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10. Shoud

FONTOS MEGJEGYZÉS: Ez az információ talán nem számodra készült kivéve, ha teljes 

felelősséget vállalsz az életedért és a teremtéseidért. 

* * * 

Vagyok, Aki Vagyok, Adamus St-Germain. 

Eesa drága Lindája az előbb azt kérdezte, hogy „Ma ki fog bejönni? Ki fog bejönni? Adamus jön és 
szembesít majd titeket? Vagy Saint-Germain, aki lágy, mély és szeretetteljes? 

Ki jön ma? Hát ez egy érdekes kérdés, mert a válasz mindig ugyanaz. Ti. Ti jöttök be. Ez a ti 
időszakotok. És a mi összejövetelünk. A zene szól – ami gyönyörűséges a változatosság kedvéért - 
Book of Love – ma csodálatos zene szól, és ti jöttök be, miközben elterel benneteket egy 
pár kép, egy kis zene. Ilyenkor engeditek meg saját magatokat. 

Biztonságos tér. Csodálatos környezet, amit más szerető létezők vesznek körül. Bejöttök és azt 
mondjátok, hogy „Csináljuk meg! Lépjünk a következő szintre! Engedjünk el pár olyan dolgot, amit 
már régóta el kellene engednünk! Csináljunk úgy, mintha hallgatnánk valamit, de igazából csak 
engedjük ezt meg! Mivel két hónapja nem találkoztunk már, engedjük most meg!" – Ó, az az őrült 
külvilág az összes zajával meg zűrzavarával valaha jobb lesz? – Nem. Engedjük hát meg ezt ebben 
a 90 vagy még több percben, amit együtt töltünk. Szóval ti vagytok azok, akik bejöttök. 

Én pedig a számtalan sok különféle arcommal vagy alakításommal jövök ide hozzátok, amik mind 
a tudatom alakításai vagy szerepei. Ez a mai nap egy szépséges keveréke Adamusnak és St. 
Germainnek, de leginkább ti vagytok azok. Tehát vegyétek észre a nap során, hogy mikor van itt 
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Adamus, és mikor van itt St. Germain! Hm. Adok egy tippet. Nem mindig a legmegfelelőbb 
alkalmakkor lesz itt Adamus. 
 
Adamus az Ádám energia. Nem a férfit értem ezalatt, hanem az Adam Kadmon energiát, ami az 
emberi minta a Földön. Ennek semmi köze sincs a femininhez vagy a maszkulinhoz. Ez Ádám. 
Adam-us, vagyis Ádám, mi mindannyian, akik magunkra vettük ezt az emberi alakot, és 
nekivágtunk ennek az emberi utazásnak. És milyen elképesztő utazás is ez! 
 
 
Szabadság 
 
És itt vagyunk ma, 2015. július 4-én. Micsoda megtiszteltetés ez, hiszen július 4-e nagyon 
különleges számomra. Igazából július 2-a, de ne menjünk itt bele a történelmi részletekbe! A 
lényeg az, hogy július 4-e mindig különleges. Miért? Mert nagyban segédkeztem, közreműködtem 
ennek a nagyszerű országnak a létrehozásában. És amennyiben nem az USA-ban éltek, szeretném, 
ha tudnátok, hogy ez nem egy hazafias szónoklat. Nem igazán hiszek ezekben a hazafias 
szónoklatokban. Ez az egész egy új potenciált jelentett. A szabadság és a szuverenitás új 
potenciáljáról szólt. És semmi köze sem volt – az volt a szándék, hogy semmi köze ne legyen – a 
kormányokhoz, hanem csakis a ti szabadságotokról és szuverenitásotokról szóljon. És 
elzarándokoltatok ide szerte az egész világról – az őseitek – egész Európából, Dél-Amerikából, 
Ázsiából, és a világ minden szegletéből, hogy itt legyetek, és megengedhessetek valamit, amit 
szabadságnak hívunk.  

 
És bevált? Túlnyomórészt igen. A világ egyértelműen 
nem olyan ma már, mint amilyen 1776-ban volt. 
Fényévekkel megelőzi azt a régi időszakot a tisztelet és 
az egyenlőség tekintetében, és ebből napról-napra 
egyre többet és többet fogtok látni az egész világon. 
Mindenhol elterjedt manapság a szabadság témája. 
 
És ahogy ezt ti is tudjátok, miután a drága, kedves 
Tóbiás eltávozott, jöttem én, és azt mondtam, hogy ez 
az egész a szabadságról szól. És ami a világban zajlik, ha 
tudni szeretnétek, hogy az energiák miért olyanok 
amilyenek mostanság, hát azért, mert ez az egész a 
szabadságról szól. 
 

Vannak emberek, akik erre készen állnak, de sokan nem állnak erre készen. Pár ember imádja ezt 
a szót és ezt a fogalmat, de nem állnak készen arra, hogy a saját életükben is alkalmazzák. A 
szabadság hatalmas felelősséggel jár. 
 
A szabadság a mindentől való szabadságot jelenti, és ma erről fogunk beszélni. Ez nem csak az 
adóktól való szabadságot jelenti. És nem csak a vallásoktól, vagy akár a politikától való szabadságot 
jelenti. Ez a Te szabadságod – saját magadtól, saját magaddal. 
 
Azok, akik a kormánytól való szabadságról szónokolnak, álljanak már meg egy pillanatra, és 
vessenek már egy pillantást arra, hogy vajon saját magukon belül szabadok? És ennek semmi köze 
sincs az összeesküvésekhez, az üzleti világhoz, a kormányokhoz, a vallásokhoz és semmi máshoz 
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sem, mert az ember szabad lehet az összes fenti tényező legnagyobb sűrűségében is. Lehetsz 
börtönben úgy, hogy közben teljesen szabad vagy. Lényegében az egy elképesztő tapasztalás, ha 
valakit bebörtönöznek, és közben megtalálja a szabadságát. Hatalmas tapasztalás! Az élet soha 
nem lesz már ugyanolyan, mint azt megelőzően. 
 
Szóval annak idején Európában együtt dolgoztam a Szabadkőművesekkel azon, hogy létrehozzuk 
a szabadság helyét. Lényegében nem ez volt az egyetlen ilyen hely. Voltak más helyek is, 
kifejezetten Ausztrália, de rajta kívül volt még több más ország is. Nem akarom felsorolni itt ezeket 
az országokat, mert akkor nekiálltok majd ezeket egymással összehasonlítani, de a lényeg az, hogy 
ez volt az egyik ilyen hely. A megfelelő energiákkal rendelkezett. Megfelelő szándékkal bírt, így 
aztán minden kezdett összeállni. 
 
Tizenhárom kolónia, tizenhárom eredeti gyarmat, és természetesen a tizenhármas szám 
egyáltalán nem jelent rosszat! Sőt, ez egy nagyon is szent szám. De mégis rossz szájíze lett. Péntek 
13-a! És ahogy ezt sokan tudjátok is, honnan ered ez a péntek 13? Miért pont a tizenharmadika? 
Nos, ez az egész a Templomos Lovagokhoz köthető, akiket az egyházak és a kormányok Európa 
sok-sok helyén összehívattak aznapra – ami nagyon-nagyon régen volt – és az a nap történetesen 
éppen péntek tizenharmadikára esett – tehát egy találkozóra lettek meghívva, egy hatalmas 
összejövetelre és ünneplésre hívták őket, és mindegyiküket kivégezték aznap. Szóval azóta 
rendelkezik a péntek 13-a ezzel a rossz hírrel, energiával. 

 
A legtöbben ezt nem tudják. Mindössze babonásak 
ezzel a péntek 13-ával. A tizenhármas szám egy 
gyönyörű szám. 13 kolóniával vette kezdetét az 
Amerikai Egyesült Államok. 
 
És a Függetlenségi Nyilatkozat - amit akkoriban nem is 
ezen a néven hívtak - megírásra és aláírásra került. 
Lényegében a Függetlenségi Nyilatkozatot az akkori 
Kontinentális Kongresszus szavazta meg július 2-án, és 
nem július 4-én. De a július negyedike kicsit jobb 
numerológiai dátum volt – és akkor került végleges 
jóváhagyásra. De vannak bizonyos dolgok, és 
ismételten szólva, én ott voltam akkor – félig-meddig – 
megtestesülve, és együtt dolgoztam az Alapító 
Atyákkal, továbbá hatalmas befolyást gyakoroltam erre 

az egészre a Szabadkőművesekkel végzett munkámmal is. 
 
És az egyik leggyakoribb jelmondat a jelenlegi tudatosságban így hangzik: - Minden ember 
egyenlőnek teremtetett. – Bár az eredeti szavak nem pontosan ezek voltak. Az általunk kívánt 
szavakat később megváltoztatták, mert mi eredetileg ezt akartuk, hogy „Minden létező 
egyenlőnek teremtetett.” – De látjátok, mivel az Alapító Atyák egytől egyig férfiak voltak, így azt 
mondták, hogy „Minden ember egyenlőnek teremtetett.” (A ford. megj: ez egy szójáték, mert 
angolul a férfi és az ember szó ugyanaz) Valójában az eredeti verziót én írtam, ami így szólt, hogy 
„Minden létező egyenlőnek teremtetett, de vannak köztük olyanok, akiknek több karmájuk van, 
mint másoknak.” (nevetés) De természetesen ezt a részt kivágták. 
 
És ez nagyon igaz. Minden lélek létező egyenlő. Egyenlőek a lehetőségeiket, a potenciáljaikat és a 
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szabadságukat tekintve. De sokan egy rakás karmát hordoznak magukkal az elmúlt életeikből, az 
őseiktől, a társadalomtól. Sokan magukkal hurcolják ezeket a terheket, ezért nem adják meg 
maguknak azt a valódi szabadságot, amit tényleg, igazán megérdemelnek. 
 
A karmáról való beszélgetés visszanyúlik egészen Tóbiás idejéig, aki azt mondta, hogy a karma 
mindössze egy hiedelem. Nem valós. Nincs odakint a Kozmoszban. Senki sem tartja számon. 
Tényleg nem létezik egy olyan Akasha Krónika, ami ezt az egészen számon tartaná, nyomon 
követné. Az ember abban a pillanatban szabad a karmájától, amikor elengedi azt. A legtöbb vád 
felhozható lehetne ellened, életeken át mindenféle rossz dolgokat követhettél el, de mégis, abban 
a pillanatban, amikor azt mondod: - Elengedem ezt a terhet, ezt a karmát. Elengedem ezt minden 
bűntudat nélkül. – Nehéz ezt úgy megtenni, ha közben rossz érzéseid vannak saját magaddal 
kapcsolatosan, amikor bántottál másokat, amikor bántottad magadat. Szinte már felelőtlennek 
tűnik. Valójában mégis ez a legfelelősségteljesebb dolog, amit megtehetsz, mert abban a 
pillanatban, amikor elengeded a karmádat, abban a pillanatban, amikor elengeded a múlttal 
kapcsolatos észleléseidet, akkor az megváltoztatja a jövő potenciáljait. Ahogy Tóbiás is mondta, 
hogy „A jövő a meggyógyított, elengedett múlt.” 
 
Tehát az Alapító Atyák miközben megírták az eredeti dokumentumot, beleírtak egy sort, ami így 
hangzik, hogy „Minden létezőnek joga van az Élethez, a Szabadsághoz, valamint a joga van a 
Boldogságra való törekvésre.” – Nos, az eredeti verzió, amin később persze változtattak, így szólt, 
hogy „Minden létezőnek földönkívüliektől mentes – joga van…” (kisebb nevetések) Mert tudjátok 
a földönkívülieknek nem lenne szabad beleavatkozniuk az emberek életébe és az emberi 
dolgokba. Mégis, mit tudnak ők az emberi utazásról? Minden létezőnek földönkívüliektől mentes 
joga van az Élethez, a Szabadsághoz, és joga van a Megvilágosodásra való törekvésre. A 
megvilágosodás iránti törekvésre. Tulajdonképpen Benjamin Franklin volt az, aki azt mondta, hogy 
„Nem annyira tetszik nekem ez a szó. Megvilágosodás – mégis, ez mit jelent? Az emberek, hogy 
fogják ezt felfogni?” – És persze ő volt az, aki át akarta változtatni a boldogság szóra. Én pedig azt 
mondtam neki, hogy „Ben…” (nevetés) Tényleg ezt mondtam. Komolyan. – „Ben, mégis mit is 
jelent a boldogság?” – És Ben arcán ekkor egy hatalmas mosoly terült el. 
 
