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VAŢNA NAPOMENA: Ove informacije verovatno nisu za vas ako 

niste preuzeli potpunu odgovornost za vaš ţivot i vaše kreacije. 

 

* * * 

 

 

Ja Jesam ko Ja Jesam, Adamus Suverenog Domena. 

 

Dobrodošli na prvi Šaud Serije Transljudskost. Hm, uzmite dobar dubok udah sa tim. 

(uzima dubok udah) Mm. Nešto je drugaĉije. Nešto je drugaĉije u vazduhu, u 

energiji. Moţete to opaziti ĉulima ako uzmete dobar dubok udah i izadjete iz vašeg 

uma na momenat. (kratka pauza) Nešto je drugaĉije. Priĉaćemo o tome za momenat, 

ali... 

 

Hteo sam da poĉnem sa nekoliko reĉi, ali postoji ova neodoljiva aroma - (Adamus 

njuška, a publika se smeje) - kada udahnem, neodoljiva aroma ili dobrog francuskog 

šampanjca iz vašeg daha (Adamus opet njuška), ili nešto više proţimajuće. Da li bi to 

mogla biti - da li bi to mogla biti prava kafa? (publika govori "Da!") Sandra! Gde je 

moja kafa?! 

 

LINDA: Adamuse! Mislim da je vreme da odeš do specijalnog Kluba Majstora. 

 

ADAMUS: Pa, ja sam pozvan... 

 

LINDA: Da, jesi! (aplauz publike) 

 

ADAMUS:... u ljudski Klub Majstora. Hvala ti, draga moja. 
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LINDA: Ţelimo da vidiš ove predivne kreacije koje Majstori rade. Da. 

 

ADAMUS: Dakle samo ćemo odšetati do Kluba Majstora. 

 

LINDA: Da. 

 

ADAMUS: Mislim da sam moţda pripremio mali govor za ovo, ali ko zna? Ko zna? 

 

LINDA: Oh! Da li je moguće? Ti? Govor?! 

 

ADAMUS: Cmok! Mali poljubac ovde pre... 

 

LINDA: Oh. Evo ga.  

 

ADAMUS: Oh, da! 

 

LINDA: Da, kako bi bilo još? Da. Da. 

 

ADAMUS: Cmok! (šalje poljupce raznim ĉlanovima publike) Da. Da. 

 

LINDA: Da, da. 

 

ADAMUS: Cmok! Vazdušni poljubac. 

 

LINDA: Nemoj propustiti! Nemoj propustiti! 

 

ADAMUS: Cmok! I zagrljaj. Ah, stari dragi prijatelj. (grle se) Nisam te video neko 

vreme. I tvoja predivna ćerka. Nije li... 

 

LINDA: Ona je divna. 

 

ADAMUS: Biću sa tobom za momenat. 

 

LINDA: Da, nema problema. Nema problema. 

 

ADAMUS: Cmok! Moram da poljubim... oh. 

 

ŠERON: Oh. 

 

ADAMUS: Oh. Cmok! 

 

ŠERON: Hvala ti. 
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LINDA: Ne ţelimo ništa da prekidamo. 

 

ADAMUS: Okej. 

 

LINDA: Okej. 

 

ADAMUS: Dakle... 

 

LINDA: Idemo. Idemo. 

 

ADAMUS: Okej. Hvala ti. Moţeš li uzeti moju ruku, molim te? 

 

LINDA: Da. Da. 

 

ADAMUS: Da. Da. 

 

LINDA: Ţelim da se uverim da si se pobrinuo za Dţefrija. 

 

ADAMUS: Aah! 

 

LINDA: O, ĉekaj, ĉekaj! 

 

ADAMUS: Aaah! 

 

LINDA: Oh, jesi li to video? Jesi li to video? (pokazuje Tobajasovu sliku na zidu) 

 

ADAMUS: Ah, Tobajas. 

 

LINDA: Ah. 

 

ADAMUS: Nikad nisi tako dobro izgledao, Tobajas... 

 

LINDA: Oh! 

 

ADAMUS: ... kao što izgledaš na toj slici. 

 

LINDA: Oooh! 

 

ADAMUS: Okej. Oh! Dakle ovo je to? 

 

LINDA: Ovo je to. 

 

ADAMUS: Ovo je to, Klub Majstora. 
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LINDA: Zar nisi ponosan? (ona duboko uzdiše) To je zadivljujuća predivna kreacija. 

 

ADAMUS: To je predivna kreacija. Ako nemaš ništa protiv, ja ću uzeti moju kafu i... 

 

LINDA: Hah! Šta je ovo? 

 

ADAMUS: ... a onda... to je Timoti. (Adamus se smeje) 

 

LINDA: Iza Timotija, sa Timotijem. 

 

ADAMUS: Ja ću da priĉam odavde na momenat. (Timoti se premešta na drugo 

sedište) Dakle. Da, i moja kafa dame. 

 

LINDA: Ah! Istreniran barmen. 

 

ADAMUS: Već napravljena? Ona... 

 

SANDRA: Da, od barmena. (Keri) 

 

ADAMUS: Oh, da li bi... 

 

LINDA: Oh! 

 

ADAMUS: ... otišla do kamere i pokazala im kako to predivno izgleda sa... hvala ti. 

 

LINDA: Ooh! Nisam sigurna moram da odem... 

 

ADAMUS: Hvala ti. 

 

LINDA: ... da pokaţem ovo na kameri. O moj boţe. Ovo će biti - ovo je napeto. 

Okej, moţete li da vidite unutar ove šolje kafe? 

 

ADAMUS: Spusti to malo i oni mogu umoĉiti kameru. 

 

LINDA: Mislim da se to ne moţe uraditi. 

 

ADAMUS: Pravo u šolju kafe. 

 

LINDA: Moţete li je videti? 

 

ADAMUS: Evo je! 

 

LINDA: Ooh! Mogu je videti. Ĉekaj! Ĉekaj! Oooh! Pogledajte profesionalni rad 

barmena! (u kafi je oblik srca) Ooh! Ti! 
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ADAMUS: Taĉno ovde. Tako. 

 

LINDA: Ti si takav srećković. 

 

ADAMUS: Hvala ti i hvala vama, predivne dame, što ste mi napravile pravu kafu. 

Sve ove godine sam podnosio ovu - hm - drugu vrstu kafe, manje elegantnu kafu. Ali 

sada, sada... i znam to je bila moja ţelja i zamolio sam Koldru i Lindu da obezbede da 

dobijemo dobru mašinu za kafu ovde u Klubu Majstora. Ako nemaš ništa protiv. 

(uzima gutljaj) Aaah! 

 

LINDA: Konaĉno, zadovoljstvo. 

 

ADAMUS: Hvala ti. Hvala ti. 

 

LINDA: Vau.  

 

 

Klub Majstora 

 

ADAMUS: Kao prvi Uzašli Majstor u ovom klubu, u ovom ljudskom klubu, voleo 

bih da odvojim ovaj momenat da pozovem sve druge Uzašle Majstore, i one koji su 

utelovljeni ovde na Zemlji i one koji su u drugim ravnima. Voleo bih da ih pozovem 

da dodju, i Kraš, da li bi bio tako ljubazan da otvoriš vrata, ili Timoti, da otvoriš vrata 

i pustiš ih unutra. Samo se šalim. Ne trebaju im vrata da bi ušli. (smeh) On je pao na 

to. On je pao na to. 

 

Pozvaću ih da dodju i da se pridruţe svima vama, onima koji gledaju on-line, onima 

koji su u Centru Povezivanja Grimiznog Kruga, da zaista uzemljite ove energije, da 

uzmete dubok udah i da dopustite energijama da teku izmedju što biste vi rekli neba i 

Zemlje, izmedju drugih realnosti i ove ljudske ravni, i više nego išta drugo, u ovom 

momentu, dopustite svim Uzašlim Majstorima da udju i da budu sa nama... da se 

zaista stopimo u "i". Ne radi se toliko mnogo o nebu i Zemlji, ili ovoj i onoj ravni, 

radi se o "i", mnogi. I to je zapravo ono što svi vi radite. Vi to radite u vašim liĉnim 

ţivotima; vi to radite ovde u Klubu Majstora. 

