a választás? A választások a félelemből, a csábításból kerülnek meghozatalra,
és nagy ritkán a valódi, igaz öröm helyéről! Igazából nem innen fentről, a fejedből kerülnek
meghozatalra, teljesen mindegy mit gondolsz. Hanem az előbbi tényezőkből kerülnek
meghozatalra!
Azt mondanám, hogy a választásaitok fele félelemből ered. Más szóval: Azért hozol meg egy
választást az életedben, mert valami mástól félsz. Azért távolodsz el valamitől, azért választasz
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helyette valami mást inkább, hogy ne kelljen szembenézned a félelmeddel! Ez nem valami jó módja
az életnek!
Rengeteg választás kerül meghozatalra csábításból fakadóan. Elcsábítanak a dolgok, mint amilyen
például az áldozatiság. Lényegében elcsábulsz egy jó nap reményében, majd pedig elkezded úgy
érezni, hogy te ezt nem érdemled meg, és erre teremtesz egy rossz napot. Más emberek drámái irtó
könnyen magukkal csábítanak. Ezekbe könnyedén belecsöppensz. Elcsábítanak a saját
aspektusaid, azok a részeid, amik manipulálnak téged. Ezek azok a hangok, amiket hallasz, azok
az időnkénti, különös, fura kényszerek, késztetések, és mindezek bejönnek, és tényleg segítenek
neked a választásaid meghozatalában, illetve befolyást gyakorolnak a választásaidra.
A választások egy része valóban örömből és boldogságból történik, de ezekből nincs elegendő.
Tehát kezdd el szemügyre venni azokat, és érezd, hogy a választásaid honnan is erednek!
A választásoknak a szuverenitás helyéről kellene eredniük, a tudatosság helyéről, és azért, mert te
azt akarod. Mert azt választod. Tehát ahogy elkezdünk ezzel foglalkozni, hogy ezt az Új Energiás
tapasztalást behozzuk az életedbe, ehhez a tudatosság elengedhetetlen lesz! Tudatosság. Lehet,
hogy az agyatokra fogok menni azzal, hogy azt kérem tőletek, hogy legyetek tudatosak!
Ti egy tudati létező vagytok, és egy tudati létezőnek tudatosnak illene lennie, ugyanakkor az a
tudatosság és az a tudat be lett dobozolva és le lett zárva. Én ezt most vissza fogom hozni, elő
fogom hozni, hogy tudatában légy!

Mit akarsz?
A múlt hónapban azt kérdeztem tőletek, hogy mit akartok. Mit akartok? Akkor most folytassuk
ezt!
Tehát David, mit akarsz?
DAVID: Hogy mélyen érezzem, és megtapasztaljam a valódi énemet.
ADAMUS: Oké. Nem fogok megjegyzéseket fűzni semmihez. Igen. És te Edith, mit akarsz?
EDITH: Azt akarom tudni, hogyan tudom megteremteni pontosan azt, amit akarok.
ADAMUS: Csodás. Köszönöm. Pete?
PETE: Azt, hogy bárki, akivel csak találkozom, elfogadva és megbecsülve, kedvelve érezze magát.
ADAMUS: Megbecsülve, kedvelve és elfogadva. Csodás.
ADAMUS: (nevetve) Laura?
LAURA: Játszani akarok. Egyfolytában játszani akarok!
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ADAMUS: Jó. Jane?
JANE: A szenvedélyemet akarom élni, és azt tenni, amiért idejöttem.
ADAMUS: Kitűnő. Köszönöm. Leslie?
LESLIE: Szórakozni.
ADAMUS: Szórakozni?
LESLIE: A hátralévő időben most már szórakozni akarok.
ADAMUS: Csodálatos. Mary?
MARY: A mostaninál jobban meg akarom nyitni a kreativitásomat.
ADAMUS: Suzy?
LINDA: Suzy Schemel?!
SUZY: Új tapasztalásokra vágyom - amik egyre csak folytatódnak.
ADAMUS: Kitűnő. És te Dave?
LINDA: Dave Schemel.
DAVE: Hogy ítélkezés nélkül tapasztaljak és kiterjedjek.
ADAMUS: Kitűnő. Alane?
ALANE: Mindenféle szórakoztató és mókás dolgot szeretnék megtapasztalni, meg utazni, és sok
különféle embert megismerni.
ADAMUS: Holly?
HOLLY: Azt hiszem mindennél a legjobban az egységet szeretném megtapasztalni.
ADAMUS: Kathleen, a múlt hónapban megkérdeztelek, és lényegében azt mondtad, hogy „Az élet
örömteli kifejezését. Kiterjedni és kifejezni.”
KATHLEEN: Igen.
ADAMUS: Valóban. És ez akkora hatással volt rám, hogy azt mondtam: És miért akarod ezt?
KATHLEN: És miért akarom ezt?
ADAMUS: Ez honnan származik? (nevetés)
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KATHLEEN: Ez honnan származik?
ADAMUS: Igen. Honnan származik, mert ez már olyan közel volt. Olyan közel vagy már hozzá.
És ebben a hónapban mit választasz?
KATHLEEN: Ugyanazt.
ADAMUS: Ugyanazt. Kitűnő.
KATHLEEN: Egyszerűen csak élvezni akarom mindazt, ami vagyok, bárhol is legyek.