Nos, hát Ben egy kissé hedonista, azaz élvhajhász ember volt. Imádott nagyokat enni, inni, imádta 
a nőket, és minden mást is, ami megcsiklandozta a jókora öreg élvezeti központját. Tehát erre 
szélesen elmosolyodott. „Boldogság?” –kérdezte „Mindenki nagyon is jól tudja, hogy az mit 
jelent.” – Így kerültek megváltoztatásra a szavak. Később azt mondtam neki, hogy „Tudod mit? 
Akkor menj, és eregess sárkányt!” (nevetés) Nem tetszett ez a változtatás nekem. De mégis ez áll 
benne, hogy „Élet, Szabadság és a Boldogságra való törekvés.” – És ha elhiszitek a történeteimet, 
szeretlek titeket. (még több nevetgélés) Nagyjából igazak. Tényleg ott voltam. A Szabad 
Kőművesek hatalmas befolyást gyakoroltak ennek az országnak a megalapítására. Aminek a 
lényege a szabadság. 
 
A szabadság. Pár évvel ezelőtt már beszéltünk erről, és ez sok mindenkit felbosszantott. Készen 
állsz a saját szabadságodra, arra, hogy véget vess annak, ahogy magadat látod, ami egy korlátozott 
nézőpont saját magadról? A szabadságnak semmi köze sincs a külvilághoz. A szabadság egy 
nagyon személyes dolog a saját belsődben. Azt jelenti, hogy szabadon önmagad lehetsz. Szabad 
vagy a bűntudattól, a szégyentől vagy a múlt terhétől. 
 
Túljutsz ezen, mert nincs olyan kormány, vallás, szomszédság vagy bárki is, aki megmondhatná 
neked, hogyan éld az életed. Egyszerűen kiszállsz ebből az algoritmusból. Erről még beszélni 
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fogunk ma. 
 
Tehát itt vagyunk ma, 2015 július 4-én. Itt vagyunk – itt vagytok – felismerve – nem törekedve rá, 
hanem felismerve az életedet, azt, hogy hogyan akarod azt megteremteni – felismerve a 
szabadságot és a megvilágosodást. 
 
Akkor erre most vegyünk egy mély lélegzetet! 
 
Elképesztő energiák áramlanak most keresztül. Hm. 
 
Rendben, akkor kezdjük! Hm. (Adamus fütyörészik és dudorászik) Hm, hm, hm, hm. 
 
 
Miért vártál eddig? 
 
A legutolsó Shoudunk alkalmával azt a kérdést tettem fel, hogy mi tart vissza? Miért vártál? Miért 
vártál a megvilágosodással? Mi volt az oka? És azt is mondtam, hogy ha megérted ezt egy pár 
szóban, akkor meg is fogod tudni magadnak engedni. Mit éreztél? Amikor elmentél innen, utána 
egyáltalán eszedbe jutott a kérdésem? Nem, valószínűleg nem. 
 
Nos, akkor gyorsan vigyük is körbe a mikrofont! Miért vártál? És máris elárulok valamit. Linda 
valakinek a kezébe fogja nyomni a mikrofont, mire az a valaki ki fog akadni, kerüljön bárkihez is a 
mikrofon. Állj meg egy pillanatra! Ne gondolkozz a válaszon! Csak mondj bármit, ami ki akar jönni 
a szádon, de csak akkor, ha a mondandód nem túl hosszú! Csak mondd ki, mert már tudod. Csak, 
amikor elkezdesz gondolkozni a válaszon, és így makyo választ kapok tőled, akkor zavarodnak 
össze az energiák. Csak mondd ki! Miért vártál? Linda, négy választ kérek! 
 
David, miért vártál? 
 
DAVID: Hát lényegében nagyon tetszett Geoff korábbi megjegyzése – az, hogy függővé váltunk az 
élettől. 
 
ADAMUS: Igen. Jó. 
 
DAVID: Úgy értem, ez rezonál velem. 
 
ADAMUS: Igen. 
 
DAVID: És ott van egy másik részem is, ami egy „és”, aminek az a lényege, hogy nem akartam csak 
megvilágosodni, majd rögtön el is menni innen, hanem első alkalommal végre igazán, tényleg 
élvezni akarom az életet! 
 
ADAMUS: Jó. Kitűnő válasz. Kiváló. 
 
Kérem a következőt! Miért vártál? Linda viszi a mikrofont. Mire vártál? 
 
SUE: Az a válasz jött nekem, hogy kifejezetten itt akartam lenni ebben az időszakban. 
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ADAMUS: Miért, mi van ezzel az időszakkal? 
 
SUE: Hát varázslatos! 
 
ADAMUS: Igen. Jó, 
 
SUE: Igen, megérteni és átérezni… 
 
ADAMUS: De tudod, két, három élettel ezelőtt 
is…. 
 
SUE: Nem. 
 
ADAMUS: …varázslatos volt. Nagyon is klassz volt. 
 
SUE: Ó, oké. 
 
ADAMUS: Hát igen. 
 
SUE: Igen. 
 
ADAMUS: Varázslatos. Rendben. Benne van a varázslat az életedben? 
 
SUE: Nincs. (mind a ketten nevetnek) Most nincs benne. 
 
ADAMUS: Oké, akkor várunk rá. 
 
SUE: Igen. 
 
ADAMUS: Nahát! Tudod, én kimentem a jövőbe, és úgy 2077-ben láttam, hogy az egy igazán 
varázslatos időszak, és nyugodtan megvárhatod azt az időt, hogy majd akkor vissza gyere! 
 
SUE: Nem. 
 
ADAMUS: Nem. Most akarod. 
 
SUE: Igen. Csináljuk meg most! 
 
ADAMUS: Hogyan fogod megcsinálni? 
 
SUE: Úgy, hogy megadom magam. Megengedem. 
 
ADAMUS: Mégis, minek adod meg magad? 
 
SUE: Saját magamnak. 
 
ADAMUS: Jó. Hívjuk ezt megengedésnek. 
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SUE: Megengedés. Rendben. 
 
ADAMUS: A megadás olyan engedelmesnek hangzik. 
 
SUE: Igen, hát az emberek…. 
 
ADAMUS: Üssél! Verjél! (nevetnek) 
 
SUE: Megengedés. 
 
ADAMUS: Megengedés. Jó. 
 
SUE: És érzem a megengedést magamban. 
 
ADAMUS: Oké. 
 
SUE: Igen. 
 
ADAMUS: Köszönöm. 
 
SUE: Szívesen. 
 
Még két választ kérek! Mire vártál? 

 
Miért vártál? 
 
ALI: Az a válasz jött, hogy azért vártam, mert nem bíztam 
meg magamban. 
 
ADAMUS: Oké. És most már megbízol magadban? 
 
ALI: Egyre jobban megbízom magamban. 
 
ADAMUS: Nem ezt kérdeztem 
 
ALI: Igen, megbízom. 
 
ADAMUS: Mert az „egyre jobban” az örökkévalóságig tart 

ám. 
 
ALI: Megbízom magamban. 
 
ADAMUS: Jó. Ez tetszik nekem. Még ha nem is hiszed el, mivel a hiedelmek elég véknyak és 
hamisak, tehát, még ha nem is hiszed teljesen, tegyél úgy, mintha hinnél. Egyszerűen csak (rácsap 
egyet a pódiumra) – add elő! Ez tetszik! 
 
ALI: Oké. 
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ADAMUS: És akkor tudod mi lesz? 
 
ALI: Megtörténik. 
 
ADAMUS: Később majd meglátod, hogy akkor úgy lesz. 
Beszélni fogok az algoritmusokról, és arról, hogy az egész 
hogyan zajlik. Jó. Tetszik. Még egy választ kérek! Ugyan még 
nem kaptam meg a választ, de azért érkeznek jó válaszok. A 
válasz természetesen az Adamus válasz. (Nevet) 
 
Igen. Miért vártál? 
 
SART: A jégkrém miatt. (nevetés) 
 
ADAMUS: Sajnálattal kell közöljem veled a hírt, hogy a tehén halott. 
 
SART: Valószínűleg a félelem tartott vissza. 
 
ADAMUS: A félelem. 
 
SART: Igen. 
 
ADAMUS: Ez jó. 
 
SART: Félelem. 
 
ADAMUS: A mitől való félelem? 
 
SART: Az attól való félelem, hogy elhagyjam a fizikai síkot. 
 
ADAMUS: Igen. 
 
SART: És…. 
 
ADAMUS: Nos, ezt már rengetegszer megtetted. 
 
SART: Igen. 
 
ADAMUS: Ez alkalommal is meg fogod tenni – na nem most azonnal, hanem majd később. Később. 
Félelem. Szerinted mi történik odaát? 
 
SART: Szerintem attól félek, hogy nem fejezem be a dolgokat itt, ezen az oldalon. 
 
ADAMUS: Áááá!!!! Ez az! Félsz, hogy befejezetlen dolgokat hagysz magad után! 
 
SART: Igen. 
 
ADAMUS: És mi az, amit be kell itt fejezned? 
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SART: Halvány fogalmam sincs róla. (mind a ketten nevetnek) 
 
ADAMUS: Látod mekkora problémát okoz ez neked? Lényegében nagyon pontosan és nyitottan 
fogalmazol. Befejezetlen dolgok. Ez az egyik olyan függőség az életben, amiről augusztusban 
beszélni fogok. „Még nem végeztem.” – De mi az, amivel nem végeztél? „Nem tudom.” – De nem 
végeztél. 
 
SART: Igen. 
 
ADAMUS: Nem gondolod, hogy ez a végtelenségig így tud folytatódni? Mert ez történik. Ez egy 
függőség az életben. Igen. Jó. 
 
SART: Igen. 
 
ADAMUS: Köszönöm. 
 
Tehát feltettem azt a kérdést, hogy miért vársz? Az én válaszom 
pedig az, ha lenne mikrofonom, és van is – tehát az én válaszom 
az lenne, hogy „Nem vártam. Nem vártam. Ez egy kis bolondozás 
itt, de nem vártam. Én megélem és megtapasztalom. Emberként 
keresztülmegyek a kihívásokon, és egy elképesztő felébredésen, 
ami lényegében már megtörtént. És ez az ÉS, már megtörtént, de 
jól szórakozom Adamus, nagyon jól szórakozom. Miért? Mert 
felismerem, hogy ez már ott van. Már megvilágosodtam. És 
felismerem, hogy attól még játszhatom a játékot. Továbbra is függhetek az élettől. Továbbra is 
szórakozhatok. Továbbra is… Tudod a tanulás, a megismerés jó játék. Valamint a virágba borulás, 
a kibontakozás is nagyon jó szórakozás, ezért ezt is csinálom Adamus.” 
 
Tehát, ha legközelebb felteszem azt a kérdést, hogy miért vártál? Akkor mondd azt, hogy „Nem 
vártam. Nem vártam. Megvilágosodott vagyok, ÉS ettől még nagyon jól érzem magam ezzel a 
játékkal. A fenébe is! Én is ugyanúgy teremtem a dolgokat, mint te! A francba már! Egyszerűen 
csak az van, hogy jólesik megtennem azokat a dolgokat, amiket más életeimben nem engedtem 
meg magamnak! Ma délután bulizni fogok. Csak azért, mert megtehetem Adamus. Csak azért.” 
 