 

Dakle, hajde da odvojimo ovaj momenat u predivnoj tišini, koja zapravo nije tišina, 

da pozovemo Uzašle Majstore. One koji su ovde - preko 1500 njih koji su ovde 

utelovljeni na ovoj planeti - i sve one koji su u drugim ravima, koji imaju njihov Klub 

Uzašlih Majstora, ali sam siguran da se ne moţe porediti sa energijama onoga što vi 

imate ovde (pauza), zato što je ovde nešto specijalno, takva istorija koja je ugradjena 

u ovaj zid. Istorija vašeg putovanja, vaših mnogih, mnogih ţivota. 
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Ranije je reĉeno da ovo ovde kamenje u zidu predstavlja sve Šaumbre, mnogo, 

mnogo kamenja i to je istina. Ali ono takodje predstavlja sve vaše ţivote, sva vaša 

iskustva, svakoga od vas, svo kamenje ovde - sve kroz šta ste prošli, svako iskustvo, 

svaku teškoću, svaki predivan radostan momenat - taĉno ovde na ovom zidu. 

 

Odvojte momenat da to osetite. To je zid spomena, na neki naĉin. To nije Zid Plaĉa, 

zaista, i nemojte poĉeti ovde da stavljate male molitve. To je zid radosti i zid bivanja 

transljudski. 

 

A na drugom zidu, koji ćemo pokazati kasnije, na drugom zidu na suprotnoj strani 

sobe, koji je Koldra nazvao veliki grimizni zid, na tom zidu je predstavljena umetnost 

ţivota i ĉin ţivota. To je predivan zid i on nije samo ravan, zato što ni vi niste samo 

ravni. On ima dimenziju. On u sebi ima karakter. On u sebi ima umetnost, koju je u 

njega ulio umetnik koji ga je kreirao, ali i svako od vas. On pokazuje kovitlanja 

ţivota, teksturu ţivota, sve osim ravnoće ţivota, koji za tolike mnoge, za one mnoge 

koji ţive u singularnoj prirodi ţivota, njihovi ţivoti mogu biti kao ravan, skoro 

bezbojan zid. Ali za one koji idu u "i", koji dopuštaju "i", koji dopuštaju, zaista, 

utelovljenje svega, ovaj zid predstavlja tu lepotu od "i", umetnosti, potencijala. 

 

Dakle imamo dva zida, Zid Radosti sa vašim iskustvima i Zid I, koji predstavlja 

dubinu i koji predstavlja istinsku transljudskost. 

 

A onda, naravno, taĉno u sredini toga imamo mašinu za kafu i kuhinju, koji 

predstavljaju taj veoma lep deo ljudskog ţivota, da hranite telo, da uţivate u ĉulnim 

stvarima samog ţivota. Dakle ovde to imamo. 

 

I poslednji zid, prozori. Prozori, koji gledaju napolje u svet, koji gledaju napolje, 

dajući perspektivu realnosti. To je ono povodom ĉega su zapravo ova ĉetiri zida. I 

kada danas stanete ovde, kad god dodjete u posetu, kad god samo sedite u ovoj 

energiji, bilo da ste okruţeni drugim Šaumbrama ili da ste moţda sami, osetite 

povezanost koju ste napravili izmedju drugih ravni i ove ravni, integraciju "i", taĉno 

ovde. 

 

To je moţda samo mali prostor na maloj planeti u veoma velikom univerzumu, ali 

ono što to jeste i šta to predstavlja je donošenje "i" ovoj Zemlji. Mnogi, sve-stvo, ne 

više linearan pojednostavljen ţivot.    

 

Uzmite dobar dubok udah sa tim. 

 

Ovaj dan je isto tako vaţan, isto tako istorijski, ili moţda i više, od dana koji smo 

imali na Kvantnom Skoku zajedno, u septembru 2007-me godine. I to je bio dan kada 

smo rekli da mi prevazilazimo normalno. To se moţda neće odmah pokazati u vašem 

ţivotu ili ljudskom ţivotu, ali stepen svesti, put istorije se promenio na taj dan. On je 

nazvan Kvantni Skok zato što smo otišli u nešto drugo. Bile su potrebne mnoge 
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godine da bi se to manifestovalo, ali evo nas ovde sada, na ovaj dan "i". Ovaj dan 

istinskog utelovljenja na ovoj planeti je ovde. 

 

Uzmite dubok udah sa tim. 

 

(pauza) 

 

I draga Linda, ako bi me vodila nazad, i Sandra, da li bi mi donela moju kafu? 

 

LINDA: (smeje se) Da li bio voleo još nekoga? 

 

ADAMUS: Ona je... da, pratnju. 

 

LINDA: Da li i Keri moţe doći? 

 

ADAMUS: Keri takodje moţe doći kao glavni barmen. Da li bi volela da dodješ? 

 

KERI: O, da! 

 

ADAMUS: Da. I imaćemo malu paradu vraćajući se u studio. 

 

LINDA: Idemo. 

 

ADAMUS: Pa, moramo saĉekati Keri. 

 

LINDA: Okej, naravno, naravno. 

 

ADAMUS: Da. 

 

KERI: Okej! Stiţem. 

 

ADAMUS: Da, okej. Idemo. 

 

LINDA: Idemo. 

 

ADAMUS: U redu. 

 

LINDA: Ooh! 

 

ADAMUS: Hvala vam. 

 

LINDA: Tako zgodno. 
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ADAMUS: Da. (publika tapše dok svi oni ulaze u studio) Oh, upravo smo vas videli 

na drugoj strani. (Adamus se smeje) 

 

LINDA: Ako ćeš to uraditi, uradi to kako treba. 

 

ADAMUS: Oh, vi morate malo da glumite s vremena na vreme. Prestanite da budete 

tako uštogljeni, svi vi. Treba malo da glumite. 

 

LINDA: Ti to moţeš uraditi. Ti to moţeš uraditi. 

 

ADAMUS: Vi kaţete "Zašto Keri i Sandra nose njegovu kafu?" 

 

LINDA: Zato što mogu. 

 

ADAMUS: Zašto ne? Zašto ne? 

 

LINDA: Zato što mogu. 

 

ADAMUS: Zato što ja onda mogu da je pozovem da se popne na binu, Sandra, i da 

primi priznanje za to. (aplauz publike) Eto zato. Eto zato. Dakle, hvala ti. 

 

SANDRA: Nema na ĉemu. 

 

ADAMUS: I hvala ti za odliĉnu kafu. Oh, to se pretvorilo u pika. Znao sam da hoće. 

(smeh) 

 

LINDA: (smejući se) Jee! 

 

ADAMUS: Da. 

 

Uzmite dobar dubok udah dok ulazimo u naš Šaud. Oh! Ovde je osećaj toliko lep. 

 

 

 

Utelovljeni Majstori        

 

Sada ima pet Šaumbri koji hodaju ovom planetom kao utelovljeni ostvareni Majstori. 

Pet. (aplauz publike) 

 

LINDA: Vau! Ogromno! 

 

ADAMUS: Bilo je potrebno vreme. Bilo je potrebno vreme i ja znam da su se mnogi 

od vas duţ puta pitali "Imamo samo dvoje. Kako ćemo postići još? Da li ću to biti 

ja?" rekli biste. "Da li ćemo ikad stići do pet?" Moj magiĉan broj. I kaţem magiĉan 
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zato što je to, moglo bi se reći, energetski stepen ili razmera svesti koja je bila 

potrebna da zaista postigne da se lopta zakotrlja, da se kokice iskokaju. 

 

Ja neću obelodaniti imena. To je beznaĉajno, a to ste moţda vi (Adamus se smeje), 

moţda niste. (smeh) Nije tako vaţno obelodaniti imena, zato što postoji izvestan... 

oh, draga moja! (govori ţeni obuĉenoj u kostim iz osamnaestog veka) O, draga moja! 

Da li si to ti? Dodji ovde molim te. Ne mogu odoleti. Ne mogu odoleti. O, moja ledi, 

šta... 

 

HENRIETA: (ona mu daje piće i govori na francuskom) Bonţur! 

 

ADAMUS: Bonţur. Ah! Ah! 

 

HENRIETA: (govori na francuskom) 

 

ADAMUS: Oui. Da. Izgledaš tako elegantno, tako boţanski. (aplauz publike) Za ledi. 

(oni otpijaju gutljaj) Mislim da će od sada nadalje svi Šaudi biti drugaĉiji. (smeh) Ti 

si apsolutno neverovatno predivna. 

 

HENRIETA: Ja te se sećam. 

 

ADAMUS: Da, ja se sećam tebe. 

 

HENRIETA: Mogu li dobiti poljubac? 

 

ADAMUS: Moţeš dobiti poljubac. Oh. Voleo bih da Linda pridrţi vino, ali... (još 

smeha) Mali... (ljubi je u svaki obraz u vazduhu) I pravi dţentlmen ne dodiruje 

zapravo usne na licu, da, ili ruku. Ali kako god, hvala ti, draga moja. Hvala ti. (oni 

nazdravljaju ĉašama) Ţiveli opet. Ah! Dakle zašto se svi koju dodju ovde ne obuku u 

kostime? (smeh) Ne ovako obuĉeni. (misli na Koldrino odelo) Ovo izgleda kao da 

idete u crkvu ili na sahranu. (publika govori "Oooh!") Piće? 