ADAMUS: Kitűnő! Oké. Nagyszerű. Köszönöm.
KATHLEEN: Szívesen.
ADAMUS: Tehát feltettem most a kérdést: Mit akarsz? Két hónap alatt. Érdekes válaszok. Nem
feltétlenül igaz válaszok, de érdekes válaszok, mivel drága Shaumbra, először is, ha tényleg ezt
akarnátok, akkor már rendelkeznétek vele, ahogy már mondtam. Ha tényleg akarnátok. Tehát
ennek az akarásnak és vágynak a nagy része mind az elméből származik. A valódi akarásotok nagy
része az emberi szükségleteitek kielégítésére vonatkozik.
Amit igazán akartok most az az, hogy fogjak egy követ, és változtassam azt arannyá. Na, az tényleg
tetszene nektek! (A közönség válasza: Igen!) És ez csábítás. Elterelne benneteket. Teljes mértékben
elterelne titeket, és az életetek hátralévő részét azzal töltenétek, hogy rájöjjetek hogyan is
csináltam.
LINDA: De az emberek tudni szeretnék – ez tényleg rossz?
ADAMUS: Nem rossz - elterelés, és nem ezért választottátok, hogy itt legyetek.
Térjünk vissza arra, hogy mit akartok. És a mai megbeszélésünk lényege az, hogy tulajdonképpen
nem tudjátok mit akartok. Tényleg nem. Mondtok egy-két szót, amik jó érzéssel töltenek el, de
még ti, akik kimondtátok ezeket a szavakat, még ti sem tudjátok igazán, hogy ezek mit is
jelentenek. A legnagyobb dolog, ami itt felüti a fejét az az – és egyesével mindannyiótokkal
dolgozom az út minden egyes lépésénél – az az, hogy nem tudjátok, hogy mit akartok. Nem
tudjátok. Fogalmatok sincs róla, és ráadásul ez minden nap változik!
Egész életedet azzal töltöd, hogy megpróbálj rájönni, mit is akarsz. Egyik nap ezt akarod, másnap
pedig már mást akarsz. Utána meg depresszióba zuhansz, és befrusztrálod magad, mert nem tudod,
hogy mit akarsz.
Félrevezet mindaz, amit arról gondolsz, hogy neked mit is kellene akarnod. (Adamus sóhajt)
Mindenféle csapdákba és kerékvágásokba viszed bele magad, mivel az egyik nap „ezt” akarod,
másnap pedig már „azt” akarod. Az egyik nap az emberi szükségleteid viszik a prímet – amiket
akarsz az életben – másnap pedig a spirituális szükségletek kerülnek az első helyre. Nem tudod,
hogy mit akarsz.
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És a jó hír az, hogy pontosan ott tartasz, ahol tartanod kell. Pontosan ott tartasz, ahol kell! (a
közönség örömében tapsol) Hogy ez mit is akar jelenteni? Kitűnő kérdés. Legelőször is, egy
pillanatra vegyünk egy mély lélegzetet és mondjuk azt: „Hála Istennek!” (A közönség hangosan
mondja, hogy „Hála Istennek!”) Köszönd meg magadnak! Pontosan ott tartasz, ahol tartanod kell
ebben – hogy nem tudod, mit akarsz.
Ez dilemmának tűnhet, és ez tényleg felboríthat egy jó napot, (nevetés) pedig ez teljességgel
helyénvaló! Miért? Mert keresztül mentél egy metamorfózison, egy változáson, többé már nem
csak egy ember vagy, már nem csak emberként tekintesz magadra; a régi emberi szükségletek
alapjain túlléptél – azon, hogy mások szeressenek és elfogadjanak téged, azon, hogy mindig kell,
hogy legyen pénzed a zsebedben, hogy mindig legyen étel az asztalon, hogy legyen egy munkád,
ami tiszteletet biztosít a számodra, és hogy szükséged van az olyan dolgokra, mint amilyen például
a fizikai egészség. Hogy legalább egy kicsi kis komfortot, jólétet érezhess saját magad kapcsán.
Nem túl sokat persze, de legalább egy kicsit. A saját magad kapcsán érzett általános komfortérzeted
körülbelül ennyi (Adamus az ujjaival kb: 2,5 cm-t mutat) Pedig teljes komfortban kellene élned
saját magaddal, teljes könnyedségben kellene lenned saját magaddal.
Szóval keresztül mentetek ezen az elképesztő átalakuláson – aminek a következtében többé már
nem csak egy emberi szükségletekkel bíró ember vagy, hanem most már lehetővé teszed, hogy az
Isteniség, a benned lakozó Isten előjöhessen. Mert ez nem onnan kívülről fog érkezni, hanem a
belsődből.
Lehetővé teszed, hogy az emberinek és az isteninek ez az integrációja megtörténhessen – és ez
többé már nem csak egy filozófia, többé már nem csak szavak, többé ez már nem csak egy tanuló
csoport, akik havonta egyszer összejönnek, majd utána el is felejtenek mindent, ami elhangzott,
ahogy visszatértek a világba – hanem most már tényleg megengeditek ezt. Tényleg ezt teszitek.