(szünet) 
 
Mély csend a közönség részéről. (kisebb nevetések) Nem tudom, hogy most a bölcs nevetett, vagy 
az, aki nem tudja, hogy miről is beszélek! (Adamus nevet) Kinyitnád végre azt a sört, és felzárkóznál 
hozzánk? 
 
 
Hiszel Istenben? 
 
Linda készülődj, mert jön a következő kérdés. Egyébként ma fent kívánom tartani az 
egyszerűséget. Tudom, hogy az összejövetelünk után indul a parti, tehát csak szeretnék haladni a 
dolgokkal. Nem fogunk itt nagyon mélyre menni. Ez ma nem a hagyományos Shoudok egyike itt, 
amennyiben ez rendben van így. Van egy pár ilyen klasszikus Shoud. Úgy értem, amikor eljött a 
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havi Shoud ideje, és meg kellett tennünk. 
 
Tehát a következő kérdés az, hogy hiszel-e Istenben? 
 
Na oké, fel tudjátok fogni, hogy ezen a világon az össznépességnek úgy 78%-a hisz egyfajta 
Istenben? Különböző mértékben és különféle Istenekben természetesen, de megközelítőleg 78%-
ban hisznek ebben a Felsőbb Hatalomban vagy Erőben, ami saját magukon kívül található. Ezen 
felül található még úgy 22%, amiből úgy 10% lényegében megrögzött ateista, aki azt állítja: -
Semmiféle Isten nem létezik. 
 
Na persze, tudjátok, ez nem számít. Megtagadhatod Istent, de az a legviccesebb egy igazi 
ateistában, hogy soha még csak el sem gondolkozik Isten létezésén. A szót sem ismeri. Nincs benne 
a tudatában. Ilyen egy valódi ateista. Ilyeneket mondanak: Mit is mondtál? Miről beszélsz? – Nem 
értik Istent. Aztán vannak az úgynevezett ateisták, akik mentális elméjükben megállás nélkül csak 
Istenről gondolkoznak. Az engem nem érdekel, hogy hisznek-e Istenben vagy sem. Lényegében az 
ateistákkal a legkönnyebb dolgozni. Nincs sok előzetes elképzelésük, nincsenek nagy reményeik 
vagy vágyaik ezzel kapcsolatosan. Élnek, majd meghalnak. 

 
És amikor meghalnak, nagyon szórakoztató velük 
dolgozni. „Hellóóóóó, halott vagy!” – Nem, nem 
haltam meg, hiszen most is érzem magam. Most is 
tudatában vagyok magamnak. – „De igen, 
meghaltál! Nincs is tested! Nézd csak, mutatok 
neked valamit! Látod ott lent azt az 
autóbalesetet? Na, az te vagy.” – Nahát! Ó! 
Mégiscsak van Isten! Óóó!!! Óóó!!! Hallgatnom 
kellett volna az anyámra! (nevetés) 
 
Ezt követően pedig természetesen nekiállnak 
gyónni, amit én hallani sem akarok.  
 
Azt hiszik, hogy ez akkor most a gyónás ideje, 
pedig…nem, nem, nem, nem, nem! Hanem valami 
ilyesmi, hogy „Figyu, meghaltál, ami csak annyit 

jelent, hogy többé nincs tested, de attól még ugyanúgy ateista maradhatsz. Továbbra is ateista 
lehetsz. És ez rendben van.” – Erről majd később fogunk beszélni. És ez eléggé szórakoztató. 
 
És aztán ott van a népességnek az a százaléka, aki ezt egészen egyszerűen nem érti. Se Isten, se 
mást. Egyszerűen csak nem értik. Nem akarják megérteni. Ők nem ateisták, hanem hitetlenek, 
vallásnélküliek. Egyszerűen csak nem értik. Nem akarják megérteni. Túlságosan megterhelő lenne 
számukra ezen gondolkozni. Hiába is próbálsz beszélni nekik a túlvilágról, vagy a Szellemről, 
Istenről, vagy a csodákról, vagy bármi ilyesmiről. Annyira rá vannak fókuszálva az élet alapvető 
dolgaira, hogy nem értik miről beszélsz. 
 
De a bolygón élő emberek 78%-a hisz valamiféle Felsőbb Lényben. És valószínűleg ez az egyetlen 
olyan dolog a tömegtudatban, amiben ennyien egyetértenek, tehát el tudjátok képzelni, hogy ez 
mekkora befolyást gyakorol mindenre? 
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Linda, akkor most vidd a mikrofont a közönséghez, a kérdésem pedig az, hogy hiszel-e Istenben? 
 
Igen, April, hiszel Istenben? 
 
APRIL: A hagyományos értelemben nem. 
 
ADAMUS: Oké. Akkor milyen értelemben hiszel? 
 
APRIL: (kis szünet után) A tudatban, szerintem. Hogy létezik tudatosság, erő. 
 
ADAMUS: Szoktál imádkozni? 
 
APRIL: Nem. 
 
ADAMUS: Az is rendben lenne, ha imádkoznál. Hiszel valamiféle felsőbb lényben? 
 
APRIL: Felsőbben? Nem. 
 
ADAMUS: Akkor alacsonyabban? 
 
APRIL: Abban sem. (nevetnek) 
 
ADAMUS: És most ugye érted, hogy ez mindannyiótokról szól, és most azért játszom itt veled, hogy 
megmozgassam az energiákat. Na, oké. Nem magasabb, nem alacsonyabb. Akkor hát? 
 
APRIL: (ismét szünetet tart) Próbálok kiszállni a fejemből. 
 
ADAMUS: És ez nehéz. Nehéz ezt megtenni. 
 
APRIL: Igen! 
 
ADAMUS: Igen, tényleg nehéz. Tudod mit? Vegyél egy 
mély lélegzetet én meg rád köpök! (a közönség reakciója, 
hogy „Óóó!!”) Felébresztettem! 
 
APRIL: (nevetve) Igen! 
 
ADAMUS: Láttátok? Ezt nem én csináltam, de értitek? 
Újra meg újra elmondom, hogy amikor tanítani fogtok, el 
kell, hogy tereljétek őket. Ezt komolyan mondom, mert 
különben az emberek belemennek az elméjükbe, és ott 
aztán roppantul lekorlátozzák meg eltömítik magukat. Ezért tenned kell valamit, amivel eltereled 
őket. (Adamus úgy tesz, mintha köpne egyet, amin egy páran nevetnek) Na, akkor most kiszedtünk 
a fejedből. És ezalatt az elterelés alatt, feljött benned egy érzés vagy valami. Mi is a helyzet 
Istennel? 
 
APRIL: Én vagyok az. 
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ADAMUS: Jó. 
 
APRIL: Minden az én részem. 
 
ADAMUS: Ez minden? 
 
APRIL: Igen, és ez baromi jó! (nevetnek) 
 
ADAMUS: Jó. Látom, tanultok. És akkor most mondj nekem egy szót, amivel le tudod írni azt az 
Istent, akibe most beleéreztél. 
 
APRIL: Édesség. 
 
ADAMUS: Édesség. Én ugyan nem ezt a szót használtam volna Istenre, de azért tetszik. Tetszik. 
 
APRIL: A szeretetet akartam mondani. 
 
ADAMUS: Tudjátok mit? Kérem a valódi táblámat! Nem ezt a dolgot (i-Pad), ez nagyon furcsa. 
 
LINDA: Nem furcsa, te vagy a furcsa! 
 
ADAMUS: Kérném idehozni a táblámat! (odaviszik neki a színpadra) 
 
Rendben, akkor édesség. Jó. Köszönöm. 
 
APRIL: Köszönöm. 
 
ADAMUS: Nem könnyebbültél meg, hogy a végére értünk? 
 
APRIL: De igen. 
 
ADAMUS: De tudod mi lesz később? Újraéled majd ezt a pillanatot, ami felvételre került a 
történelem számára, és videóra lett véve. Újra fogod élni ezt a pillanatot, és az elmédben ide-oda 
járkálsz majd, hogy „Mit kellett volna mondanom? Mit kellett volna mondanom? A fenébe!” 
 
LINDA: Nézzenek csak oda! 
 
ADAMUS: Adamus reflektorfénybe állított. A francba is! Adamus… tudtam én, de mégsem 
mondtam. És akkor majd megérted. Jó. 
 
(ránéz a táblára, és látja, hogy a táblát tartó állványok nem lettek rendesen kihúzva) Na jó! Csak 
akkor fogom ezt csinálni, amikor írok. (úgy ír a táblára, hogy közben a padlón térdel) Köszönöm 
Uraim! (nagy-nagy nevetés) 
 
SART: Hé, én megkérdeztem! 
 
ADAMUS: Semmi baj! Azt akarják, hogy mindig csak térdepeljek, fogalmam sincs miért akarják ezt. 
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LINDA: Istenről kérdezősködsz. 
 
ADAMUS: Naná. Miért is ne? (még nagyobb nevetés, valaki megy, hogy megigazítsa a táblát) Tehát 
amíg erre várunk, az emberiség 78%-a hisz valamiféle Istenben, amit sok különféle módon határoz 
meg. Vannak, akik az Istenségben hisznek, egyetlen hatalmas Istenben, aki odafent van. Egyetlen 
Mindenható Istenben, aki nagyon messze van innen, mégis hatalma van minden – MINDEN – 
felett. Az emberi dolgok felett, az univerzum dolgai felett – és valahol nagyon messze, odafent 
található.  
 

Aztán ott vannak a 
különféle vallások, 
amik mind a maguk 
módján határozzák 
meg az Istenséget. 
Vannak, akik 
Allahnak, mások 
pedig Istennek 
hívják. Megint 
mások pedig 
Szellemnek, vagy 
valami másnak, de 

mindegyikben 
közös az Istenség. 
 
Vannak, akik a 

panteisztikus 
Istenszemlélettel 

bírnak – ami azt 
jelenti, hogy Isten mindenben ott van. Isten ott van a természetben. Isten ott van a levegőben. 
Isten ott van mindannyiunkban. De ebben a hitrendszerben Isten még mindig hatalmasabb, 
nagyszerűbb. Ott van ugyan mindenben, de valahogy mégis hatalmasabb mindennél. Ezen a két 
elsődleges módon kerül meghatározásra az ember Istenbe vetett hite. 
 
Akkor vigyük még körbe a mikrofont! Hiszel Istenben? Nincs ebben ítélkezés. Le fogjuk írni – 
leírnád az „édesség” szót? 
 
ALAYA: Édesség. 
 
ADAMUS: Igen, igen. Nem, én nem téged hívlak édességnek. Hanem ez az a szó, amit fel kellene 
írni a táblára, de persze te is nagyon, hihetetlenül édes vagy lényegében – Igen. 
 
VINCE: Naná! 
 
ADAMUS: Naná, hogy hiszel Istenben! Oké. 
 
VINCE: Igen. 
 
ADAMUS: És hogyan határoznád meg azt az Istent? Milyen tulajdonságai vannak? 
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VINCE: Nos, mindenhol jelenlévő. Mindenhol. Omniverzális. 

 
ADAMUS: Ommmm. 
 
VINCE: Lent is, fent is. 
 
ADAMUS: Hát igen, a hatalmas om, az omni, a mindenhol 
jelenlévő, mindenható, minden hatalommal bíró, 
mindent tudó. Ez a te Istened? 
 
VINCE: Nem. Ezért is alkotott meg minket, hogy menjünk, 
és tapasztaljunk a nevében. 
 
ADAMUS: Igen, igen. Nem kemény ez a dolog? Most akkor 
hímnemben vagy nőnemben beszélsz róla? 
 
VINCE: Semleges nemben. 
 

ADAMUS: Igen, hát ez nehéz. Tehát abban hiszel, hogy Isten…. 
 
VINCE: Nézd, még mindig életben vagyok azután a sok-sok szarság után. 
 
ADAMUS: Akkor van Isten! 
 
VINCE: Van Isten! 
 
ADAMUS: Akkor van Isten! (nevtés) Imádom! Ez briliáns! Jó. Akkor mondj egy-két szót, amit 
felírhatunk a táblára. 
 