 

LINDA: Ne, hvala ti. 

 

ADAMUS: Okej. Da li bi ovo stavila sa strane da mogu da se razmašem rukama. 

 

Pet. To je sve što je bilo potrebno da stvori zamah za sve druge. 

 

Sada, ja moram da priznam... to je bilo dobro (misli na piće), ali ću saĉekati. Moram 

da priznam da je bilo više od sto, više od sto Šaumbri sa dobrom namerom koji su 

prešli preko pre nego što su postali ostvareni, utelovljeni u njihovom majstorstvu. I tu 

nisu uraĉunati oni koji su prešli preko usled ostarelog tela, slabog tela, nego sto koji 

su bili ĉvrstog tela, zdravog tela koji su prešli preko. To je teško. To je veoma, veoma 

teško. I ne, upravo se pojavilo pitanje "Da li je iko od njih oduzeo sebi ţivot, kao 
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samoubistvo?" Ne. Oni nisu napravili svestan izbor da predju preko. Samo su prešli, 

zato što je ponekad u ovoj transformaciji, prelasku iz biti singularno ljudsko u 

istinskog Majstora, to je tako teško za telo i um, jako teško za njih, kao što svi vi 

znate. To poremeti sve ritmove i obrasce i iznenada se nadjete u drugim ravnima. Ne 

da ste napravili svestan izbor; samo ste tamo. 

 

Dakle iz istinskog poštovanja za sve one koji su sada na drugoj strani, koji su bili na 

istom putovanju kao i vi, koji su, u nekom smislu, poploĉali put za vas, preuzeli 

mnogo teškoća, jer zapamtite u svom vašem mišljenju, brizi koju imate povodom 

sebe i povodom ţivota i naprezanju koje radite, ono što vi zapravo radite je - vi 

zapravo preuzimate izazove svesti, ĉoveĉanstva. 

 

Priĉao sam vam pre o tome. Rekao sam da ovi problemi i sporna pitanja za koje 

mislite da su vaši, koja vi zaista osećate tako duboko i liĉno, zapravo nisu. Vi 

preuzimate ove probleme u ime sve svesti. I u velikom stepenu, oni koji su otišli na 

drugu stranu, koji su bili na putovanju realizacije, oni su preuzeli mnogo vaših 

strahova i briga. Oni su mislili da je to njihovo sopstveno. Oni su mislili da su oni bili 

jedini koji su sa ovim strahovima i ovim mislima i ovim osećanjima neravnoteţe, ali 

je to takodje bilo i vaše. Oni su preuzimali nešto za svakoga od vas. Nema razloga da 

ih ţalite; oni su dobro na drugoj strani. Zapravo, oni pomaţu. Oni energetski 

podrţavaju sve vas. Ali sada postoji njih pet i uskoro će ih biti mnogo više. 

 

Jedna stvar koja je jedinstvena za svakog od njih, ovih pet, i koji moţda gledaju on-

line ili su ovde; jedna stvar koja je bila jedinstvena bila je da su oni imali mnogo 

borbi. Znate, to je takva borba pokušati biti dobro ljudsko biće. To je takva borba 

pokušati isceliti sebe. To je takva borba pokušati usavršiti sebe, takva borba da 

budete bolja osoba, a to ne funkcioniše. To ne funkcioniše. 

 

I za svakoga od ovih pet, nakon prolaska kroz mnogo borbi i pokušavanja da uĉine 

sebe boljim i pokušavanja da uĉine sebe duhovnim, ili samo finim, ili ne tako 

nesavršenim, ili ne sa slabostima; nakon mnogo borbe sa ovim i mnogo ludih snova, 

mnogo ludih snova - oni rade ruku pod ruku - oni su se jedno jutro probudili, svako 

od njih, jedno jutro i iznenada samo su to shvatili. Samo su to shvatili. 

 

To je interesantna studija, na nekin naĉin, jer nakon sve borbe bez ikakvog pravog 

kraja na vidiku, ne znajući da li će to biti za nedelju dana ili mesec dana ili godinu 

dana, nikakav pravi kraj na vidiku, oni su to samo shvatili. To se spojilo. 

 

I oni su se probudili to jutro i umesto osećanja borbe - "Kako da uradim 

prosvetljenje? Kako mogu postati ostvaren? Kako mogu biti ova osoba koja sam 

pokušavao da budem, koja sam mislio da ţelim da budem?" - oni su se probudili 

ujutru, nakon priliĉno intenzivne noći snova, i tu je bila mirnoća. Nije bilo sve te 

aktivnosti u umu i nije bilo te borbe. Nije bilo velikog znaka pitanja koji stoji taĉno 
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pred njima kada se probude. Umesto toga, oni su se probudili i uzeli su dubok udah i 

samo su se nasmejali. "Shvatio sam" - rekli su - "Shvatio sam." 

 

To nisu bile munje. To nije bilo kao neko od iskustava koja su neki od vas imali sa 

kosmiĉkom svešću, osećanja ogromnog vinuća u druge ravni, ali takodje sa 

ogromnom neravnoteţom u ljudskom telu i umu. To je bila mirnoća. I to je bilo bez 

svih pitanja i svih zanovetajućih sumnji i svog ispitivanja kada. 

 

To je bio vrlo - za svakoga od njih - miran i smiren momenat. To nije bila vrsta 

momenta da su oni ţeleli da potrĉe na ulice vrišteći punim plućima "Ja sam 

prosvetljen! Ja sam prosvetljen!" To je samo bilo tu i to je bilo veliko osećanje 

olakšanja. Bez tenzije, bez pitanja šta će se desiti sledeće. I ne zato što su oni mislili o 

ne mišljenju o tome šta će se desiti sledeće, pokušavajući da ne misle o tome, nego 

prosto nije postojala ta misao. Oni nisu morali da pokušavaju da misle o prirodnom 

stanju prosvetljenja, to je prosto bilo tu. Oni nisu morali da se pitaju šta će biti sa 

ovim svetom, zato što na neki naĉin to nije vaţno. Oni nisu to nosili na svojim 

ramenima, zato što znaju da je on apsolutno savršen takav kakav jeste. I nisu se pitali 

koliko mnogo svetlosti su uneli u njihovo telo, ili koliko mnogo svojih predaka su 

otpustili, ili nisu otpustili, ili da li će dobiti kancer, ili koliko su stari... sve ovo je 

samo tako prestalo - (pucne prstima) - za svakoga od njih. To je prosto bilo tu, 

shvaćeno. 

 

To je zapravo bilo osećanje jednostavnosti i milosti, ono koje ne moţe biti mišljeno u 

umu. Vi ne moţete misliti vaš put u milost ili jednostavnost; vi to moţete dopustiti. I 

to se dogodilo ovima petoro zato što, pa, oni su dostigli kraj njihovih granica. Da sam 

vam ih predstavio pre godinu dana i rekao "Ovo je onaj koji će biti ostvaren, jedan od 

pet za godinu dana", vi biste mislili da se šalim ili da laţem. Vi ne biste mogli 

zamisliti, zato što, na neki naĉin, oni su bili emocionalna olupina. Njihovi ţivoti su 

bili tako nebalansirani. Oni su bili tako krhki, toliko krhki. Ne senzitivni; senzitivan 

je okej. Krhki, kao da će se raspasti. Oni su bili na graniĉnoj liniji da se pridruţe 

ostalima 100 koji su prešli preko. Toliko na graniĉnoj liniji. 

 

Vi ne biste mislili da biste ţeleli to kao vaš Uzor, vaš primer nekoga ko će biti jedan 

od pet prvih Majstora na planeti. Ne, ne biste, ali ja to iznosim svakome od vas. Ja to 

iznosim zato što je vaše putovanje toliko isto - pitanja, sumnje, pitanje kada, naporno 

pokušavanje, pokušavanje da budete dobro ili bolje ljudsko. Svako od ovih petoro 

konaĉno je rekao "Ne više." 

 

Na neki naĉin, oni su odustali. Oni su stali. Oni su bili tako krhki, oni su bili uplašeni 

da će se raspasti, i verovatno i bi, ali oni su samo stali. I oni su prestali da 

pokušavaju. Oni su prestali da rade na tome. I bili su na nikakvom mestu, ne-zoni 

neko vreme. To je ono što se desi kada samo stanete. To se oseća kao uţasno 

neudobno za ljudsko, ali ne za Majstora; uţasno neudobno da prestanete sa 

konstantnim aktivnostima; uţasno neudobno da nemate program za taj dan, da ne 
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morate da prouĉavate vašu duhovnost ili da je praktikujete, zapravo, da ĉak ni ne 

mislite o tome. Uţasno neudobno, zato što to nije odelo koje ste nosili. To niste vi. 