Ezért ebben a folyamatban, az integrációhoz vezető átmenet során mindaz, amiről azt gondoltad,
hogy akarod, a homályba vész, elmosódik és összekuszálódik. Minden, ami eddig olyan fontos volt
neked, többé már nem az. Minden jövőbeli cél hirtelenjében már nem bír akkora jelentőséggel. És
amiről azt hitted, hogy az a te szenvedélyed, az hirtelenjében már nem tölt el akkora izgatottsággal.
Amiről azt hitted, hogy akarod, arról már azt sem tudod, hogy akarod-e egyáltalán. Persze
kimondhatod a szavakat. Előállhatsz valami széppel, de az úgyis megváltozik holnapra. Holnapra
mindenképpen megváltozik – és ez egy jó dolog. Tényleg az. Semmi baj sincs veled. Semmi baj
nincs azzal, ha az a vágy – amit akarsz – minden nap megváltozik. És ennek így is kell lennie. Így
kell lennie.
Ebben a ciklusban, amin most mentek keresztül – ennek abszolút így is kell lennie. Tehát kérlek,
szeressétek magatokat! Elképesztő mennyiségű energia, hatalmas mértékű kreatív energia jön
keresztül jelenleg, ezért sok különféle szinten kapjátok az inspirációt, és közben még mindig
kapjátok a vágyakat és az akarásokat az emberi szintetekről is, és ez az egész most egy jókora
összevisszaság képében jön össze. Egy hatalmas káoszban. De tudjátok mit mondtam nektek
korábban a káoszról. Ez valójában nem az. Csak akkor látjátok káosznak, ha a szövőszék aljáról
tekintetek rá. Akkor káosznak látszik. De ha felülről tekintesz rá, akkor látod annak csodálatos
mintázatát.
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Valójában jelenleg nincs káosz az életedben. Átmenet, átalakulás, alkímia zajlik most az életedben.
Elképesztő mérvű alkímia. Észreveszed, hogy valahogy mégis képes vagy ezt megélni? Más
szóval: nem törtél össze. Azt hiszed, hogy össze fogsz zuhanni. Úgy érzed, ez bármelyik
pillanatban megtörténhet veled. Este, mikor aludni térsz, azt mondod, hogy „Köszönöm Istenem,
hogy ma nem égtem el, és nem zúztam szét magam.” (nevetés) Köszönöm Istenem, hogy túléltem
ezt a napot, és lehet, hogy holnap összeesek, de legalább a ma estét még átvészelem.”
Nem fogjátok szétzúzni magatokat. Nem fogtok szétcsattanni. Csak úgy érzed, mintha ez
következne. Nem fogtok szétzúzódni. Mindezek az energiák ott köröznek körülöttetek. A
valóságalapodban minden teljesen megváltozik. Tudjátok a legtöbb ember úgy csinálja, hogy
mindig van valami célja, vagy terve, vagy egy vágya. És ez viszi el őket A pontból B pontba.
Amikor elérnek oda, akkor némiképpen megkönnyebbülnek, majd előállnak a következő tervvel,
ami majd B pontból C pontba juttatja őket. Ez egy érdekes jelenség, és erről máris bővebben is
beszélek – annak ellenére, hogy már elmondtam azt, aminek az elmondására idejöttem – szóval az
emberek egy célt, az akarást, vagy egy vágyat használnak arra, hogy az egyik lépés után megtegyék
a következőt, majd az azt követőt. És mindezidáig ti is eszerint éltétek az életeteket.
Fiatal korodban például az volt a célod, hogy kijárd az iskolát. Utána meg az, hogy legyen karriered
és családod. Volt egy célod, amit egy másik követett, egyik jött a másik után. Jelenleg van egy
célod - és legyen az bármi, talán csak annyi, hogy jussunk már el ennek a csatornázásnak a végére
(nevetés)! „Kérlek téged édes Istenem!” – hát eddig ilyen volt az élet.
Akkor most egy pillanatra állj hátrébb! Nem egy meglehetősen korlátolt módja ez az életnek? És
valamiképpen félelemmel teljes módja? És egy valamiképpen beteljesületlen módja? Amíg meg
nem halsz. Hát ez egy elég meredek, fura cél - eljutni addig, míg meg nem halunk. Túlélni, amíg
meg nem halunk. (nevetés)
Hát a legtöbb ember így él, és mindezidáig ti magatok is így éltetek, tehát ne nevessetek túlságosan!
(Adamus kuncog) Te magad is így éltél egészen tegnapig. És ma egy kissé máshogy fogunk.
Szóval megkérdezem, hogy Mit akarsz? – azért, hogy egy kicsit felrázzalak titeket, hogy egy kis
gondolkodásra késztesselek titeket! És megmondom én nektek, hogy amikor egy csoport előtt
kijelentitek, hogy mit akartok – akkor az nem az, amit valójában akartok. Egyáltalán nem az. Azt
hiszed, hogy azt akarod, de lényegében nem akarod – bármit is mondtál, engem nem érdekel, hogy
mi volt az.
Akkor most egy pillanatra legyünk ebben a csodálatos energiában, és hagyjuk azt lenni!
(szünet)
Nem tudod, hogy mit akarsz.
Hagyd magad mögött a meghatározást!
Hagyd magad mögött a célt!
Hagyd magad mögött az esetleges Régi Energiás vágyakat!
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Hagyd magad mögött a régi elvárásokat, mert ez most mind meg fog változni. Ez mind meg fog
változni!