VINCE: Univerzális, egyetemes. 
 
ADAMUS: Univerzális, egyetemes – jó, rendben. És mi található akkor az univerzumon túl? Az 
univerzum egy elég kicsike hely, ha minden dolgot figyelembe veszünk. 
 
VINCE: Akkor fogalmazzunk úgy, hogy multiverzum vagy omniverzum. 
 
ADAMUS: Omniverzum. Jó. Ez tetszik nekem. 
 
VINCE: Adj nekem egy deltát, és én adok neked egy ipszilont. 
 
ADAMUS: Omniverzum. Itt még egy dolgot mondanék. Legyen csak omni. Omniirányú, 
omniszexuális, omni-minden. Rendben? (a filctoll kifogyott) Hadd töltsem fel újra neked. ( a 
fejéhez tartja a filctollat egy pillanatra, egy páran nevetnek) 
 
Oké, következő. Igen. 
 
Hiszel Istenben? Ez a mai könnyed témánk. Ha létezne Isten, sokkal jobb varázs filceink lennének! 
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(nevetések) Igen. 
 
DONNA: Magamban. 
 
ADAMUS: Ó, te vagy Isten. 
 
DONNA: Igen. 
 
ADAMUS: Oké. És akkor mi van? 
 
DONNA: Akkor ott van! 
 
ADAMUS: Úgy értettem... (nevetés) mihez kezdesz ezzel? 
Mihez kezdesz ezzel? Azt mondod, én vagyok Isten…. 
 
DONNA: Nos, azért vagyunk itt, hogy erre rájöjjünk – nem 
igaz? Hogy mihez kezdjünk ezzel. 
 
ADAMUS: Igen. És mihez kezdesz ezzel? Úgy értem, hogy 
tudod, hogy „Én vagyok Isten és…te teremtetted az 
univerzumot?” 
 
DONNA: Igen. (mondja habozva, amin a többiek 
nevetnek) Egy jobb napomon! 
 
ADAMUS: Egy jobb napodon! A poklot is te teremtetted 
akkor. 
 
DONNA: Igen, igen, teljes mértékben. 
 
ADAMUS: Akkor mondj egy pár szót nekem, amit felírhatunk a táblára! Isten. Isten. (Donna 
mélyeket lélegzik) Miközben ezen gondolkozol, fel tudjátok fogni, hogy milyen sok ember hisz 
Istenben, mégis, az angyalokban egy kicsivel még ennél is többen hisznek, úgy az emberiség 80%-
a? Az angyalok alatt olyan létezőket értek, akik nem emberek, de nem is egészen Istenek. Olyan 
létezők, akiknek egy kicsit több hatalmuk, sármjuk, vonzerejük van, mint az embereknek, és egy 
kicsit kedvesebbek, mint az emberek. 
 
A legtöbb ember ezekben az általam közepes létezőkben jobban hisznek, mint Istenben. És ez 
érdekes. Hiszen hogyan is hihetsz az angyalokban, ha közben meg nem igazán hiszel Istenben? Az 
emberek tényleg nagyon furák. Igen. Oké. Most akkor térjünk vissza hozzád. 
 
DONNA: Szép kis elterelés. 
 
MUS: Na igen. (mind a ketten nevetnek) Ez annyira jó. A valódi elterelés akkor történik, amikor 
szinte alig lehet észrevenni. Érzik persze, de mégis hajlamosak benne lenni. 
 
És nem olyan udvariatlanok, hogy ezt megemlítenék. Hanem csak együtt áramlanak vele. „Ó, 
rendben.” – Igen. Nem mintha udvariatlan lennél persze. Éleslátású voltál. 
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DONNA: Köszönöm. 
 
ADAMUS: Igen. 
 
DONNA: Tudatos teremtés. 
 
ADAMUS: Na jó. Jó. Ez alkalommal elengedem a fülem mellett. 
 
DONNA: Ez is makyo? 
 
ADAMUS: Közel van hozzá. 
 
DONNA: Közel van hozzá. 
 
ADAMUS: Közel jár hozzá. 
 
DONNA: Nos, a teremtés… 
 
ADAMUS: Teremtés. 
 
DONNA: ...de amikor tudatában vagyunk, mint ebben az álomállapotban, ahol választunk és 
teremtünk. 
 
ADAMUS: Igen! Oké. 
 
DONNA. Ezt értettem ezalatt. 
 
ADAMUS: Köszönöm. 
 
DONNA: Szívesen. 
 
ADAMUS: Melyiket írjam akkor: teremtői tudat vagy tudatos teremtő? 
 
DONNA: Mindegy. 
 
ADAMUS: Jó, mindegy. 
 
DONNA: Mindegy. 
 
ADAMUS: Oké, akkor az egyiket felírjuk. 
 
DONNA: A teremtői tudat csodaszép. 
 
ADAMUS: Akkor csak azt írjuk fel, hogy mindegy. 
 
A TÁBLÁRA ÍRÓ: Most akkor azt írjam, hogy „Mindegy”? (pár nevetés) 
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ADAMUS: Igen, írd azt, hogy mindegy. 
 
DONNA: Teremtői tudat. 
 
ADAMUS: Jó, teremtői tudat. Még egy pár válaszolót kérnék! 
 
Mindenkinek mondom, aki most online néz minket, hogy nektek is ugyanezt a kérdést teszem fel! 
Hiszel Istenben? 
 
Egyébként nem létezik jó vagy rossz válasz. Ez egy fontos beszélgetés, és úgy egy év múlva eljutunk 
oda is, amit én szeretnék erről mondani. 
 
LINDA: Ó, rendben! Jó. 
 
ADAMUS: Oké. 
 
LINDA: Még valaki? 
 
ADAMUS: Igen. Hiszel Istenben? Igen. Ha létezne Isten, akkor az emberek nem halnának meg. 
Ezért szoktak ilyeneket mondogatni: Ha létezne Isten, akkor nem lenne ennyi sok szenvedés és 
fájdalom a Földön. – Hiszel Istenben? 
 
NICOLE: Magamban hiszek. 
 
ADAMUS: Magadban hiszel. Oké, de hiszel Istenben? 
 
NICOLE: Egy szinten. 
 
ADAMUS: Egy szinten, rendben. 
Milyen vallási háttérrel 
rendelkezel? 
 
NICOLE: Katolikusnak neveltek. 
 
ADAMUS. Katolikus voltál. Múlt 
időben. 
 
NICOLE: Igen. 
 
ADAMUS: És szoktad-e érezni, ahogy az egyház hosszú karja utánad nyúl, mint egy szonda? 
 
NICOLE: Nem. 
 
ADAMUS: Valóban? 
 
NICOLE: Tényleg nem. 
 
ADAMUS: Ó, látni fogod, hogy ezt teszik. És te is érzed ezt, de ez is rendben van. 
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LINDA: Mondd neki nyugodtan, hogy hazudik. 
 
ADAMUS: Persze, persze, persze. 
 
LINDA: Nem bízol meg benne? 
 
ADAMUS: Ó, nem erről van szó, csak arról, hogy keresztüllátok ezen. Mindig elképedek azon, hogy 
az emberek olyan dolgokat mondanak, ami nem fedi azt, ami tényleg ott van. Ez az egyik olyan 
dolog, amit felfedeztek saját magatokkal kapcsolatosan, hogy amit magadról gondolsz, az 
lényegében nem is te vagy. 
 
Elkezded felismerni, hogy a katolikus hit szerint neveltek fel, és… vannak apácák az életedben? 
 
NICOLE: Nincsenek. (nevetés) 
 
ADAMUS: És régen voltak? 
 
NICOLE: Nem. 
 
ADAMUS: És papok? 
 
NICOLE: Az iskolában nem voltak. 
 
ADAMUS: Akkor miféle katolikus egyháznak voltál te a tagja? Se apácák, se papok. 
 
NICOLE: Hát, kötelező volt…. 
 
ADAMUS: Esetleg hindu szerzetesek? 
 
NICOLE: Minden nap dél körül templomba kellett mennünk. 
 
ADAMUS: Minden nap dél körül. 
 
NICOLE: Igen, de az iskolában nem voltak apácák. Csak… 
 
ADAMUS: Csak papok? 
 
NICOLE: Csak papok. 
 
ADAMUS: Szerzetesek? 
 
NICOLE: Nem. 
 
ADAMUS: Csak papok. Nahát Oké. 
 
De hol is tartottunk? Most te tereltél el engem. (nevetés és egy kis taps) Elkezded felfedezni, hogy 
vannak rétegek, és annak ellenére, hogy már nem jársz templomba, mégis ott van még benned a 
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befolyásuk, ami egyfajta rétegződés. Ez nem rossz, csak még mindig ott van benned ez egy szinten. 
Később majd megmutatom neked. 
 
És hogyan tudnád egy vagy két szóban meghatározni Istent? 
 
NICOLE: (szünetet tart) Semmi sem jut az eszembe. (nevet) 
 
ADAMUS: Oké. Akkor csináljuk másképpen. Mit érzel olyankor, amikor Istenről beszélek? Mi jut 
olyankor azonnal az eszedbe? 
 
NICOLE: Makyo. 
 
ADAMUS: Makyo. Igen, ez jó. Hozzá tehetnék ehhez még egy pár dolgot? Egy kis félelem. Egy 
csipetnyi kétség. Egyfajta „leárnyékolás” lenne itt a megfelelő szó. Leárnyékolás. Valami ilyesmi 
ez, hogy intellektuálisan nem hiszek Isten makyós részében, de ott van ez a leárnyékolás, ami 
olyan, mint egy felhő.  Egy kicsike, aprócska felhő.  Nem akkora, hogy hatalmas problémát okozzon 
az életedben, de ez visszafog téged, visszafog mindannyiótokat egy kicsikét. Rendben, köszönöm. 
 
NICOLE: Köszönöm. 
 
ADAMUS: És még egy valakit kérnék! Köszönöm. Hát nem hatalmas ez a nyomás? Hú! 
 
LINDA: Kemény vagy! 
 
ADAMUS: Ha figyelembe vesszük, hogy abból a kamerából több millió ember és persze maga Isten 
is figyel téged. (nevetés) Istent kifejezetten érdekelte, hogy: - Ma mit fog rólam mondani? Oké. 
Kérem a következőt. Hiszel Istenben? 
 
ELIZABETH: Igen. 
 
ADAMUS: És az az Isten ki lenne? 
 
ELIZABETH: Azt hiszem ez egy nagyon jó kérdés Adamus. 
 
ADAMUS: Naná. 
 
ELIZABETH: Mert azt halljuk… 
 
ADAMUS: Isten kért meg, hogy tegyem fel ezt a kérdést. 
 
ELIZABETH: Nos, el fogom ezt magyarázni neki. 
 
ADAMUS (suttogva hozzáteszi) Hímnemben beszélj róla. 
 
ELIZABETH: Valahol az utunkon azt fejezzük ki, hogy ’Én is Isten Vagyok”. 
 
ADAMUS: Igen. 
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ELIZABETH: Társ-teremtek Istennel. 
 
ADAMUS: Igen. 
 
ELIZABETH: Érdekes rájönnöm arra, hogy mi a 
lényege a kérdésednek. 
 
ADAMUS: Igen, igen. 
 
ELIZABETH: És számomra Isten, ez a szó ezt a 
mindenhol jelenlévő erőt jelenti, a 
Mindenséget, amit mi mindannyian, egyedileg 
kifejezünk, mi mind annak az Istennek a 
megnyilvánulásai vagyunk, erre lettünk megteremtve, ezért Isten megnyilvánulásai vagyunk. 
 
ADAMUS: Oké, oké. (kisebb nevetések) Muszáj, muszáj, hogy megöleljelek. 
 
Köszönöm Isten. Akkor írjuk fel a táblára, hogy Isten zavaros. (még nagyobb nevetés) 
 
ELIZABETH: Számodra ennek nincs értelme? 
 