Teško je identifikovati se sa tim. Ali oni nisu imali nikakvo drugo mesto na koje da 

odu, osim na drugu stranu, tako da su samo stali. I kada su stali, taj zamah, ta 

Direktiva Ispunjenja je konaĉno mogla da udje. Svi aspekti, svi delovi, svi fragmenti, 

svi izgubljeni delovi njih samih mogli su da udju. 

 

I ono što se zaista desilo u toj velikoj noći snova koja je prethodila njihovom 

budjenju ujutru u realizaciju; ono što se zaista desilo bilo je da to singularno biće koje 

su oni mislili da jesu i koje vi mislite da jeste, to singularno biće se iznenada zaista 

otvorilo i dopustilo unutra "i". 

 

Vi ne moţete misliti vaš put u "i". Vi moţete znati šta to znaĉi, ali vi ne moţete 

misliti vaš put u to. Vi ne moţete raditi vaš put u to. Vi ne moţete zaraditi vaš put u 

to. Vi moţete razumeti energetski koncept da vi niste singularno ljudsko. Vi ste 

mnoge, mnoge ţivote ţiveli u singularnoj realnosti i verovali u to, verovali u ovu 

realnost. To je vrsta šale, ali to je dobra šala i loša šala. To je veoma interesantno 

iskustvo u tome šta percepcija, šta svest moţe uĉiniti da ţivi u singularnosti, ali vi 

nikad niste trebali da budete takvi. 

 

I govorim vam ovo dok otvaramo našu Seriju Transljudskost. Transljudskost znaĉi 

odlazak izvan samo ljudskog, transcendiranje ljudskosti. Ne izlazak iz toga, i to je 

jedan od opštih pogrešnih percepcija - "Hajdemo iz bivanja ljudski da budemo 

supermen." Ne, nećete. Još uvek postoji ljudsko i postoji tako mnogo više. To je vrlo, 

vrlo prosta fizika prosvetljenja i to je primanje tog "i". I to je ono što je ovih petoro 

uĉinilo. 

 

Svako od njih, noć snova. Otprilike kao Tajna Veĉera, ali radjenje toga u stanju sna, 

radjenje kao, na neki naĉin, ceremonije, krajnje spajanje a onda budjenje ujutru. 

 

Kada ste se poslednji put probudili ujutru osećajući se apsolutno osveţeni. Niste 

skoro. Nemojte zavaravati sebe ili mene. Niste skoro. Vi se probudite ujutru osećajući 

se grogi, u najboljem sluĉaju, umorni ĉesto, ali oni su se probudili ujutru ne osećajući 

se kao da su upravo popili 20 šoljica kafe i imali mnogo laţne energije; oni su se 

probudili ujutru i prosto su se osećali jasno. Ĉisto. Koldra je ubacio tu reĉ. Hvala ti, 

device. Prosto se osećajući ĉisto unutra. Kada ste se poslednji put osećali zaista ĉisto 

unutra, zaista bez šljunka i bez prašine i prljavštine i neĉistoće i ulja i smeća? Znate. 

Ali oni su se probudili osećajući se osveţeno. I nisu mislili u sebi "O Isuse! Moram 

da nabavim majicu koja kaţe "Ja sam prosvetljeno biće"", u sluĉaju da volite majice. 

Nego su se samo opustili u prosvetljenje. I najveća stvar, najvaţnija stvar je bila da su 

oni prestali da pokušavaju. 

 

Sada, istina je da su oni obavili mnogo rada, kao i vi. Oni su prošli kroz mnogo pakla 

i mnogo uvida. Oni su prošli kroz mnogo, ali iznenada kada su stali to je bilo kao - 
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sada sve što su uradili, sav rad koji su obavili, sve stvari koje su nauĉili, sve je 

iznenada moglo da uleti, da bude unutra. To više nije bilo tamo napolju u delovima. 

To je ušlo. 

 

"Šta su oni radili ostatak dana?" pitate se sada. Znate, oni nisu rekli "Ah, ja sam 

Majstor". To je samo kao "Osećam se tako ĉisto i jasno." Tek kasnije su poĉeli da 

govore "Da li je ovo realizacija? Da li je ovo prosvetljenje?" A onda je to kao "To 

nije vaţno zato što ja to više ne traţim. Ja to više ne pokušavam. Dakle, to mora biti 

to. Ako to nije moj cilj, onda mora da sam uspeo. Ako me iznenada nije briga za to, 

onda mora da jesam." 

 

Šta su oni radili ostatak dana? Pa, radili su ono što normalno rade, ali nisu to radili sa 

stresom i sa pitanjem "Da li imam neku bolest? O boţe, da li me je komarac ujeo? Da 

li imam Zika virus?" Samo su nastavili sa svojim danom. Ali moţete li zamisliti na 

momenat, nastaviti sa vašim danom i nemati to trenje, nemati tu teţinu, nemati tu 

zanovetajuću sumnju, ne pitati se šta dolazi sledeće, samo to raditi. 

 

Oni su imali jednostavne dane. Nekoliko njih je otišlo u prodavnicu, zato što su bili 

gladni. To je ono što vi radite. Oni nisu iznenada manifestovali hranu ispred njiih, ali 

mogu. Ali nisu. Oni su otišli do prodavnice, ali je postojala lakoća. I to nije bio stres 

od odlaska u prodavnicu i stres od brige "O boţe! Da li je ovo organsko i da li je ovo 

vegetarijansko?" Oni nisu brinuli o tome. Ili "Ima li tu previše šećera ili..." Nije bilo 

tog stresa. To je bilo beznaĉajno. I oni nisu morali da se bore, da se opiru nagonu da 

kupe veliku ĉokoladnu tortu - "O, ne, ne. Ja to zaista ţelim, ali ja..." To prosto nije 

bilo tu. Stres nije bio tu. I ako su kupili tortu, dobro. Ako nisu, dobro. Ali znate kako 

je to "O boţe! Ja bih to voleo, ali ja to ne mogu jesti. Oh, prestani da me muĉiš sa 

tvojom ĉokoladom!" 

 

LINDA: Da li je iko od njih otišao u Kostko na ruĉak? (smeh) 

 

ADAMUS: Ne, ne mislim da su otišli da probaju hranu u Kostku, barem je to ono 

što... ja ne znam Kostko, ali Koldra mi govori "Ne. Nemojte probati hranu tamo." 

(smeh) 

 

Nekoliko njih je otišlo na svoj posao. Dvoje je imalo posao, troje nije radilo - to treba 

da vam kaţe nešto - nisu imali redovan posao. A nekoliko njih je uzelo svoje voljene 

kućne ljubimce i otišlo u šetnju u park. A dvoje je malo duţe odspavalo. "Hej, ako je 

to noćno spavanje bilo tako dobro, ja ću da odspavam; biće još bolje kada se 

probudim!" (smeh) Oni su odspavali prosto zato što mogu. Oni su nastavili sa 

njihovim ţivotom, ali sa sasvim drugaĉijom perspektivom. Ne mentalnom 

perspektivom; nešto veoma iskustveno. Bili su tu. Bili su tu. 

 

Moţete li zamisliti na momenat, telo koje ne oseća umor i ne oseća bujicu vaših 

predaka koja vas usisava nazad? To prosto nije bilo tamo. Mislim, oni su znali, oni su 
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svi bili svesni njihove biološke porodice, ali to usisavanje nije bilo tamo. I rekao bih 

najveća stvar je bila da stvari uma nisu bile tamo. "Šta ja radim? Ko sam ja? Kada ću 

postati prosvetljen?" Ništa od toga nije bilo tamo. Moţete li zamisliti razliku u danu? 

 

Oni nisu otišli napolje i izvodili male podvige magije ĉineći da se zlatni novĉići 

pojave u njihovim rukama. To je bilo beznaĉajno. To je ono što ljudsko radi. Ali 

Majstor ne mora da igra tu igru. Majstor ne mora da impresionira druge proizvodeći 

stvari iz niĉega. To je beznaĉajno. To vas zapravo odvlaĉi još više nazad u biti 

singularno ljudsko nego u singularnost Majstora. A postoji velika razlika. Reĉi zvuĉe 

isto, ali postoji ogromna razlika u reĉima. 

 

Jedan je imao odnos. Ĉetvoro nisu. To treba da vam kaţe nešto (Adamus se smeje), 

da postoje neki koji bi mogli ostvariti zaista dobar odnos, da. (smeh i on gleda Lindu) 

Da li bi ţelela piće? 