Szenvedély
Azért említettem nektek mindezt, és azért fontos ez drága Shaumbra, hogy először is egy kis
megkönnyebbüléshez juttasd magad annak tudása kapcsán, hogy többé nem kell tudnod, hogy mit
akarsz. Ez egy szokatlan módja lesz az életnek, de végül rá fogsz jönni, hogy ez tényleg megengedi
majd neked, hogy élj!
Ez sok vita, sok intellektuális megbeszélés alapjául fog majd szolgálni. Sokan azt fogják majd
mondani, hogy „De én igenis tudom, hogy mit akarok.” – de feléjük is ezt a kihívást intézem. Nem,
igazából nem tudod, és képes lennél ezzel csak egy ici-picit békét kötni?
Előbb vagy utóbb szert fogtok tenni egy megértésre – nem ma. Meg fogtok érteni valamit, ami
meghaladja a valódi akarást. Egy olyan szenvedéllyel fogsz bírni, ami annyira mély, és olyan
jelentőségteljes hosszú-hosszú idő óta először, hogy az majd segíteni fog annak megértésében,
hogyan teremtetted meg eddig a valóságodat, és segíteni fog annak megértésében, hogy ki vagy te
valójában. De ez nem egy olyan akarás lesz, mint amire gondolsz. Jobb szavak hiányában úgy
fogalmaznék, hogy egy igaz szenvedélyre lelsz majd önmagaddal. És ezalatt nem egy elfoglaltságot
vagy egy hobbit értek, vagy bármi ehhez hasonlót, hanem egy szenvedélyt önmagaddal. Önmagad
szeretetét, ami ugyanakkor egy olyan szeretet, ami intenzív és kifejező.”
És onnantól kezdve egyáltalán nem számít majd, hogy mit teszel, vagy mit nem teszel. Ezzel a fajta
lélek szenvedéllyel ez egyáltalán nem számít. Ennek többé már nem kell számítania: ez csak van.
Látjátok, olyan szavakat kell itt használnom, amik egy kissé intellektuálisakká válnak, vagy mi
válunk ezoterikussá, de szeretném megosztani veletek, hogy mi történik most, és hogy mi fog
történni. Túllépünk azon, amit akarunk, és belépünk a szenvedélybe.
A szenvedély – jobb szavak hiányában hogyan fejezed ki a szenvedélyt? – a szenvedély az Én
Vagyok igaz megértése. Az igaz ragyogása annak, amit emberi szinten tettél, és most behozni az
isteni szintet.

Új Energia
Mindezt azért említem meg, mert valami más is fog történni. Egy páran már tapasztaljátok ezt
ebben az elmúlt pár hónapban, és ez egy nagyon lényeges pont. Behívtátok ez az Új Energiának
nevezett dolgot az életetekbe. Behívtátok az Isteniséget az életetekbe. Ahogy a korábbi
ábrázolásaimból láthattátok, a Régi Energia a Hazatérésre irányuló vágyból került megteremtésre.
Ez teremtette meg az összes energiát, és ezt az energiát a tudatod arra használta, hogy megteremtse
általa a valóságot, a manifesztálást.
Az Új Energia most bejön, ahogy az Otthon eljön hozzátok, ahogy Isten, te visszatérsz saját
magadhoz. Ez az Új Energia. Ez nem rezgés alapú, ahogy ezt már oly sokszor hallottátok. Ez
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kiterjedéssel bír egyszerre minden irányban. Nem úgy működik, nem úgy néz ki, és nem is olyan
érzést nyújt, mint a Régi Energia, de van egy részed, aki azt akarja, hogy olyan legyen. Régi
Energiás fogalmakkal akarjátok ezt meghatározni. Azt hiszitek, hogy ez csak egy nagyobb, egy
menőbb Régi Energia. De nem az. Ez teljesen más.
Az Új Energia az emberi és isteni végső integrációjának a mellékterméke. Hiszen ez az, ami
megteremtette. Ez még az angyali birodalmakban élők számára is újdonság, és ők is figyelnek,
megfigyelnek. Egy nagyon bensőséges alapon tudatosak felőled, hiszen ahogy az emberek
haladnak a Földön, úgy halad a Teremtés egésze is. Ezért rettenetesen kíváncsian várják, hogy
lássák, hogy ez hogyan is működik.
Ami jelenleg zajlik az életedben, annak az oka, hogy a dolgok egy kissé kizökkentek, egy kissé
zavarodottak – nagyon is zavarodottak – hogy őszinték legyünk – annak az oka, hogy minden a
feje tetejére állt, a következő: Az Új Energia itt van.
Ez a te teremtésed, de ez egy másik birodalomból érkezik – hogy így fogalmazzak – egy teljesen
más alappal, és ez most megérkezik, hogy beintegrálódjon az életedbe itt a Földön. Most éppen
felfedez téged. Felderíti az érzelmeidet, hiszen az integráció folyamata során meg kell, hogy értse,
hogy honnan jöttél, és hogy miből állsz. Tudni akarja, hogyan működjön közre az életedben. Ez az
az isteni energia, amit már egy örökkévalóság óta keresel, és most itt van. Bejövőben van, és azt
kérdezi: - Hogyan működik ez az érzelmi részed? És bele is megy, és megvizsgál téged.