ADAMUS: Számomra semminek sincs értelme! 
 
ELIZABETH: Nem mintha az értelem… 
 
ADAMUS: És nem is érdekel. Nem kell, hogy érdekeljen. 
 
ELIZABETH: Helyes, hiszen nem az értelem a válasz a kérdésre. 
 
ADAMUS: Igen. Logika. Igen. 
 
ELIZABETH: Tudásként, szerintem mi egyénileg, kifejezetten Shaumbraként érezzük azt az 
egységet, azt a kapcsolódást, azt a tudást, hogy „Tudom, hogy Tudom” időről-időre. 
 
ADAMUS: Igen. 
 
ELIUABETH: És abban a pillanatban az is vagyunk. 
 
ADAMUS: Igen. 
 
ELIZABETH: De nekem úgy tűnik, hogy mi mind annak az egynek a kifejeződései vagyunk. 
 
ADAMUS: Nem teljesen. 
 
ELIZABETH: Ó! 
 
ADAMUS: Úgy értem, egy bizonyos szintig igen, és erre máris rá fogok térni. 
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ELIZABETH: Oké. 
 
ADAMUS: …hogy bebizonyítsam a mondandómat. De lényegében segítettél nekem az 
átvezetésben. Köszönöm. 
 
ELIZABETH: Ó, a legnagyobb örömmel! 
 
ADAMUS: Köszönöm. 
 
ELIZABETH: Azt meghiszem. 
 
ADAMUS: Akkor mit is írjunk fel a táblára? ELIZABETH: Ja, oké. Jó kérdés. Isten végtelen 
mindensége. Mi Isten? Minden, ami létezik. 
 
ADAMUS: Minden, ami létezik. Oké. Oké. Végtelen makyo. 
 
ELIZABETH: Csakugyan?! Mert… 
 
ADAMUS: És ezt ne vedd magadra! 
 
ELIZABETH: Akkor mégis, mivel teremtünk? Akkor mi a Forrás? Tudom, hogy bennünk van. 
 
ADAMUS: Csak mondod, vagy tudod is? Megéled, vagy gondolkozol erről? 
 
ELIZABETH: Éreztem már, és időközönként már meg is éltem. 
 
ADAMUS: Hány ilyen alkalom volt az életedben? 
 
ELIZABETH: Ó, lássuk csak! Négyszázhetven… nem tudom. (nevetés) 
 
ADAMUS: Csak kérdezem. Köszönöm. Köszönöm. 
 
ELIZABETH: Szeretném hallani a te válaszodat erre a kérdésre! 
 
ADAMUS: Arra, hogy hiszek-e Istenben? 
 
ELIZABETH: Nos, Isten egy szó, és mit jelent ez, amikor felteszed ezt a kérdést? 
 
ADAMUS: De a bolygón az emberek 78%-a hisz egy olyan verzióban… 
 
ELIZABETH: Valami önmagánál magasabban. 
 
ADAMUS: …Isten egy verziójában. És ez itt a mondandóm lényege. Hogy itt van ez a réteg, ez az 
óriási, sűrű és korrupt felhő, ami leárnyékolja az emberiséget. És azt mondtuk, hogy ma könnyedek 
leszünk, ezért fel fogjuk robbantani Istent. 
 
ELIZABETH: Oké. 
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LINDA: Ó, ez tényleg könnyed! Nagyon könnyed! 
 
ADAMUS: Most ezt nagyon komolyan mondom. 
 
LINDA: Igen, ez könnyed. 
 
ADAMUS: Ez könnyed. Utána sokkal jobban fogod magad érezni. Szóval köszönöm. 
 
ELIZABETH: Nagyon köszönöm. 
 
ADAMUS: Az egyénileg megadott válaszok nem voltak olyan fontosak. Szeretném, ha 
beleéreznétek abba, ami itt, ebben a teremben zajlik. Nagyon egyértelmű. 
 
 
Isten 
 
Istenről beszélünk. Az az egy dolog, ami valószínűleg nagyobb tudatossággal bír ennél az 
emberekben, az nem más, mint a Szuper Kupa! (az amerikai foci döntő – nevetés) Így igaz! De… 
lényegében ez tény. 
 
Ez ott van a tudatosságban és az emberekben……és ez nagyon homályos, zavaros. Az emberek 
Istenről alkotott elképzelésére a „zavaros” „hatalommal bíró, hatalmaskodó”, „távoli”, 
„ellenszenves”, „bizonytalan”, „mentális”, és „hímnemű” szavakat használom. És most megint 
visszatérek arra, hogy „nagyon idegesítő, bosszantó”. És az emberek ebben hisznek! Hisznek egy 
olyan lényben, aki odakint van, és hatalmasabb náluk. Hívd ezt Istennek vagy Allahnak, vagy 
bárminek! Hirtelenjében már térden csúszva imádjuk, és hódolunk előtte! És ez mégis miről szól? 
 
Mégis ez a legjelentősebb szövet az emberi tudatosságban. Ez az egyik olyan algoritmus, ami 
minden napodat megteremti. 
 
Isten megértése még a legjobb esetben is 
elképesztően naiv, a legrosszabb esetben 
pedig végtelenül romlott ezen a bolygón. 
Nagyon tegnapi. Nagyon kontrollált, 
szabályozott, és egyáltalán nem pontos – 
hacsak nem akarsz ebben hinni. 
 
Feltettem ezt az egyszerű kérdést: - Hiszel-e 
Istenben, és mit jelent számodra Isten? Ti 
sokkal tudatosabbak és intelligensebbek 
vagytok, mint az emberek többsége. Mégis 
érezhető volt bennetek egyfajta küzdelem 
ezzel. Mentálissá váltatok. Megpróbáltátok a megfelelő szavakat használni. Megpróbáltatok 
kapcsolódni ehhez a dologhoz, ami mindössze csak egy bizonytalan, homályos elképzelés odakint. 
 
Figyelembe véve azt, hogy jobb megértéssel bírtok, megvilágosodottabbak vagytok ennek 
megértésével, gondoljatok csak bele, hogy mi lenne, ha kimennétek az ajtón, és ugyanezt 
megkérdeznétek az utca emberétől! 
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A válaszok teljességgel szánalmasak lennének az én szerény véleményem szerint. 
 
Abszolút szánalmasak lennének. Ebből a bizonyos 78%-ból az embereknek úgy 60-62%-a hagyja, 
hogy valaki más gondolkozzon helyette Istennel kapcsolatosan, megengedi, hogy valaki más 
határozza meg számára Isten mibenlétét. Nem tesznek fel kérdéseket. Ha valaki azt mondja nekik, 
hogy az Atya a Mennyekben él. – Nem kérdezi meg, hogy miért hívják atyának, és hogy hol 
található az a Menny? És, hogy akkor Isten mégis mit csinál naphosszat? – Hagyja, hogy valaki más 
mondja meg neki a dolgokat. 
 
Ha sok embert megkérdeznétek arról, hogy: - Isten mégis kicsoda? – Azt a választ kapnátok, hogy 
„Nem tudom. Tudod, a Mennyben él.” – Mi a gond ezzel a képpel? És ez így folytatódik, és egyre 
csak folytatódik, és az embereket ráveszik, hogy bűntudatuk legyen, és hogy féljenek Istentől. – 
Nekem nincsenek helyes gondolataim vagy hiedelmeim Istenről. És ezt pont itt, ezen a színpadon 
mondtam el. Gyűlölöm Istent. Ó, nem aggódom emiatt. Na persze én nem vagyok emberi 
formában. Nincs mit veszítenem. De…(nevetés) 
 
Nem, ez nem számít. Tényleg nem számít, mert Isten az emberi tudatosság építménye, az emberi 
tudatosság tükörképe, és nem több ennél. Istennek semmi köze a jelenlegi emberi 
hitrendszerekhez. De ezt nem mondhatod el nekik, mert akkor megölnek, és azért sem, mert ettől 
nagyon idegesek és nyugtalanok lesznek. Nagyon mentálisak lesznek. A mentálistól pedig 
érzelmesek lesznek, az érzelmesség pedig átcsap az irracionalitásba. Az emberek arra lettek 
tanítva, hogy féljenek Istentől, hogy hajbókoljanak Isten előtt. És ennek az égvilágon semmi 
értelme! 
 
 
Isten módosítása, felülírása 
 
Azért beszélek erről pont ma, július 4-én, a Függetlenség Napján, mert mi mindannyian, akik itt 
vagyunk, és ti is - behozhatjuk az Új Istent. Ez nagy feladatnak tűnhet, pedig igazából nem is olyan 
nehéz behozni egy másmilyen Istent erre a bolygóra. Azt, akinek nincs szüksége imádatra, 
hajbókolásra, hódolatra, aki előtt nem kell térdre borulni. Azt, akinek nincs szüksége arra, hogy 
imádkozzanak hozzá. Aki nem valahol a messzeségben van. És itt most nem csak azokról a 
dolgokról beszélek, amiket megtesztek magatokért, hanem az emberiség tudatosságáról. 
 
Az Istent övező jelenlegi tudatosság úgy nagyjából 5000 éves. Az időtartam nem annyira fontos, a 
lényeg az, hogy ez már nagyon régi és elavult. Tényleg nagyon régi. Ez szánalmas. Nagyon férfias, 
nagyon mérges, büntető, bosszúszomjas. Semmi újat nem mondok nektek ezzel persze, de amit 
esetleg még nem ismertetek fel az az, hogy mekkora befolyást gyakorol ez az Istenhit erre a 
bolygóra – hatalmas befolyást gyakorol rá. És amikor Istenről beszéltek, ami még a tanult 
teológusoknál is megfigyelhető, ők sem tudnak róla semmit. Sok-sok szót használnak persze, olyan 
szavakat, amik senki számára nem hordoznak értelmet, beleértve ebbe önmagukat is – majd 
megpróbálják ezt meghatározni azzal a temérdek sok akadémikus fogalommal. Mert semmit sem 
tudnak Istenről. 
 
Aztán vannak olyanok, akik a Bibliához vagy valamelyik más Szentíráshoz fordulnak a válaszért, 
ahol le van írva, hogy Isten ez és ez. – Nem! Azt már nagyon régen írták, és ma már nem érvényes! 
 

http://www.crimsoncircle.com/
http://www.centrodavida.com/


Karizma Sorozat: 10. Shoud 

 

 

www.crimsoncircle.com 24 www.centrodavida.com 

 

Pár héttel ezelőtt Sedonában elmondtam, hogy a New Age végére értünk. Amit ott nem mondtam 
el, amit ott nem tudtam elmondani, de itt el tudom mondani, az nem más, mint hogy véget ért az 
Isten Korszak. Véget ért a régi Isten, vége annak a Korszaknak. Jelenleg ez itt a Tudatosság 
Korszaka. 

 
Nehéz dolog beszélni Istenről, mert egyből mentálissá válik. 
Ahogy ezt Tóbiás mondta egyszer, Isten egy tapasztalás, egy 
abszolút átélés. Beszélhetsz róla naphosszat, mégsem történik 
semmi, mert végeredményben ez egy személyes élmény. 
 
Bármennyire is fejlettek és nagyra becsültek vagytok 
mindannyian, még mindig magatokkal hurcoljátok az Istentől 
való félelem rétegeit. Nem számít mit mondotok, mi mindent 
tanultatok, még mindig ott van bennetek egyfajta Isten 
stigmaszerűség. Valami ilyesmi ez, hogy „Hát van valami odakint, 
egy hatalmas létező és teremtő, egy óriási, mindentudó, 
mindennel bíró, minden hatalommal rendelkező…” – Még 

mindig ott van bennetek ez a réteg, amit most már ideje elengednetek. 
 
A szavak ezt megnehezítik, mégis használni fogom őket. Isten az abszolút egyszerűség. A 
magszintű egyszerűség. Semmi bonyolultság nincs benne. 
 