 

LINDA: O da! (još smeha) 

 

ADAMUS: Odnosi su teški i oni koji to mogu uraditi zaista su cenjeni i poštovani. 

Ali odnosi, dok prolazite kroz ovo, su teški. Ali ĉetvoro nije imalo odnos, jedan jeste. 

I taj jedan nije otišao i rekao - kako vi to zovete ovih dana, partneru ili ţivotnom 

saputniku , šta god - nije otrĉao i rekao toj osobi "Oh! Nećeš verovati šta se desilo. Ja 

sam prosvetljen. Ja sam prosvetljen, a ti nisi." (smeh) Ili "Znaš onu stvar zbog koje si 

mi se smejala sve ove godine zbog te grupe u koju sam išao? Pa, to se konaĉno 

desilo." Nije bilo potrebe da to spominje. 

 

Samo zamislite to na momenat. Probudite se ujutru nakon otprilike deset ţivota zaista 

teškog rada pokušavanja da budete duhovna osoba, a onda sve to pustite i iznenada je 

sve to tu. Probudite se ujutru i to je samo osećanje "Oh! Ja sam ţiv. Ja Jesam ko Ja 

Jesam. Ja Jesam Ovde." Nema više borbe povodom toga. Nema pokušavanja da 

uĉinite sebe boljim. 

 

Pretpostavljam da biste vi to zvali prihvatanje, dopuštanje "Ja Jesam ko Ja Jesam". I 

sa tim realizacija "Ja Jesam Ovde. Ja sam ljudsko. Ja funkcionišem na ovoj planeti i 

ja sam sve ove druge stvari." I. To je bilo ono što su oni konaĉno dopustili unutra. To 

je ono što je uplovilo. 

 

Ako postoji bilo kakva poruka koju bi oni imali za svakoga od vas, što sam ih ja 

pitao, bilo koja poruka od petoro koji su to aktuelno dopustili, ona bi bila "Prestanite 

da pokušavate tako naporno. Prestanite da radite na vašem ljudskom ja." To vas neće 

dovesti ništa dalje. To će moţda uĉiniti da mislite da radite nešto. To će okupirati 

vaše vreme. To će vam dati izvestan osećaj misije, cilja, borbe. Ali naposletku ovih 

petoro bi vam reklo "Samo prestanite sa tim, odmah. Budite ljudsko i budite sve 

drugo što nailazi." To je sve. A onda ćete imati noć snova i probudićete se ujutru i 

imaćete taj osećaj jasnoće i ĉistoće, zato što je tu Direktiva Ispunjenja koja sve spaja.  
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Sve ovo je prirodno. Da, postoji mnogo toga o ĉemu mi priĉamo. Kada ja priĉam sa 

vama, to je da bih vas uverio. Mislim da postoji ta konstantna dilema "Da li radim 

ispravnu stvar? Da li sam na pravom putu?" Ja vas zapravo ne uĉim ništa; ja vam 

samo uklanjam sumnje. Dajem vam neke reĉi. Radim malo odvraćanja paţnje, ali ja 

vam govorim da vi jeste na pravom putu. Sada prestanite da pokušavate da budete 

tako ispravni i samo dopustite. 

 

Mi ulazimo u ovu godinu, ovu Seriju, ovu godinu i... kako da oslikam ovu sliku za 

vas? Vi ste obavili sav rad. Oni od vas koji su još uvek ovde, oni od vas koji nisu 

otišli - i nije ništa pogrešno sa onima koji su otišli, ali oni su ţeleli da nastave da rade 

na ljudskom - ali za one od vas koji ste još uvek ovde, ovo je godina kada samo 

uzmete taj dubok udah; prestanete da pokušavate. Mislim, sve u vašem ţivotu. To ne 

znaĉi da... Koldra me pita za primer "Pa, dakle da ne gradimo predivan Klub 

Majstora?" Pa, da li je to pokušavanje, ili je to biti kreativan? To je rad, ali vi ne 

pokušavate da pobošljate sebe.      

 

Vi znate razliku izmedju toga kada krenete i gradite nešto samo zato što moţete, ili 

kada kreirate pesmu zato što moţete, ili moţete da kreirate predavanje zato što 

moţete, ili da slikate zato što moţete. To nije radjenje; to je samo ţivljenje, nasuprot 

konstantnom dirinĉenju. Vi moţete skoro osetiti zupĉanike dirinĉenja dok pokušavate 

da radite na sebi, da poboljšate sebe, da uĉinite sebe više duhovnim, da napravite to 

ljudsko boljim. 

 

Vreme je da to pustite. Zaista dopustite ljudsko, a onda ćete poĉeti da uvidjate "i". 

Postoji toliko mnogo više. To je pravac u kom idemo. To je razlog što ţelim to da 

nazovem Serija Transljudskost. 

 

 

Transljudskost                

 

I ja koristim igru reĉi sa ovom stvari koju sam spomenuo na našem poslednjem 

okupljanju, transljudski pokret na planeti. Prelazak na tehnologiju - to se dešava. Ako 

niste imali šansu da gledate ProGnozu - Najnovije informacije, gledajte to, ali daću 

vam saţetu verziju. 

 

Tehnologija je najveća stvar koja se dešava na planeti. Verovali ili ne, to nije Donald 

Tramp (smeh) i to nije Hilari Klinton. To nije terorizam. To nisu finansijski sistemi. 

To nisu hemijski tragovi. To nisu tajne vlade ili banke, osim ako volite odvraćanja 

paţnje. To nije tako mnogo ţivotna sredina, ali ona igra veliku ulogu. To nisu stvari 

koje će vas zaneti u vestima svaki dan, ili će vas zaneti sa vašim diskusijama o svim 

zaverama na planeti. Zavere su, pogotovo, ogromna odvraćanja paţnje. Zašto 

duhovni ljudi tako ĉesto budu uvuĉeni u to? Zašto ove zavere - kao da su magnet za 

one na duhovnom putu? Ne razumem to baš. 
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To nije ono što se dogadja na ovoj planeti. Ono što se dogadja na ovoj planeti je da 

postoji ova mala stara stvar nazvana svest koja je zaista poĉela - ako je mapirate, što 

ja jesam; ako poĉnete da mapirate svest - ona je poĉela priliĉno snaţno da ulazi na 

ovu planetu taĉno nakon Drugog svetskog rata. Neko bi rekao da je Drugi svetski rat 

bio taĉka definisanja na planeti. Neki to zovu borba izmedju svetlosti i mraka. Ja 

samo kaţem da li je vreme da unesemo više svesti ili nije? Pretpostavljam da bi to 

bilo svetlost i mrak, ali postojao je momenat definisanja tokom Drugog svetskog rata, 

taĉno na kraju Drugog svetskog rata, i na toj taĉki svest je bila uneta na planetu. 

Hristovo seme koje je posejano 2000 godina pre toga, konaĉno je proklijalo. 

 

Nije koincidencija što je većina vas došla u toku sledeće dve i po decenije, tri 

decenije moţda, što je samo treptaj u vremenu. Ali nije sluĉajnost što ste vi došli da 

unesete svest. To je ono što ste vi uneli. Vi ste rodjeni u ovo telo i vi ste odgajili um, 

ali ono što ste uneli bila je svest. Ne samo vi, postoje mnogi drugi širom planete, ali 

vi ste uneli svest i to je poĉelo da menja stvari. I moţete gledati istoriju, evoluciju, 

idući kroz pogotovo kasne pedesete i šezdesete, ogromne socijalne promene na ovoj 

planeti, i to se nastavilo - neko vreme u osamdesetim, ne znam - ali onda nakon toga 

to se nastavilo. To je ono što ste vi uneli i to je ono što je napravilo razliku. To je ono 

što nas je dovelo do Kvantnog Skoka - svest. A svest je onda donela tehnologiju. 

 

Pogledajte na to u vašim ţivotima, u vašoj liĉnoj istoriji u ţivotu. Kada je prvi pravi 

liĉni kompjuter izašao? U vašem ţivotu, i to ne bi bilo tu da nije bilo vas. I pogledajte 

na sve razvoje u tehnologiji, pogotovo u radu na raĉunaru, kompjuterizaciji, koja je 

napravila tako dubok efekat na ovu planetu, i to ide kvantno, moglo bi se reći. To je 

stvar, tehnologija, ali tehnologija koju je iznela svest. To je ono što se dogadja na 

planeti i to će se nastaviti. 

 

I ovo zovem Serija Transljudskost zato što je to šala povodom intelektualaca i 

nauĉnika koji sada razmatraju cela tela, delove tela, prosto proizvedena tehnologijom. 