Ez a tied. Ez nem egy idegen, földönkívüli szonda, azok teljesen mások. Ez nem egy tolakodó
külső energia. De, ahogy már mondtam is, vannak némelyek, akik még nem tudják, hogyan
határozzák meg, és hogyan értsék meg mindezt, és ők azt fogják álmodni vagy talán gondolni, hogy
egy földönkívüli látogatásban volt részük. Nagy a valószínűsége – amennyiben a Shaumbra
csoportról van szó – nagy a valószínűsége annak, hogy ez nem egy földönkívüliekkel való
találkozás. Pedig ez az Új Energia, ami bejön, és megkérdezi, hogy „David, téged mi működtet?”
Ez nem az, ami működtet téged egyébként. De mi hajt téged? Az érzelmek, a vágyak, ezek az
aspektusok, az érzések. Emlékezz, mint mondtam korábban: a választásaid nem intellektuálisak,
habár te szeretnéd azt hinni, hogy azok. De nem azok. Érzelmi alapúak. Tehát az Új Energia bejön,
és elkezdi megnézni, és érezni, hogy mi okozza nálad azt, hogy azokat a választásokat hozd meg.
Ebben a pillanatban belemegy, megvizsgálja az elmúlt életeidet is, hiszen azok is a részeid. Ezekből
álltál össze.
Szóval az Új Energia most beérkezőben van a Földre. Nos, hát nem egy tálban fog megjelenni az
orrod előtt. Hanem beléd árad. Érezni fogod. Minden részedet megvizsgálja. Bejön, hogy megértse,
hogyan működik az elméd. Belemegy a logikai folyamataidba. Hogyan működik a logika? Bemegy
a fizikai testedbe. Néhányatoknak voltak mostanában reakcióitok – Mi folyik a testemben? – mert
érzitek, ahogy ez belemegy. Most minden részedbe bele árad.
Úgyis mondhatnánk, hogy ez része ennek a házassági és integrációs folyamatnak, és ez okozza,
hogy zavartnak érezd magad. És amikor ez az Új Energia eltalál egy különösen érzékeny pontot –
egy emléket, egy sebet, ami még most is nagyon érzékeny – akkor azt érezni fogod. Azok az
érzések egyszerre csak felbukkannak a felszínen, és te meg azt mondod majd, hogy „Hát ez meg
honnan jött most elő?” Egészen a mai napig azt mondtad volna, hogy „Isten vajon milyen leckét
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próbál a tudtomra adni? A Szellem mit akar nekem ezzel mondani?” Semmit. Semmit. Ez egy
reakció arra vonatkozóan, hogy az Új Energia beárad az életedbe – hogy megértsd, hogy ki is vagy
te. Hogy megértsd, hogyan fog veled dolgozni az elkövetkezőkben. Integrálódni akar. Nincsenek
támadó erők. Ez nem fog… nos, ez te vagy. Ez az új te, aki bejön, hogy veled legyen! Milyen
bámulatos!
De annak ellenére, hogy ez te vagy, még sohasem volt ebben a valóságban. Tehát most felfedező
úton van, ami azt okozza számodra, hogy te is felfedezz egy-két dolog, amit esetleg eddig még te
sem tudtál magadról. És ez most itt van.

Engedd el a kontrollt, és bízz!
Arra kérnélek titeket drága barátaim, hogy most mindennél fontosabban eljött annak az ideje, hogy
megbízz magadban! Van egy hajlamotok arra, hogy amikor bizonyos dolgok történnek – új dolgok
– akkor visszahúzódtok. Amennyiben intellektuálisan nem értesz teljesen valamit, akkor ellenállsz
annak egészen addig, amíg nem érted azt meg, vagy pedig megpróbálod azt kontrollálni. Ezt
semmiféleképpen ne kontrolláld! Ez kihívásokkal fog járni!
Az emberek imádják a kontrollt! Tudjátok az emberek imádják kontrollálni a külső környezetüket,
csak hogy ettől úgy érezhessék magukat, mintha a belső környezetük rendben lenne. És ez nem így
van. Nem ám! A külső környezet kontrollálása egy elterelés vagy egy önbecsapás! Azt hiszed,
hogyha képes vagy mindent kontroll alatt tartani, akkor az azt jelenti, hogy itt bent minden rendben
van. Akkor ezt most engedjük el egy kicsikét!
Behívtad az Isteniséget, aki most itt van. Behívtad az Új Energiát, és most itt van. Képes vagy ezt
nem kontrollálni? Ó, most igent mondasz, de ennek kapcsán kihívásokba fogsz ütközni – különösen
ebben a hónapban. De mit is mondtunk korábban a kihívásról? Ennek nem kell rossznak lennie. A
változás és a kihívások… rá fogsz jönni – használjuk erre most az alvás példáját – rá fogsz jönni,
hogy az alvásod nagyon zavart. (némi nevetés)
SHAUMBRA: Tényleg!
ADAMUS: És az álmaid – ez az Új Energia most behatol az álmaidba. Ezért is kértelek arra
benneteket, hogy írjátok le az álmaitokat! Mert most részt vesz bennük. Tudni akarja, hogy mi
történik az álom állapot során. Mi történik? És az álmaid meg fognak változni, apropó – az álmaid
intenzitása, az álmaid színezete, az álmaid jelentése meg fog változni. Ne használd többé a régi
álom szimbólumokat annak megfejtésére, hogy megértsd az álmaidat. Mert akkor tényleg csak jól
összezavarod magad! Nem akarok most eltérni a tárgytól és az álmokról beszélni, de ez most bejön
az életed minden területére, és lesznek olyan napok, amikor fizikailag zavartnak érezheted majd
magad, mint aki nem képes ebben a tér-idő kontinuumban funkcionálni – de hát nem ez az, amit
akartatok? (nevetés) Nem ti akartatok túllépni az időn és a téren?