Nem vezet feljegyzéseket, nem tart számon semmit. Nem ismeri az időt. Tényleg nem ismeri a 
múltadat. Csak téged ismer. Nem jegyzi az eredményeket. Nem akarja, hogy kiérdemeld őt, szó 
sincs ilyesmiről. Őt ez nem érdekli. Ő egy nemtörődöm Isten, és ezt nagyon jó értelemben 
mondom. Nem osztogat szívességeket, nincs kedvenc sport csapata ellentétben azzal, amit sok 
ember gondol. (kisebb nevetgélés) 
 
Isten lényegében – ahogy ezt valaki említette is – tudat. Mindössze tudatosság. De mi a tudat? 
Egyszerűen tudatosság minden forma, alak, struktúra nélkül, méret nélkül és hatalom nélkül. 
Hatalom nélkül. 
 
Isten jelenkori, modern felfogása egyenlő a hatalommal. És ezt a két szót nyugodtan 
felcserélhetitek egymással. Mert vannak olyan vallásos egyedek, akik ezt a két szót egymással 
felcserélve használják. – Hiszek a hatalomban. Hiszek egy Mindenható Istenben. – Ezzel azt 
mondod, hogy „Hiszen egy mindenható hatalomban.” – És ez itt a valódi gyökér probléma. A 
közvetlen kapcsolat Isten és a hatalom között ezen a bolygón. 
 
Istennek valahol innen jó messze kell élnie. Mert annyira sok a hatalma, olyan hatalmas, hogy nem 
élhet itt. Látjátok milyen problémákba futunk itt bele, ha meg akarjuk határozni! 
 
Isten mindent tud. Istent vagy a Szellemet ez a mindentudás egyáltalán nem érdekli! Cseppet sem 
érdekli! Egyébként ez az együttérzés legnagyszerűbb formája. Ez nem azt jelenti, hogy érzéketlen, 
vagy hogy nem törődő. Hanem azt, hogy elképesztő nagy az együttérzése, mert a Szellem, Isten 
nem úgy lát téged, mint ahogy te látod magadat. 
 
Itt, a tudatosságnak ebben az új korszakában a létező legnagyobb változás akkor következhet be 
ezen a bolygón, ha ezek az Istenről alkotott régi elképzelések elengedésre kerülnek. Nehéz ezt 
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megtenni, amikor ez annyira beléd ívódott a gyermekkorodban, vagy később, illetve amikor életről 
életre ebben éltél, és ez beléd ágyazódott, hogy Isten valahol messze van. 

 
Mit tegyünk? Mit tegyünk? 
 
Először is azt, hogy kezdd el átérezni, átgondolni és 
beazonosítani az Istenről alkotott hiedelmeidet! Az egy 
dolog, amit kimondasz, az meg egy másik dolog, hogy ezzel 
egy időben, amikor Linda odaadja neked a mikrofont, vagy 
akár akkor, amikor egyedül vagy, azt mondod, hogy „Egy 
szerető Istenben hiszek.” – Állj csak itt meg egy pillanatra! 
Azt mondod, hogy egy szerető Istenben hiszel, de mégis, 
ezzel együtt ott él benned jó mélyen egy hiedelem egy 
bosszúszomjas és büntető Istenről, vagy egy mérges, 
haragos Istenről, Vagy ha nem is haragos, és nem is 
bosszúszomjas, akkor egy olyan Istenről, akinek még nem 
nyerted el, nem vívtad ki a tiszteletét, mert ez az Isten még 
nem ismert el téged. 

 
Tehát a szavaid ellenére, még mindig ott vannak benned ezek a rétegek és érzések. A 
leghalványabb kétség nélkül tudom, hogy bármennyit is tudtok, még mindig ott van bennetek a 
halálfélelem különféle mértékben és szinteken. És azon tűnődtök, hogy mi fog történni. És ebbe 
az egész halál dologba is behozzátok ezt az egész Isten dolgot – ó, hatalmat akartam mondani, 
mivel ez kapcsolódik a halállal – hogy mi fog történni, ha átkelsz a túlsó partra? Kivel fogsz ott 
találkozni? Képes leszel majd megvédeni magad? Nagy kérdés. – Amikor meghalok, és átkelek a 
túloldalra, ó, képes leszek kezelni ezt a sok entitást, ezt a sok- sok…. 
 
Kérsz egy sört? Menj ki! (Adamus nevet) Linda felügyel, és úgy gondolja, hogy innom kellene. 
Sandra, milyen régóta is ismerjük egymást? 
 
SANDRA: Megcsináltam. 
 
ADAMUS: Harminchétezer éve, leszámítva egy-két évtizedet. 
 
SANDRA: Már elkészítettem. 
 
ADAMUS: Harminchétezer év után az ember már azt gondolná, hogy Sandra van annyira intuitív, 
hogy tudja, hogy eljött a kávé ideje. Ne mutogass nekem az ujjaddal! 
 
MOFO: Én epres cappuccinót ittam. 
 
ADAMUS: Igen, te már megittad. 
 
LINDA: Nem az ujjával mutatott be neked, hanem a karjával! (nevetés) 
 
ADAMUS: Akkor térjünk vissza Istenhez! 
 
Szóval még mindig Isten miatt aggódtok. Tudjátok, amikor összejövünk egymással, és okosakat 
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beszélünk, akkor azt gondoljátok, hogy „Ugyan, én már túl vagyok ezeken a régi hiedelmeken! – 
Nem igazán. Még mindig ott van az a félelem.” 
 
A halálfélelem legnagyobb oka nem csak a fizikai fájdalom. Hanem az, hogy mi a fene történik, ha 
átérsz a túloldalra? Milyen hatalmi dinamikák vannak a túloldalon? Vagy, hogy kicsoda Isten a 
többi birodalomban? Ez egy jókora aggodalom. Hogyan fogod megvédeni magad a gonosz 
szellemektől a túloldalon? Hogyan fogod kezelni ezt a Sátánt, meg ezeket a hatalmi lényeket, és 
Istent? Képes leszel Isten radarján maradni, ahogy itt is ezzel próbálkoztál? 
 
Akkor hadd térjek vissza ehhez körkörösen! (megkapja a kávéját) Frissen lett főzve? 
 
LINDA: Nem olyan friss, mint te! (nevetés) 
 
ADAMUS: Hm, oké. (Belekóstol, majd köhögni kezd) 
 
SART: Csak pár órával ezelőtt készült! 
 
ADAMUS: Rendben. Majd kezelem. 
 
Tehát ez nagy-hatalmas-óriási – menjünk be az Új Isten tudatba! Csináljuk ezt meg! Először saját 
magadért, majd ezt követően sugározzuk ezt ki az egész emberiség számára, azoknak, akik még 
mindig nagyon bele vannak ragadva ebbe a nagyon régi, hatalomszomjas Istenbe. Lépjünk túl az 
elmében még mindig ott lévő Istenről alkotott elképzeléseken, mert ahogy mondtátok is, ezt még 
nem tettétek meg. Még mindig férfiként hivatkoztok rá. Még mindig olyan szavakat használtok rá, 
hogy „hatalommal bíró”, „univerzális”. Folytathatnánk még a sort, de az egésznek ugyanaz a 
lényege. Zűrzavar, káosz, bizonytalanság, és valamiféle félelem. 
 
Isten egyetlen egy dolgot sem tett érted az életedben. Szeretek ilyen állításokat tenni. Ó, bárcsak 
néhány keresztény is nézné ezt most! De nem néznek minket. Mi lehet a baj velük? Ó, biztosan a 
keresztény televízió adását nézik éppen. Oké. 
 
Akkor csináljuk meg! (Linda felsóhajt) A következő élő adásra változtassuk meg az oldal nevét, 
vagy csináljunk egy új weboldalt! Az Új Keresztény Közvetítés címmel. (kisebb nevetések) 
 
LINDA: Nem! 
 
ADAMUS: És csinálnánk egy hatalmas show-t! 
 
LINDA: Nem! 
 
ADAMUS: Igen. Új Keresztény Közvetítés! Imádom! 
 
LINDA: Nem! A pokolba is! Nem! 
 
ADAMUS: Csinálnánk egy hálaadó Istentiszteletet, utána meg… 
 
LINDA: Jézusom, nem! 
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ADAMUS: Folytatnánk a megbeszélésünket úgy, ahogy most is tesszük. 
 
Tehát Isten egyetlen egy dolgot sem tett érted, és 
ennek így is kell lennie. Egyetlen egy szívességet sem 
tett neked. Nem védett meg annak a szörnyű 
balesetnek a potenciáljától. Nem hozta el életed 
szerelmét az életedbe, akitől különben is elváltál 
volna. Nem tett meg neked semmit. Nem tett 
okosabbá, fényesebbé, semmi ilyesmit nem tett. Fura 
egy Isten, akiben az emberek hisznek. Folyton 
imádkoznak hozzá. 
 
Lényegében az éjszaka során, a gondolati energiák 
10%-a imákra fordítódik. A többi 60% a szexről szól, a 
maradék pedig az imádságról. (nevetés) És ez minden 
egyes éjszaka kisugárzódik. Én ezt érzem, attól 
függően persze, hogy éppen hol tartózkodom. De 
tudjátok, ahogy elérkezik az éjszaka, az emberek 
lefekszenek, és megkezdődik az imák áradata. 

 
Nem tudom, hogy ezt mennyire tartjátok viccesnek, de ezt tényleg egy hatalmas komédia! Nem 
tudom, hogy vajon ez a legszomorúbb dolog-e a bolygótokon, mert Isten nem válaszolja meg az 
imákat. Istent ez nem érdekli. Isten még csak nem is szeret téged. (Adamus nevet) 
 
LINDA: Óóóó! (A közönség felnyög) Óóóó!!! 
 
ADAMUS: Na, látom, ez betalált! 
 
LINDA: Óóó! 
 
ADAMUS: Végre sikerült betalálnom! Ó! 
 
LINDA: Óóó! 
 
ADAMUS: Ó! Ez az! Ez az! És ennek tanúi voltatok. Videóra lett véve. Mindannyian online – Ó! Ti 
is ugyanezt teszitek – Óóó!!! – Nem, Isten nem szeret téged. Ez azért kemény, ugye? 
 
Na és ez az – amikor ezt kimondtam – ez volt az, ami rámutat a kapcsolatodra. 
 
Muszáj, hogy Isten szeressen téged, muszáj, hogy Isten okosabb legyen nálad, nagyobb legyen 
nálad, hatalmasabb legyen nálad. Isten nem szeret téged. Tudod miért? Mert az emberek hozták 
létre a szeretetet, és az emberek tapasztalták ezt meg először. Isten egészen addig nem ismerte a 
szeretetet, amíg az emberek meg nem teremtették azt. 
 
Az emberek azok, akik a hatalmas szenvedélyükből kifolyólag… nos, ez egy elég fura szenvedély. 
Annak a szenvedélyéből teremtették meg, hogy benne legyenek az életben. Isten nem szeretett 
téged (Lindának elakad a lélegzete), és most sem szeret. Ez a végső Isten teszt. Látod, hallok 
minden szót, és hallom az összes elképzelést és az összes megbeszélést Istenről. Menj csak oda 
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egy rabbihoz valamelyik nap, és mondd azt neki, hogy „Isten nem szeret téged!” – Ó!! Ó! 
(nevetgél) Nem, ez tényleg jó! Ez a végső teszt annak a nagyon régi Istennek a leárnyékolására 
vonatkozóan. 
 
Azt akarod, hogy Isten szeressen téged. Azt akarod, hogy Isten felismerjen téged. Azt akarod, hogy 
Isten jobb legyen nálad. Nos, ezek egyike sincs így! (Linda zokogni kezd, páran nevetnek) Nyersz 
valamit, veszítesz valamit. (Még nagyobb nevetés) 
 
Szeretném, ha ebbe most egy pillanatra beleéreznél! Semmi szükség arra, hogy Isten 
felsőbbrendű, vagy a legfőbb legyen! Erre semmi szükség! 
 