Ništa nije pogrešno sa tim uopšte, zato što, kao što sam rekao, ovo vaše telo koje sada 

imate je samo gomila ĉestica, Edit. Samo gomila ĉestica koje zapravo nisu vaše. To 

su zadivljujuće ĉestice, zaista, ali ovo vaše telo nije postojana stvar. Vi mislite da 

jeste, ali nije. Mislim, ĉestice se menjaju upravo sada. One se ponovo svrstavaju u 

sliĉne obrasce, i to je jedna od stvari koje ćemo prepraviti u ovoj godini, prepraviti 

kako to pravi obrasce, zato što ĉestica ulazi; to je sasvim nova ĉestica, ali ona se 

postrojava u isti stari obrazac dok ne izadje i nove ĉestice udju, ali one se svrstavaju 

isto. 

 

Kada vi otpustite pretke, kada vi otpustite misli koje zapravo nisu vaše ili nauĉite da 

prepoznate šta je vaše a šta nije, obrasci ĉestica se menjaju. To je ono što ćemo raditi. 

Ali skrenuo sam sa teme. 
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Ja koristim reĉ "transljudski" zato što postoji ovaj intelektualni nauĉni tehniĉki pokret 

koji nastoji da uradi baš onu stvar o kojoj sam ja priĉao, koju je ovih pet prosvetljenih 

Šaumbri aktuelno uradilo. Oni nastoje da usavrše ljudsko. Oni nastoje da uĉine 

ljudsko potencijalno besmrtnim. Oni nastoje da izbegnu smrt, to je ono što oni rade. 

 

To je interesantno. To je fenomenalno. To će zapravo odrţavati da se tehnologija 

kreće i to će se pokazati kao medicinski odrţivo. Vi ćete moći da zamenite neki organ 

i zašto ne? Ili ud ako se nešto desi, zašto ne? Sastaviti celo biće od atoma, od 

molekula, od ĉestica, kompletno od poĉetka. Da, to će biti moguće. Svest u tom biću? 

To je interesantno pitanje. To je pitanje kojim ćemo se mi baviti, pogledati na obe 

strane u nastavku godine. 

 

Ali moţe li neko zaista uliti svest u vreću ĉestica? I da li je to - ako je telo 

proizvedeno iz kompjuterskih programa, na primer, koje je onda manipulisano i 

napravljen je obrazac ĉestica da izgleda ĉovekoliko - da li je to zaista ljudsko biće? 

Da li je to svesno? To je neverovatna diskusija. 

 

Ja ću reći da ćemo ove godine - radi drame, reći ću da ćemo razbiti taj kod - imaćemo 

mnogo dobrih diskusija povodom toga. Ali moţete li uliti i odrţati svest u ne-biološki 

proizvedenom ljudskom telu i umu? Moţete li? 

 

Interesantna, interesantna dilema. I kaţem ne-biološkom. Znate, na neki naĉin 

Tobajas je to uradio i to je bilo priliĉno postignuće da ulije sebe u biološko telo, ali 

mnogo, mnogo godina nakon što je to telo bilo rodjeno. Ali to je još uvek bilo 

biološko vozilo. Ono je još uvek sledilo stare obrasce. On je bio sposoban da ga ulije, 

ali dogodilo se mnogo sporazuma pre toga. Ali ako biste imali mali štampaĉ ljudskog 

tela i pritisli dugme i izadje ljudsko telo, da li bi svest aktuelno mogla ući u to? 

 

Ako uzmete dovoljno kompjuterske moći koja razume svaki detalj o ljudskoj istoriji, 

svaki detalj o ljudima, sve informacije koje su trenutno dostupne na planeti i poveţete 

ovo biće proizvedeno štampaĉem sa tim, da ono ima pristup svim podacima, da li bi 

to bila svest? I postoje oni koji bi mislili da jeste, zato što ono ima svo, moglo bi se 

reći, znanje o svemu na planeti. 

 

Uzgred, da li shvatate da je samo u poslednje dve godine baza informacija planete 

uskladištena u kompjuterima kod kuća, kancelarijama, na kompjuterskim farmama, u 

toku dve godine je više od svog prethodnog znanja koje je ikad bilo akumulirano na 

ovoj planeti, ukljuĉujući vremena Atlantide - molim vas, mi se ne vraćamo u 

Atlantidu; bilo je fino u ono vreme, ali nije bilo ništa bolje, nipošto - sve ovo. Samo 

za dve godine baza informacija na ovoj planeti je više nego cela istorija planete; više 

je uskladišteno informaciono u prošle dve godine. 

 

To je pravac u kom idemo i to je ono o ĉemu se radi u našoj Seriji Transljudskost. Ali 

radi se o preduzimanju malo drugaĉijeg puta. Postoje oni koji će pokušati da usavrše 
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ljudsko, da uĉine ljudsko telo relativno besmrtnim. To je fino. Besmrtno. Koliko 

dugo zaista ţelite da postojite u tom ljudskom telu? To je moje pitanje. Ja sam proveo 

100.000 godina u kristalnom zatvoru. Na neki naĉin, to je bilo moje telo. To je bila 

moja realnost. Mogu vam odmah reći, vi postanete zaista zaglavljeni, postane vam 

zaista dosadno nakon oko 200 godina (smeh), moţda 300. Nakon toga to je samo - 

pa, kada nema nikog drugog u blizini da ga ĉaĉkate, da ga ismevate, ili bilo šta drugo, 

da se dobro provodite. 

 

Dakle ja se zaista pitam o ovoj stvari nazvanoj besmrtnost. Ali zašto besmrtnost? 

Zašto ova potraga korišćenja tehnologije da uĉini telo besmrtnim, da hrani mozak sa 

celom bazom podataka ljudskog znanja? Ja moram da se odmaknem i malo se 

smejem. Zašto? Zašto? I oni zaista ne ţele da ĉuju ovo, ali oni su singularni. Oni su 

još uvek fokusirani samo na ljudsko, samo na ovu dimenziju, samo na ovu realnost. 

To je sve. I dakle oni tako naporno pokušavaju da uĉine ljudsko boljim, da uĉine da 

ono ţivi duţe, da ga uĉine pametnijim, da ga uĉine snaţnijim, da ga uĉine 

seksipilnijim. 

 

Nema mnogo priĉe, u drugom transljudskom pokretu, nema mnogo druge priĉe o 

ĉulima i ĉulnosti, osim pravljenja moţda sluha malo boljeg ili vida malo boljeg, ali to 

je obesmrćivanje ljudskog. Nema mnogo priĉe o samom ţivotu, iskustvu ţivota. 

 

Sada - i opet ja ovde idem malo u ekstrem - ali ovaj drugi transljudski pokret, oni ţele 

da uĉine ljudsko besmrtnim. I ja bih voleo da sednem sa njima i da ih pitam, moţda 

biste vi to mogli aranţirati za mene, zaista bih voleo da ih pitam, zato što imam malo 

pozadine u filozofiji - mislim da sam ja kreirao filozofiju, jedna od mojih grešaka, ali 

imam malo pozadine - ali zašto biste vi to ţeleli? Da li je vaš ţivot toliko dobar da 

nikad ne ţelite da umrete? Da li su vaša iskustva toliko duboka i bogata? Mislim, vi 

provodite ceo dan ispred kompjutera gledajući u tehniĉke stvari. Mislim, da li je to 

ono što ţelite da radite ostalih 20 biliona godina? (smeh) I tako ja im se smejem, na 

uĉtiv Adamusov naĉin (još smeha), stvarno?! Ja sam bio zaglavljen u kristalu i to nije 

bilo tako dobro. 

 

Da li vi zaista ţelite da telo bude besmrtno? Da li zaista ţelite da se fokusirate samo 

na ljudsko i da uopšte ne unesete ĉulnost? Ja ne vidim u bilo kojim od ovih 

transljudskih pokreta stvari o imanju većih seksualnih organa ili imanju većih 

orgazama ili bilo šta. To je samo "Ja ţelim da ţivim zauvek u robotskom telu i..." Ali 

šta je sa samim ţivotom? Šta je sa ĉulnošću? Šta je sa multi-dimenzionalnošću? 

Dakle voleo bih. 

 

Dakle namerno sam nazvao ovu Seriju "Transljudskost" zato što ćete vi - mi ćemo - 

ići malo drugaĉijim putem sa malo drugaĉijim krajnjim rezultatom. Mi 

transcendiramo singularnost od biti samo ljudski i zatim idemo u "i" sa ogromnim 

otpuštanjem tereta ljudskog. 
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Ja nastavljam da traţim od Linde da napravi listu razgovora koje ćemo uraditi, ali 

treba da uradimo Adamovu Ranu vrlo skoro. Jadan ĉovek. Oh! Osećam se tako loše, 

zato što imamo Ajsisinu Ranu i svi smo to procesirali, a sada je to Adamova Rana. 