Kihívásokkal fogsz most szembenézni, mert ez ki fog venni téged a komfort zónádból. De hát nem
ez az, amit tényleg akartok? Nem, ti nem tudjátok, hogy mit akartok! (Adamus nevet) És ez jó!
Tehát nem tudjátok, hogy mit akartok és minden változik. Ez elég nagy zűrzavarnak hangzik, nem?
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SAHUMBRA: De igen!
ADAMUS: És nem az. Ez gyönyörűséges. Ez teljesen mértékben csodálatos – amennyiben
megbízol magadban. Önmagaddal találkozol – az isteniségeddel, az isteni éneddel, azzal a
részeddel, akivel mindig is egységbe akartál kerülni. Tehát eljött annak az ideje, hogy abszolút
elengedd a kontrollt!
És most azt mondod, hogy „De, ha elengedem a kontrollt, akkor a világban fellelhető összes külső
erőnek majd… ki leszek szolgáltatva, és ezek mind meg fognak engem támadni! És akkor majd
azok az emberek, akik folyamatosan manipulálnak engem, most aztán bármit megtehetnek velem,
mivel nem lesz, amivel védekezzek. És a betegségek meg a baktériumok mind belém jönnek, és
beteg leszek, mert eddig ezt az energetikai falat használtam, és nem engedtem be a betegségeket!”
Szóval el fogod engedni az összes védekezésedet, és ez igen szokatlan érzés lesz, tényleg
sebezhetőnek, kiszolgáltatottnak fogod majd magad érezni, és ekkor jön el a bizalom és az
energetikai alkímia ideje. Kőből aranyat csinálni semmi ahhoz az energetikai alkímiához képest,
ami most fog lezajlani, már amennyiben megbízol magadban, amikor elengeded az összes
védelmedet, amikor többé már nem aggódsz amiatt a személy miatt az életedben, aki egyfolytában
manipulál téged. Ha már nem tud téged manipulálni, akkor majd talál valaki mást magának. De rá
fogsz jönni, hogy ahogy tényleg elkezdesz megbízni magadban és beengeded ezt az Új Energiát,
akkor soha többé nem kell aggódnod ezek miatt a manipulációk miatt.
Kiszállsz a játszmákból, de attól még a játék csábítani fog. Ki fogsz lépni az élet régi módozatából,
ugyanakkor egy részed meg majd vissza akar térni ahhoz a régi módozathoz. Tehát ismételten
elakadsz majd a „Mit akarok – a régi utat vagy az új utat?” találós kérdésében. És én máris
megadhatom neked erre a választ – egy kicsit mindkettőt akarni fogod. És valószínűleg nem ez a
legjobb módja ennek az egésznek. Azt akarod majd, hogy az egyik lábad a Régi Energiában, a
másik pedig az Újban álljon. Meg akarod majd tartani bizonyos kontrollok, bizonyos minták és
ciklusok bebiztosítását, továbbá más embereket, drámákat és egyéb dolgokat az életedben. Azért
akarod majd mindezeket, mert ez kényelmes.
Ugyanakkor van egy olyan részed, aki tényleg akarja ezt az Új Energiát. Ó, hát lényegében ez is
csábító, már pusztán a gondolata is. „Új Energiás személy vagyok. (nevetés, ahogy Adamus peckes,
büszke járkálásba kezd, és fura akcentussal beszél) Nem akarok minden miatt aggódni. Jobb
vagyok nálad, mert én Új Energiás vagyok!”
LINDA: Ez meg milyen akcentus volt?
ADAMUS: Ez Cauldre sajátja.
Tehát van egy részed, aki mindkettőt akarja, és egy fura módon egyikkel sem rendelkezel. Ebben
a köztes állapotban lényegével egyikkel sem rendelkezel. Nem igazán kapcsolódsz már a Régihez.
És még nem igazán integráltad az Újat. Tehát akkor hol is vagy te? Káoszban. Káoszban, ahol is
nem tudod, hogy mit akarsz és hogy ki vagy te. És ez drága Shaumbra csodálatos. Tényleg az.
Pontosan itt is kellene tartanod.
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Létezők egy egész csoportja van – angyali létezők, emberi létezők, nemrég eltávozott emberi
létezők – akik veletek vannak az út minden egyes lépésénél, és akik segítenek támogatni és
vezettetést nyújtani! Amikor egyszerre csak – és most Ralphot szúrtam ki magamnak, mert ezt
egyáltalán nem akarta – amikor egyszerre csak egy olyan szituációban találod magad, amikor már
a legkevésbé sem fog érdekelni a zene. Amikor semmit sem jelent már neked, ez az egész régi
zene. Nos, most van egyfajta szenvedélyed vagy szereteted iránta, de mi történik, amikor ez eltűnik,
és téged ez nem érdekel? Mi történik akkor, amikor már a spirituális utad sem érdekel többé? Ez
az a dolog, ami a legféltettebb és legbecsesebb kincsed, és azért is nevezlek benneteket spirituális
alkoholistáknak, mert néha muszáj még egyet innotok belőle.