Na, erre az elme azonnal kattogni kezd. Megpróbálsz betölteni egy ürességet, a régi Isten 
ürességét. Tehát akkor miben is hiszel? Hova is helyezed ezt az Istent? Állj meg egy pillanatra! Ne 
próbálkozz olyan nagyon azzal, hogy pótold, felcseréld azt a régi Istent! 
 
Semmi szükség arra, hogy Isten legyen a legfelsőbb, a legmagasabb, vagy, hogy bármiféle 
hatalommal is bírjon. Örülök neki, hogy Isten nem szeret téged, mert a szeretet nagyon fájdalmas 
is tud lenni. A szeretet bármelyik pillanatban ellened fordulhat. És ezt te is tudod. A szeretet 
időnként nagyon kemény tud lenni, és csodálatos is persze, de nagyon kemény is tud lenni. 
 
És ezt most tényleg odateszem neked. Ha Isten szeretne téged, akkor neked nem kellene magadat 
szeretned, érted? Akkor hagynád, hogy Isten tegye ezt meg helyetted. Hm. 
Istennek nem kell téged szeretnie, egyáltalán nem kell, hogy szerelmet érezzen irántad, mert 
Isten, a Szellem egyszerűen az együttérzés és a tudatosság. 
 
Ezek mind emberi jellemzők, amikkel felruháztátok Istent, a Szellemet, Allahot, vagy legyen szó 
bármiről is, amit az emberek kivetítettek a vágyaikból fakadóan ebbe a felhőbe és létrehozták ezt 
az Istennek nevezett dolgot, ami egyáltalán nem ilyen. Semmi köze ezekhez. 
 
Meg akarod ezt határozni. Szavakba akarod foglalni. Végeredményben ezt nem lehet 
meghatározni, mindössze megtapasztalni, átélni lehet. 
 
 
Az Új „Isten” meghatározása 
 
Megpróbálunk itt egy-két dolgot meghatározni, amik azért rugalmas meghatározások. Először is 
azzal kezdeném, hogy egyszerű. Egyszerű. A Szellem egyszerű. Semmiféle bonyolultságra vagy 
összetettsége nincs szüksége, ahogy neked sem. Neked sem. 
 
A Szellem, hívjuk ezt tudatnak vagy tudatosságnak, a felismerés. A tudatosságnak nem kell saját 
magát felnagyítania. Nincs szüksége senki imádatára, rajongására vagy hajbókolására. Nincs 
szüksége szabályokra, vagy leszabályozásokra. Ő egyszerűen az Én Vagyok. És ezzel a 
tudatossággal ti is rendelkeztek. 
 
Sok beszélgetés folyik a lélek létezőkről, és arról, hogy Isten kiterjesztései vagytok, és hogy még 
mindig Isten a nagy játékos. Nem, nem, nem. Ezek egyike sem vagytok. Még mindig ragaszkodni 
akartok egy nagyon mély és régi hiedelemhez, miszerint ti Istentől származtok, úgy lettetek 
megteremtve, pedig ez nem így volt. Nem lettél megteremtve. Nem Istentől származol. Nem Isten 
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kiskutyája vagy. És Isten gyermekei sem vagytok. Isten nem tart titeket pórázon. Nem fogtok 
Hazatérni, ahogy ezt tudjátok és ismeritek, de az sem igaz, hogy Isten pórázon tart benneteket, és 
onnan irányít titeket. Nem tart vissza titeket, ahogy azt sem akarja, hogy bizonyos dolgokat 
megtegyetek. 

 
Nagyon furcsa érzés hirtelen beleérezni abba, hogy: - Isten 
nem szeret engem – majd azzal folytatni, hogy „Isten nem 
teremtett engem.” – Ez egy roppant furcsa, mondhatni üres 
érzés, és most arra kérlek benneteket, hogy maradjatok 
ezzel az üres érzéssel egy ideig. Meg akarjátok ezt majd 
határozni. Azt próbáljátok majd mondani, hogy „Hát, 
Adamus ezt meg ezt mondta, én pedig ezt így és így fogom 
ezt újra meghatározni. És megpróbálod majd kicsit 
kifényesíteni ezt az Isten szarságot. (Lindának elakad a 
lélegzete; nevetés) És ezt az egészet valahogy jobbá tenni. 
És….” – Mert ez így van. Ez nagy dolog, és pontosan itt 
üldögél az emberi tudatosság puncsos táljában! (Adamus 
nevet) Ez egy… 

 
MOFO: Fincsi! 
 
ADAMUS: Téged csatornáztalak Mofo! (még több nevetés) 
 
Megpróbáljátok ezt majd újra meghatározni, és arra kérlek mindannyiótokat a mostani és a 
következő összejövetelünk között, hogy ne tegyétek ezt! Meg fogtok döbbeni Istenen, és máris 
elárulom nektek, hogy amikor éjjelente aludni térsz, és megpróbálsz majd elaludni, akkor ott 
leszek, és még többet fogunk Istenről beszélgetni. Folyamatos nyomást fogok rátok gyakorolni. És 
persze ti ezt megpróbáljátok majd figyelmen kívül hagyni. Ilyenekkel próbálkoztok majd, hogy „Ó, 
ez nekem túl sok most.” – És figyelmen kívül fogjátok hagyni. De attól én még ott leszek, mert 
együtt el fogjuk hozni Isten új tudatát és tudatosságát erre a bolygóra. 
 
Nem fogunk erről hosszas könyveket írni. Nem lesznek szabályaink és szabályzataink, előírásaink. 
Ez egy érzés lesz, az új Isten megélése, átélése. 
 
És azt máris elárulhatom, hogy egy újra meghatározás fog történni, egy ház takarítás, és egy új 
érzés behozatala, ami nem a végső igazság lesz. Mert meg fog változni. Talán 10 év múlva, talán 
100 vagy 500 év múlva, de újra változni fog a tudatossággal. 
 
Isten – még a szót sem kedvelem. Én ezt a tudatosságot tulajdonképpen Teónak hívom. Teónak. 
Leírnád ezt? (mondja Lindának) Egyszer volt egy kutyám, akit Teónak hívtam. Mindig megharapott. 
 
SART: Vajon miért?! 
 
ADAMUS: Teó… (Adamus nevet) Volt egy másik kutyám is, akit Sart-nak hívtak és…(nevetés) 
 
Teó, így hívom az Örök Egyet. Az Örök Egy – ezt a nevet mindig is szerettem. Az Örök Egy. (a ford. 
megj. Az Örök Egy angolul – The Eternal One. Ha a szavak kezdőbetűjét összeadod, kijön a TEO 
szó) Ez volt az Egység. Az örökkévaló. Ami folytatódik. Időtlenül. Nem foglal el teret. Az 
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egyszerűsége az egysége. 
 
Görögül a Teo Istent jelent, tehát ez egy remek szóhasználat. Teó – az Örök Egy. Ez az én 
szóhasználatom. Már nagyon régóta nem használom se az Isten, se a Szellem kifejezéseket. Mert 
ezek a szavak agyon lettek használva, el lettek koptatva a tudatosságban. Tehát én egyszerűen 
csak Teónak hívom. És ez hasonlít Teodorra is, a szomszéd fickóra. Na igen. 
 
SHAUMBRA 6 (nő): Mit szólnál a Thea-hoz? 
 
ADAMUS: Thea. Thea lenne a női változat bizonyára, de ez nem működik együtt az Örök Eggyel. 
Az Örök „A”? 

 
SHAUMBRA 6: Mit szólnál az Örök Mindenhez? 
 
ADAMUS: Azok sem jönnek ki jól a betűket nézve. Ezért 
maradok a Teónál. És ez nem egy férfinév, hanem 
egyszerűen az Örök Egy. 
 
SHAUMBRA 6: A Teodor nem egy férfinév? 
 
ADAMUS: De igen, a Teodor egy férfinév, de a Teó 
szónak eredetileg a görög nyelven semmi köze sincs a 
férfihez vagy a nőhöz. Hanem egyszerűen csak Isten. És 
a görög Theo szónak az eredete – ami nagyon fontos – 
a VANság. Azt jelenti, hogy van. Isten van. Mindössze 
ezt jelenti, hogy van. Isten van. És innen bárhova 
eljuthatunk, mert Isten van. Isten ott van mindenben, 

és félig-meddig odafent is van. Isten Egységes, mégis ott van mindenhol. 
 
Hadd fogalmazzam ezt meg másképpen. Isten a lehető legjobb módon meghatározhatatlan, mert 
Isten van. Bármit is választ az ember, bármit is elhisz vagy érez – az van. Ezért az Isten. A részed. A 
tudatosság része. Még a teremtés szót sem szeretem erre használni. 
 
És menjünk egy lépéssel tovább! Mindig szeretem azt mondani, hogy Isten az én… – majd töltsd 
ki az üres részeket. Isten az én mindenem – a gondolataim, az érzéseim, a testem, az érzelmeim, 
a potenciáljaim – és igen, hogy ezt megfordítsam, ez azért van így, mert te vagy Isten. Te vagy 
Isten. 
 
És ezt most nem egy fennhéjázó vagy hencegő módon értem. Még csak nem is úgy értettem, hogy 
ezzel most nyomást helyezzek rád, hogy ilyeneket mondj, hogy „Ó, de ha én vagyok Isten, hogy-
hogy nem tudok manifesztálni egy pohár bort?” – Azok… 
 
LINDA: Sandra! (Adamus nevet) 
 
ADAMUS: …emberi vágyak. Tehát, Isten az én................... – majd töltsd ki a pontozott részt. Isten 
az én akármim. Isten az én jelenlegi gondolataim. Isten az én összes érzésem. 
 
Tehát ismételten arra kérlek titeket, hogy a mostani és a következő összejövetelünk között: Isten 
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az én….................. – legyen szó bármiről is. 
 
Szeretnék már túljutni ezen az egész elképzelésen, hogy van valami odakint, aki valószínűleg férfi, 
elég kontrolláló, irányító, és hatalommal bíró. Mert ez nagyon egyszerű. Tényleg rendkívül 
egyszerű, mégis nehéz lesz. Ahogy mostanra már rájöttetek, az egyszerű dolgok nagy kihívást 
tudnak okozni. 
 

 
Isten algoritmusa 
 
Akkor hadd menjek egy lépéssel tovább ezzel! Tudjátok mik az algoritmusok? Az algoritmusokat a 
szoftvereknél használják. Ez egy olyan eljárás, ami egy bizonyos eredmény érdekében kerül 
alkalmazásra. Vagy a matematikában is vannak algoritmusok, matematikai formulák, amik 
elvezetnek a végső válaszhoz. 
 
Az algoritmusok lényegében azt az áramlást, azt a mintát jelentik, amik elvezetnek egy bizonyos 
megoldáshoz. 
 
Létezik az Isteni algoritmus, azaz vannak Isteni algoritmusok. Ezek… nem olyanok, mint a digitális 
vagy a tudomány, illetve a természet algoritmusai. Hiszen még a természetnek is meg vannak a 
maga mintái vagy algoritmusai. 
 
Az algoritmusok lényegében hitrendszereken alapulnak. És erre azt mondjátok, hogy „Nem, mert 
ez matematika. Ez az igazság”. – A matematika mindössze egy hitrendszer. Vagy azt mondjátok, 
hogy „Nem, ez digitális, és egy bizonyos szoftver algoritmusának meghatározottnak kell lennie.” – 
Nem, ez még mindig ugyanúgy csak egy hitrendszer. A tudat áramlása az, ami magához vonzza az 
energiákat, ami aztán valamiféle eredményt, manifesztációt eredményez. 
 
Tehát végeredményben minden egyes algoritmus egy hitrendszer eredménye. És jelenleg itt 
található a bolygón az Isteni algoritmus. Létezik egy áramlás, egy folyamat, ami zajlik. És mindez 
az emberek hitrendszereinek az eredményeképpen érkezik be, ami létrehoz bizonyos mintákat, 
amik aztán meghatározott manifesztációkat vagy teremtéseket létesítenek. 
 