Jadan muškarac samo je zaglavio tamo. Nije li teško biti muškarac? (jedan muškarac 

kaţe "Da") Da! Da! Vidite? Vidite? Sve muškarci. Da li je teško biti muškarac ili šta? 

Znaš, ti sediš pored Ajsisine Rane ovde i sada si ti... mi se ĉak nismo ni bavili 

Adamovom Ranom. Dakle gde sam stao? (smeh) 

 

Dakle u našoj transljudskosti, to je odlazak izvan singularnosti svega, i umesto 

korišćenja tehnologije ili iskljuĉivog korišćenja tehnologije da uĉinimo da vaše telo 

traje - vi biste verovatno mogli da ga pogurate da traje, sa tehnologijom, reći ću 

verovatno još, oh, 30 ili 40 godina, znate, iz onoga što ja sada raĉunam. Tehnologija 

bi se mogla promeniti, ali 30 ili 40 godina sa zaista, zaista dobrom nano vrstom tela 

ili nano delovima u vašem telu, ali to je sve. 

 

Dakle mi to radimo malo drugaĉije. Mi transcendiramo singularnost bivanja ljudski. 

Mi skidamo teret sa ljudskog bića govoreći "Ti više ne moraš da pokušavaš tako 

naporno." Ti ne moraš da radiš na tome, da se napreţeš povodom toga, zato što si ti 

ljudsko. Budi f... budi ljudski i... (neko kaţe "Hm!") Gledaj kako... šta? Nisam rekao 

ruţnu reĉ. Fak, mogao sam da sam hteo, ali... (mnogo smeha) Ali nisam! To je cela 

poenta. To je bila alternativna realnost gde sam rekao fak, ali za ovo internet 

emitovanje nisam to rekao. Ja sam skoro... mislili ste da ću to reći. To je madjioniĉar. 

Vi ste mislili da ću to reći. Vi ste to ĉuli. To je razlog što moram to da kaţem naglas 

u drugoj realnosti. Ja to nisam rekao u ovoj realnosti, zato što u ovoj realnosti oni se 

svi kaĉe na ruţne reĉi. To je kao, oh! To je... šta fak znaĉi ionako? Ne, mislim... 

 

LINDA: Kasnije! Kasnije! (smeh) 

 

ADAMUS: Ne, stajem ovde na momenat. Šta to stvarno znaĉi? Odakle je to došlo? 

Da li neko zna? Kada se to prvi put koristilo? (neko diţe ruku) Da. Linda će doneti 

mikrofon da moţeš to reći pred celim svetom. Dakle, ja to ne razumem zato što u 

moje vreme mi nismo ĉuli tu reĉ. Mi nismo imali tu reĉ. 

 

LINDA: Ovde. 

 

ADAMUS: Da. Najgora reĉ koju smo mi u ono vreme imali bila je "Satana". 

 

ŠAUMBRA 1 (ţena): Moţda grešim. 

 

ADAMUS: Da. 

 

ŠAUMBRA 1: Uvek sam slušala da to znaĉi "za nezakonito kardinalno znanje". 

 

ADAMUS: Za šta?! 
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ŠAUMBRA 1: Za nezakonito kardinalno znanje. 

 

LINDA: Oh! 

 

ADAMUS: Oh, fak! 

 

ŠAUMBRA 1: Kada su ljudi bili stavljani u... 

 

ADAMUS: Mislim, ja to vidim. Da, da. 

 

ŠAUMBRA 1: Kada su ljudi bili stavljani u okove. 

 

ADAMUS: Za nezakonito kardinalno... šta je kardinalno znanje? 

 

ŠAUMBRA 1: Seks. (smeju se) 

 

ADAMUS: Znam! Mi smo imali šalu u ono vreme sa sveštenicima i biskupima. 

Kardinalno znanje. 

 

LINDA: Ja sam mislila da je to bilo "brakolomsvo pod... (neko kaţe "Pristankom...") 

pristankom kralja." Da, da, da. Morala se dobiti dozvola od njega. 

 

ADAMUS: Ja mislim da bi ovo bila dobra tema na Šaumbra Fejsbuku. (Linda se 

smeje) Pa, to je razotkrivanje psovki. Odakle su one došle? Odakle je "sranje" došlo? 

Ja ĉujem da vi to koristite. 

 

LINDA: Ti ne znaš odakle je to došlo? (smeh) 

 

ADAMUS: Ja nikad nisam koristio tu reĉ. Ja ĉujem da vi koristite tu reĉ. Odakle je to 

došlo? Mi nismo imali takve reĉi u ono vreme u mom poslednjem ţivotu. Mi nismo 

imali te reĉi. Mi smo nekoga zvali... 

 

LINDA: Vi ste imali neku francusku reĉ za to. 

 

ADAMUS: Neku francusku reĉ. Mi smo ljude zvali kuĉke ili kuĉkini sinovi ili takve 

reĉi, ili smo ih psovali sa Sataninim imenom i stvarima. Ali mi nismo imali ove 

smešne reĉi i ljudi se tako kaĉe za to. Vama se svidja ta cela mala stvar odvraćanja 

paţnje? Vratimo se transljudskosti. Vi ste postajali pospani! Oraspoloţili ste se kada 

sam ja poĉeo da govorim f... (smeh) Vi ste postajali zaista pospani. 

 

Dakle naš rad u transljudskosti, namerna šala, pretpostavljam; namerna, veoma 

promišljena igra reĉi. Naš rad je prosto da dopustimo veoma prirodno otpuštanje 

predaĉke biologije, i dok to radite, da ponovo formirate ĉestice koje sastavljaju vaše 
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telo na vašu sopstvenu sliku. Ne sliku boga ili definitivno ne sliku predaka. Mi to 

nećemo raditi zbog nekog velikog masovnog isceljenja. To zaista ne funkcioniše. Mi 

samo re-organizujemo ĉestice, samo puštamo napolje staro. Mi uzimamo veliko, što 

biste vi rekli, predaĉko biološko sranje, i samo to puštamo napolje - nisam rekao tu 

reĉ, drugu reĉ - i samo to puštamo napolje. I vi ćete ustanoviti prirodno transljudsko 

kretanje unutar sebe gde ne morate da koristite gomilu tehnologije. I ako koristite? 

 

Uzgred, ponekad me pitaju "Adamuse, zar nije neiskreno imati plastiĉnu operaciju?" 

Ja ne marim. Imajte je. To nije vaţno. Ili "Da li je loše imati estetsku hirurgiju?" Ja 

verovatno bih da sam sada na vašoj planeti. Zašto ne? Vi imate alate. Radi se o svesti 

u kojoj to radite. Ako to radite zato što kaţete "Ja mrzim moje lice ili moje telo", to je 

jedna stvar. Ako kaţete "Hej, zašto ne?" Znate, otići i dobiti malo - kako vi to zovete 

- obavljenog posla. "Da, ona ima malo obavljenog posla." (smeh) Ali ako ćete to 

uraditi, uradite to ispravno. Idite kod nekoga ko zna šta radi, ne nekog kasapina ili 

bilo šta. Potrošite nešto novca na to. Uradite to ispravno. Uradite to u svesti. 

 

U transljudskosti, mi takodje nećemo kaĉiti kompjutere ili umetati ĉipove u vaše 

mozgove. Radi se o razumevanju razlike izmedju svesti i intelekta i to je sve. To je 

zaista prosto. 

 

Mi nećemo pokušavati da poboljšamo um, da budete pametniji. Pametan je vrlo 

ljudska stvar. To je vrlo linearno. Vrlo, vrlo linearno. Koliko mnogo informacija 

moţete ili ţelite da drţite? Kao Uzašli Majstor, ja ne drţim skoro nikakve 

informacije. Ne moram. Zašto? Ja nemam nikakve kompjuterske banke memorije ili 

bilo šta drugo što skladišti informacije, niti to ţelim. To je teret. Ako treba da znam 

nešto, ja prosto pitam i onda je to tu. I to je to. Šta god to jeste, to je prosto tu, ako mi 

je dovoljno stalo. Ako nije, to nije tu. 

 

Vi imate alate ovih dana. Sa desetak kuckanja prstima moţete saznati sve o svemu. 

Zašto to nosati okolo u vašem mozgu? Vi to umesto toga moţete nositi u vašem 

dţepu, u tom JaJesameru koji imate. Dakle mi nećemo pokušavati da poboljšamo 

mozak, da uĉinite sebe pametnijim. Pametan je veoma ljudsko, veoma linearno. 