Amikor mindezek szertefoszlanak, amikor többé már semmiben sem találsz igaz jelentőséget,
akkor a megfelelő helyre értél. (valaki felkiált: Halleluja! – Adamus nevet) És akkor a megfelelő
helyen vagy, és ez helyénvaló, és ne ess pánikba! Csak bízz – magadban, ne bennem, és ne valaki
másban – mert ez az Új Energia még ezt is megvizsgálja. A semmit, az ürességet, a köztes állapotot,
a veszteség teljes érzését – próbálja azt megérteni. Próbál téged megérteni. Hiszen te vagy ez. Úgyis
mondhatnánk – bár ez nem teljesen helytálló – hogy ez te vagy a jövőből, aki most eljössz
magadhoz. De ez nem egy idővonalon értelmezett jövőt jelent. Ez te vagy, annak összes
potenciáljával, aki vagy, és most eljössz saját magadhoz. Nem csak látogatóba jössz, hanem be is
költözöl. Beköltözöl. És most pontosan ez történik.

Az Új Energia megtapasztalása
Akkor most vegyünk erre egy mély lélegzetet! Ebben az elkövetkezendő rövid időben – nem
szeretem az idő szót – de ebben a következő rövid periódusban meg fogod tapasztalni az Új
Energiás tudatot. Ámulatba fog ejteni. A lélegzeted is eláll majd tőle – amíg nem jut eszedbe
Aandrah, és újra lélegezni nem kezdesz. Zavarba ejt majd olyan módokon, hogy azon fogsz majd
tűnődni, hogy vajon miért is csináltad eddig úgy a dolgokat, ahogy csináltad egészen mostanáig.
Visszahoz téged önmagad szerelméhez, és bizonyos együttérzést ad majd neked minden másban
is. Amikor majd megérted, hogy milyen keményen űzted, hajtottad magad, akkor megadja majd
neked a minden mással kapcsolatos természetes együttérzést. Na ettől majd a fejedet fogod
csapkodni és azt kérdezed, hogy „Adamus, miért nem mondtad ezt el korábban?” – De elmondtuk.
Amikor átélitek ezt az élményt, lesz egy hajlandóságotok arra, hogy kétségbe vonjátok a
tapasztalást, hogy megtagadjátok ezt, és azt kérdezzétek, hogy „Ez most tényleg egy Új Energiás,
új tudati tapasztalás?” - Fennáll egy hajlandóság arra, hogy lebecsüljétek azt! Ne tegyétek!
Engedjétek meg magatoknak ezt az élményt! Engedd meg magadnak, hogy te ezt tényleg
megtapasztaltad.
Arra is lesz egy hajlandóságotok, hogy azonnal meg akarjátok majd ismételni! Ne tegyétek! Ne
tegyétek, mert a következő tapasztalás teljesen más lesz, mint az első. Az első talán eufóriával és
inspirációval tölt majd el. A következő talán a békesség a nyugalom és az én egységével tölt majd
el. Az ezt követő megint teljesen más jellemzőkkel bírhat.
És ahogy ezek az élmények folytatódnak, egyre gyakoribbá válnak majd, és ahogy szaporodnak,
egyre mélyülnek és egyre nagyobb intenzitással fognak bírni – te csak tedd ezt lehetővé. Bízz
magadban, és értsd meg, hogy ez drámaian meg fog változtatni egy-két dolgot az életedben. És ha
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mégsem lesz ilyen élményed – de lesz – de ha mégsem, akkor tudd, hogy ez nem egy verseny. Meg
fog történni. Ezért is vagyunk itt – ezért is dolgozunk veletek, ezért is jöttem én, miután Tóbiás
eltávozott – hogy keresztül vezesselek benneteket az Új Energia valódi integrációján itt a Földön.
Nem pusztán csak beszélni fogunk erről. Meg fogjuk ezt osztani, és nem fogunk elméleti
beszélgetéseket folytatni a táblánál. Észrevettétek, hogy egyetlen vonást sem rajzoltam ma ahhoz,
hogy elmondjam a mondókámat – majd máskor megteszem – de ma az a mondanivalóm lényege,
hogy ez egy tapasztalás lesz… ez egy tapasztalás lesz. Készen álltok? Ne válaszoljatok! (nevetés)

Mentális egyensúlytalanság
Ebben a pár hátralévő percben, ami a mai napból hátra van, miközben azt várjuk, hogy az energiák
egyensúlyba kerüljenek, a mentális egyensúlytalanságról fogok egy pár szót ejteni. Ez jelenleg az
egyik legnagyobb probléma a Földön – egyre több és több embernél figyelhető ez meg a lakosság
körében - és sokkal nagyobb mértékben van jelen a Földön, mint eddig bármikor. Azokkal a
Shaumbrákkal közösen, akiket ez érdekel, végezni fogunk egy kis munkát, hogy szemügyre vegyük
azokat az új utakat, amik képesek rendezni ezt a dolgot, amit pszichológiai egyensúlytalanságnak
neveztek.