A feltételekhez, korlátokhoz nem kötött szabad Isteni algoritmus az a dolog… tudjátok miket 
szoktatok mondani, hogy „Minden a körülményeken, feltételeken múlik. Valami történt. 
Találkoztam valakivel. Ennek az esélye, hogy mi ketten találkozzunk pont akkor és pont ott szinte 
lehetetlen, ha számba vesszük az összes többi lehetséges verziót. Ez varázslatos!” – Nem. Ez 
lényegében az Isteni algoritmus, ami létrehozza az összes körülményt, még akkor is, ha az több 
száz más embert is magába foglal. Még ha ez az egész véletlennek is tűnik, nem az, hanem az Isteni 
algoritmus műve. Néha azt gondoljátok, hogy ez rettenetesen összetett kell, hogy legyen, hiszen 
itt van ez a rengeteg sok réteg, meg a dolgok, amik történnek, itt van ez a sok potenciális esély 
meg valószínűtlenség és minden egyéb, de az Isteni algoritmusban, a Teó algoritmusban, vagy 
ahogy én fogalmaznám, a Fény algoritmusban ez az egész nagyon könnyű. 
 
Az emberi elme számára ez az egész zavarba ejtő és felfoghatatlan. – De ha ott, abban a 
pillanatban nem fordultam volna meg, mert hallottam egy zajt, ami egyszerre csak ott volt, akkor 
elkerültem volna azt a személyt, akivel találkoznom kellett, mert pont egy új lehetőségről mesélt 
nekem. Ha nem lett volna az a zaj… – meg ilyeneket mondotok, hogy „Ó, Istenem, az élet olyan 
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kockázatos!” – Meg nekiálltok, hogy „És mi van akkor, ha….?” – De az Isteni algoritmusban ez nem 
probléma, ez csak áramlik, csak megtörténik, egyszerűen csak ott van. 
 
Az algoritmus lényegében a vágyból és a szenvedélyből ered. Nem annyira az emberiből, hanem 
egy mély, belső szenvedélyből, amit aztán létrehozza azt, amit én a fénynek nevezek – de nem a 
látható fénynek – hanem ez egy fényáram – ami olyasmi, mint egy tudatáram, de mégsem teljesen 
ugyanolyan. Tehát hívjuk ezt egyszerűen egy fényáramnak, egy tudati ragyogásnak vagy 
kisugárzásnak, ami kiárad. 
 
És lényegében ebben a valóságban három különböző energiát vonz magához – elektromosat, 
mágnesest és még valamit, amit én plunknak hívok, ami pontosan itt fent van. Még senki sem tud 
róla. A tudomány nem tud még róla, pedig a plunk lényegében – és ez egy valódi szó – szóval 
lényegében gravitációt jelent, de nem egészen úgy, ahogy ti ismeritek a gravitációt, és ennek 
hatalmas befolyása van a végső manifesztációra. 

 
Ismeritek a gravitációt, hiszen amikor valamit 
ledobtok a padlóra, vagy elejtetek, akkor az leesik. 
De létezik az antigravitáció is. Ami egyfajta fordított 
gravitáció. Ami nem azt jelenti, hogy felfelé „esnek” 
a dolgok, hanem azt, hogy a gravitációs erő behoz 
valamit vagy éppen eltaszít valamit. 
 
A gravitáció nem csak egy fizikai jelenség, hanem egy 
érzelmi jelenség is. Gravitáció van az érzelmeidben. 
Ez a szenvedélyed és a vágyad jelensége. Vonzza 
vagy taszítja a dolgokat. És ha ezt összhangba hozod 
a mágnesességgel, az elektromossággal, az 
elektromos impulzusokkal, akkor már össze is áll ez 
a fénysugár, ami hasonlatos egy tudati áramhoz, ami 
összeszedi ezeket az energiákat, amik negatív és 
pozitív töltéssel bírnak az elektromosság, a 

mágnesesség és a plunk formájában, és már készen is van a valóság! Hirtelenjében rendelkezel az 
Isteni algoritmussal. És megtörténik a manifesztáció. 
 
Akkor hadd foglaljam össze itt ezt az egészet! 
 
Eljött egy új tudatossággal bíró Isten ideje ezen a bolygón, aminek sokan ellen fognak állni. Nem 
kell senkit erről megtérítened, senkinek sem kell erről prédikálnod. Csak ismerd fel magadban, és 
akkor odakint is megjelenik. Mert a szabadságnak ez az egyik legnagyobb akadálya itt, ezen a 
bolygón: Az Isten, a vallás – amik már nagyon régi, elavult elképzelések. 
 
Ha egyszer megszabadulsz ezektől az Istenről alkotott nagyon régi elképzelésektől, és ha egyszer 
ezt tényleg átéled, és egy felszabadító, szabad érzéssel járó tapasztalássá válik számodra, akkor 
elkezded majd megérteni, hogy ez az egész hogyan is működik. Nem biológiai, nem tudományos 
alapokon, hanem az Isteni algoritmusból, és akkor egyszeriben csak benne találod magad. És már 
nem rajta kívül vagy. És többé már nem rejtélyes, ahogy ezek a dolgok megtörténnek. 
 
Többé már nem játszol a hatalommal, így nem kell amiatt aggódnod, hogy felrobbantod az 
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univerzumot, vagy hogy valaki mást bántasz. Hirtelen felismered, hogy minden hogyan áll össze, 
és ekkor egyszeriben elkezded felismerni, hogy te vagy az Isteni algoritmus, és hogy mennyire 
hatással vagy mindenre, hogy mennyire tényleg te teremtesz mindent. 
 
Tudom, sok ez egyetlen napra, és szeretném ezt ez egészet egy rövid merabhbal befejezni. Sok a 
gondolat és sok a kérdés azzal kapcsolatosan, hogy hova is tartunk, hogy mit is kellene 
megértenetek, felfognotok. Állj csak meg egy pillanatra! 
 
Állj meg egy pillanatra! Ez mindössze Isten, a Szellem megéléséről szól, ahelyett, hogy ez csak egy 
bizonytalan, homályos rejtély lenne valahol a messzeségben. 
 
Kapcsoljuk lejebb a világítást! 
 
Vegyünk egy jó mély lélegzetet! 
 
(megszólal a zene) 
 
 
Teó merabh 
 
A merabh alatt egyszerűen csak megengedjük a tudatunk átváltását. Nem kell ezen gondolkoznod. 
Semmilyen erőfeszítést sem kell tenned. 
 
Sok mindenről beszéltem ma… érezhetitek, ahogy az energiák itt repkednek a teremben, vagy 
ott, ahol éppen most vagy. 
 
Vegyünk egy mély lélegzetet, és kezdd el felismerni a szabadságodat a régi hatalommal, 
irányítással, kontrollal, félelemmel, és igen, még a szeretettel is bíró Istentől! 
 
És most, miközben beszélek, azon tűnődsz, hogy „Nos, akkor rossz ember vagyok, ha nem 
ragaszkodom tovább ahhoz a régi Istenhez? Ha többé nem hiszek Istenben?” – Nem, mindössze 
változol. Csak változol, annak érdekében, hogy Theo végül sokkal személyesebb, sugárzóbb, 
ragyogóbb, élettelibb és valódibb lehessen. 
 
Váratlanul összeolvad egymással a tudomány és a Szellem. Ha egyszer tényleg elkezded 
megérteni az Isteni algoritmust, ahogy a tudat áramlása valóságot teremt és testet ölt, akkor ez 
egybehozza egymással ezt a két világot, amik bizony már jó régóta távol voltak egymástól – a 
tudomány és a vallás világát. És mi most pontosan ezt tesszük itt. 
 
És ekkor tényleg elkezded életre kelteni Teót, tényleg egy átélésként, egy tapasztalásként hozod 
azt be, és többé már nem hitrendszerként és gondolatként. 
 
Azt kérdezem most tőled, hogy „ Kellemesen érzed magad azzal, hogy nem határozod meg 
Istent? Kényelmes számodra a tudatosság új szintjére emelkedned?” Istennek nem kell odakint 
lennie. Istennek még csak szeretnie sem kell téged. Tudom, ez kemény dió. 
 
Jól tudod-e érezni magad azzal, hogy ezt most egyszerűen csak félreteszed, és megengeded 
magadnak, hogy átéld és megtapasztald az Örök Egyet? Sőt, képes vagy még a teremtői 
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elképzeléseidet is elengedni? Ha igen, akkor fel fogod ismerni, hogy ez nem ez a fajta 
kapcsolat. Te nem Isten bábja vagy. Tényleg nem Isten tervezett, épített, teremtett meg téged. 
Ez egy elég fura érzés. – Nos, akkor mégis honnan származom? – Csitt! 
 
Isten van. 
 
Isten az én érzésem, a tudásom. 
 
Isten az én együttérzésem. 
 
Isten az én mindennapos, hétköznapi életem. 
 

Isten az én naivitásom, és egyben az intelligenciám is. 
 
Szeretem ezt: Isten az én………. – és utána bármi állhat. 
 
Nem kell, hogy csak a jó dolgok legyenek benne. Lehet benne kemény dolog is. – Isten az én 
összes szemetem. Az összes szemetem, és az összes bűntudatom és szégyenem. – Istent ez nem 
érdekli, nem zavarja. 
 
Tehát viszonylag ismeretlen, feltérképezetlen területek felé vesszük itt az irányt. És nagyon 
bátor és merész létezők kellenek ehhez, de most már itt van ennek az ideje. 
 
Odatartunk, amiről beszélgettünk ma – imádom ezt – az Isteni algoritmusba, az áramlásba, 
a tudat áramába, ami összeszedi az energiákat, összeszedi a dinamikákat és az életet, majd 
azzá válik. 
 
Akkor most vegyünk egy mély lélegzetet és egy pillanatra most legyünk megengedőek! 

 
Fantasztikus lesz figyelned, átérezned a saját 
tapasztalásodat, a saját felismerésedet, tudod, amikor 
már kényelmesen érzed magad, amikor azt mondod 
majd, hogy „ Nem kell, hogy Isten szeressen engem. 
Nincs rá szükségem.” – És ismét elmondom, hogy 
kezdetben ez egy nagyon furcsa, üres érzés lesz, majd 
hirtelen rádöbbensz, hogy „Ó, nahát, hogy én mekkora 
utazást helyeztem Teóra! Vagyis valójában magamra 
helyeztem ekkora nagy utazást!” 
 
Tehát ez itt ma a Függetlenség Napja Amerikában. Ez ma 
a szuverenitás napja itt a Bíbor Körben, és itt az ideje a 
szabadságnak, az életnek és a megvilágosodásnak! 
 
Vegyél egy jó mély lélegzetet! Vegyél egy jó mély 
lélegzetet! 

 

A vihar elvonul majd, ahogy mindig. Ezt most azoknak mondom, akik személyesen vannak jelen 
itt, a Bíbor Kör Központban. A vihar el fog múlni. Na igen, van egy kis szél meg egy kis eső. De 
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a vihar azért van, mert tisztít. Észrevettétek már, hogy a vihar mindig a legjobb vagy a 
legrosszabb pillanatban érkezik? Egyszerűen csak jön. Miért pont most van itt? Ez az Isteni 
algoritmus. És persze az elme nekiáll ezt megfejteni: - De hogy történik ez az egész, és miért? – 
És akkor fogod magad, és veszel egy mély lélegzetet, és felismered, hogy ez abszolút tökéletes. 
Teljesen megfelelő. 

És veszel egy mély lélegzetet és felismered, hogy „Most már értem, mit szokott Adamus 
mondani” 

ADAMUS és a KÖZÖNSÉG egyszerre: Minden jól van a teremtés egészében. 

ADAMUS: És drága barátaim, a jövő hónapban újra találkozunk! Köszönöm! Mindig 
megtiszteltetés számomra benneteket szolgálni. Köszönöm. (a közönség tapsol) 
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