Hatalmas nyomás nehezedik az elmére jelenleg, és itt most nem a Shaumbráról beszélek. Nem
rólatok beszélek. Hanem azokról az emberekről, akiket neurotikus, skizofrén, pszichotikus vagy
bármilyen ehhez hasonló címkével bélyegeznek meg. Most nem azokról szólok, akik valamilyen
mentális korlátozottsággal születtek, mert az egy másik kategória. Hanem azokról, akik
megőrülnek tudjátok, egy pillanat alatt.
Azon mentális visszamaradottságok és mentális korlátok túlnyomó része, amik a születéskor vagy
a korai időszak alatt következnek be, általában inkább karmikus jellegűek.
LINDA: Az autizmus ebbe a kategóriába esik?
ADAMUS: Az autizmus egy kicsit más. Egy kicsit más, de erről majd részletesebben beszélni
fogunk a későbbiek során. De most a mentális betegségről szeretnék szót ejteni, mivel egy páran
saját magatokat diagnosztizáltátok, vagy mások diagnosztizáltak titeket ezzel…nem téged drága.
(Garrethez szólva)
LINDA: Nem, ő tényleg volt.
ADAMUS (nevetve): És néha, amikor egy nagy tapasztaláson vagy egy nagy átalakuláson mentek
át az életetekben, akkor hajlamosak vagytok eltűnődni azon, hogy nem őrültetek-e meg teljesen?
A klinikai közösség könnyen rányomja ezt a címkét az emberre, mivel fogalmuk sincs arról, hogy
jelenleg mi zajlik bennetek.
A Földön jelenleg rengeteg ember megy keresztül ezeken az egyensúlytalanságokon. Sokuk
gyógyszeres kezelésben részesül, ami egy igen átmeneti megoldás, hiszen ahogy ezt ti is tudjátok
és sokan mások is, hosszú távon ezek a gyógyszerek többet ártanak, mintha egyáltalán semmit sem
www.crimsoncircle.com

24

www.centrodavida.com

Mesterek Sorozat: 6. Shoud

szednének. Csak még nagyobb depressziót okoznak. Csak még több öngyilkosságot okoznak,
mivel leállítanak egy természetes folyamatot.
Egy pillanatra gondolkodjatok csak el azon, hogy ti magatok mi mindenen mentetek keresztül
ebben az elmúlt 10 vagy talán 20 évben önmagatok integrációja, fúziója kapcsán, és hogy milyen
is volt keresztülmenni a legnagyobb kihívásokat jelentő, önkritikus, depressziós időszakokon – a
valódi depresszión – mindezt azért, mert az isteniség ébredezett belül és ez bizony nagy kihívásokat
állított az elme elé. Az elme a kontrollok őrzője, aki megpróbál rendet tenni a káoszban, de képtelen
rá. Az elme teljesen készen van, ki van merülve, agyon van stresszelve, és itt vannak ezek a
felébredőben lévő emberek, akiknek halvány elképzelésünk sincs arról, hogy mi történik velük, és
mentális problémákkal diagnosztizálják őket.
Shaumbra, ez jelenleg járványos méreteket ölt a Földön, és valaminek történnie kell előbb vagy
utóbb – az energia vagy felrobban és így kerül elengedésre, vagy pedig megtörténik az energia
integrációja, ahogy ez nálatok is történt. Ti is keresztül mentetek ennek a legtöbbjén – azon, amit
mentális egyensúlytalanság problémának neveznek. Pedig ez egyáltalán nem az. Ez egy integrációs
dolog. Ezen ti magatok is keresztül mentetek.
Tehát azon a ponton, amikor arra kérlek titeket, hogy bízzatok meg magatokban, akkor az egyben
azt is jelenti, hogy engedjétek el az elme kontrollját, aminek struktúrákba, rendszerekbe és merev
meghatározásokba kell rendeznie magát. Amikor túllépsz a belső és külső világod feletti összes
kontroll iránti szükségleteden, amikor abszolút belépsz az Én Vagyok helyére, ami az én bizalma,
akkor az hatással van a tudatra. Ez egyben azokat az utakat is meg fogja változtatni, ahogy az
emberek a mentális egyensúlytalanságot kezelik, és ez potenciálisan hatással lesz arra a munkára,
amit talán a jövőben fogtok végezni.

Következtetés
Az időm lejárt. Abbahagyom a fecsegést. Ahogy az elején megmondtam, nagyon kevés a mai
mondanivalóm, mivel mindössze azt akartam elmondani, hogy most már meg fogjátok ezt
tapasztalni. Elkezdjük megélni, megtestesíteni, magunkba lélegezni és megtapasztalni az Új
Energiát. Ez most belétek szívódik. Nem csak a testetekbe, hanem minden egyes részetekbe – a
memóriátokba, a képzelőerőtökbe, abba a képességetekbe, hogy bele tudjatok nézni a jövőbeli
potenciáljaitokba, és hogy vissza tudjatok menni a múltatokba. Ez most teljes mértékben
felszívódott. Legyetek vele. Értsétek meg, hogy mi történik!
Amikor a jövő hónapban közösen ismét összejövünk, már egy kicsit más helyen leszünk.
Élvezzétek a tapasztalásotokat!
És ezzel drága Shaumbra, ahogy ezt ti is tudjátok, minden jól van a teremtés egészében! Ezt néha
mindössze nehéz megérteni.
És ezért Adamus Vagyok.
És ez így van.
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