Intelekt - veoma, veoma ljudsko. 

 

Znate, kao rezultat svesti, stvoren je intelekt. Intelekt - naĉin opaţanja i 

interpretiranja iskustva, neke dimenzije, na primer. Intelekt omogućava to, ali intelekt 

nikad nije bio namenjen da bude preuveliĉan, da bude jedini fokus. U drugim 

ravnima, vama ne treba intelekt. Ne treba vam da budete pametni. Ĉinjenice - ja ĉesto 

kaţem, ako odete u neke od ovih drugih ravni, ĉinjenice će vas ubiti. Zaista hoće, 

zato što to znaĉi da vi pokušavate da ostanete u ljudskoj perspektivi u drugoj ravni 

koja nju ne ceni, ne priznaje je, ne koristi je. Imaćete obraĉun pištolja sa maĉem i vi 

ćete izgubiti. 
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Dakle mi nećemo raditi na gradjenju intelekta. Mi ćemo doći do razumevanja razlike 

izmedju svesti i intelekta, a postoji ogromna razlika. Ogromna razlika. Mi ćemo u 

našem transljudskom pokretu doći do svesti. 

 

Da li ćete vi koristiti kompjutere? Apsolutno. Vi moţete koristiti kompjutere za 

podatke, informacije, intelektualne stvari koje vam trebaju u ţivotu. Mi nećemo 

zapoĉeti neki pokret, otići u šumu i smešno se oblaĉiti - muškarci sa tregerima, a ţene 

sa šeširima - i ne koristiti kompjutere ili struju. Ne. Mi ćemo apsolutno koristiti 

resurse koje je vaša svest stvorila nazvane tehnologija, ali radi boljeg ţivotnog 

iskustva, a ne jedinog iskustva u ţivotu. A postoji ogromna razlika. 

 

Mi smo kao odmetnici u ovome. Postoji - diskutabilno u brojevima - ali recimo oko 

30.000 Šaumbri širom sveta koje će nastojati ovo, koje su stigle ovako daleko, koje 

će nastaviti, manje više. Biće nekih koji će se površno baviti sa tim, koji dodju i kao 

hranu za stolom, uzmu malo ovde i malo tamo, ali ovo nije nešto što radite kao da ste 

za švedskim stolom. Mislim, ovde je to celo jelo. 

 

Dakle recimo 30.000 u poredjenju sa, oh, moţda 20 do 30 miliona koji su sada na 

drugaĉijem putu transljudskosti. Priliĉno mali broj kada se uporedi. A drugi, 

intelektualni put transljudskosti, će okupljati stotine miliona ljudi, u bilionima, u 

vašem ţivotu. Oni moţda neće sebe zvati transljudskim, ali to je put na kom su. 

 

Dakle mi smo brojĉano veoma mali, ali veoma iskusni, veoma zaĉinjeni, veoma 

posvećeni i veoma, suštinski, ekspandirani. Imate sliku šta se dogadja. To ste vi u 

ekspanziji. To ste vi izvan samo biti ljudski. 

 

To su sve stvari koje ste mogli reći da ste ţeleli - ţeleli ste da budete zdraviji, ţeleli 

ste da budete mladjeg izgleda - ali to nije razlog što mi ovo radimo. Mi ovo radimo 

zato što je vreme da prosto budete vi, i da budete svi vi, ne samo singularni vi. 

 

Dakle ja ću traţiti od vas da tokom sledećih par godina gledate paralele ovde izmedju 

naše transljudskosti - predivan prikaz pokazan sada na ekranu, ako biste to pokazali 

za one koji gledaju on-line. Šta ovo znaĉi? Šta ovo znaĉi? Pa, to je krug sa taĉkom u 

sredini. Sećate li se da sam uvek govorio da je taĉka Izvor, odakle ste došli. Krug 

predstavlja vaša iskustva, vašu mudrost, suštinski. I vi biste mislili da se taĉka nikad 

ne menja, zato što je ona uvek bila Izvor. To je mesto odakle ste došli. To je bila ĉista 

svest okruţena svim svojim iskustvima. Ali nešto se promenilo, i sada to postaje znak 

plus. Krug sa taĉkom u sredini nikad više neće biti isti.  

 

I vi moţete videti nejasnu sliku originalnog kruga, originalnog Izvora ili što biste 

zvali ĉiste, ĉiste, ĉiste svesti, ali to sada ekspandira. To je znak plus. To nije krst. To 

je ono na ĉemu je Isus umro i mi nećemo tu staviti malu sliku tipa zakovanog za to. 

Ne. (Adamus se smeje) I to nije švajcarska zastava. Ţao mi je zbog nekih od vas, ali 

to nije simbol švajcarske. To je znak plus. Vi znate šta je znak plus, to znaĉi i. I. Da. 
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Znak plus. Dakle to je simbol. To je takodje ekspanzija u svim pravcima, i kada 

bismo mogli naslikati ovo na više nego dvo-dimenzionalan naĉin, ove pluseve, 

zraĉenje bi izlazilo u svim pravcima, ukljuĉujući unutra. U svim pravcima; ne samo 

da ekspandira napolje nego ekspandira i unutra, ekspandirajući u sebe. Istinska 

ekspanzija je na sve naĉine, u svim pravcima. 

 

Dakle, to ono što ovo predstavlja. To je nova svest na planeti, i to je ono što ste, 

suštinski, vi stvorili. Medjutim - to je bila samo moja uvodna izjava. (Adamus se 

smeje) 

 

Uzmite dobar dubok udah u vas ljudsko, u vas ljudsko koje će sada prestati tako 

naporno da pokušava da bude bolje ljudsko, molim vas. Molim vas. Hajde da samo 

završimo sa tim. Zašto? 

 

Znate, tuţna stvar bi bila... neki od vas su malo zreliji,  vaše godine napreduju, zašto 

prokletstvo nastavljati pokušavati, ĉak i sa vašim zdravljem ili vašim mozgom? Vi 

kaţete "Oh, izgubiću moj mozak." To je najbolja stvar na svetu koja vam se moţe 

desiti. (smeh) Ne sa nekim bolestima kao što su Alchajmer ili to, nego da budete 

sposobni da odete izvan uma. I ako sada bilo ko od vas doţivljava lelujanje uma, to je 

ono što to jeste. Vi samo ekspandirate. Uzmite dubok udah, zaĉepite, prestanite da 

uzimate lekove i uţivajte u lelujanju. (smeh) 

 

 

Današnje pitanje    

 

Dakle uzmite dobar dubok udah i prelazimo na pitanja. Linda uzmi mikrofon, molim 

te, sve Šaumbre, na oprez. I, ne znam, Koldra traţi da danas budem kratak, zato što vi 

imate veliki parti. A sunce izlazi. Nije li to divno? Sunce je izašlo kada se otvorio taj 

Klub Majstora. 

 

LINDA: Imaš dosta vremena. 

 

ADAMUS: Ne, Koldra ţeli parti, ali ja imam mnogo toga da kaţem. (smeh) 

 

LINDA: On će to preboleti. On će to preboleti. 

 

ADAMUS: Pitanje... 

 

LINDA: Imaš dosta vremena. 

 

ADAMUS: Pitanje - oh, znam. 

 

LINDA: Da li ti pokušavaš da izadješ iz toga? 
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ADAMUS: Iz ĉega? 

 

LINDA: Radjenja više. 

 

ADAMUS: Ne, ne, ne, ne. Ja imam sate i sate i sate. 

 

LINDA: Dobro, dobro, dobro, dobro. 

 

ADAMUS: Ja mogu nastaviti do sutra. (smeh) 

 

Pitanje, Linda sa mikrofonom sa njenim prvim, hm... 

 

LINDA: Dobrovoljcem? 

 

ADAMUS: Dobrovoljcem. Srećni dobrovoljac. Hteo sam da dodam... stavi mikrofon 

pred njihovo lice pre nego što postavim pitanje! 

 

LINDA: Stvarno? 

 

ADAMUS: Pa, da. 

 

LINDA: Odmah? 

 

ADAMUS: Da, bilo ko, a onda ću postaviti pitanje. 

 

LINDA: Okej. Izabraću lukavog. 

 

GERI: Aha. 

 

ADAMUS: Oh, ovaj je dobar. 

 

GERI: Oh! Upravo tako. 

 

ADAMUS: Oh, dobro. Dakle, doktore, što biste vi rekli - i ne ţelim da misliš o 

ovome; ovo ide vuuš, to je samo tu - šta ćeš napisati na tvoj nadgrobni spomenik, ili 

tvoju spomen ploĉu? Znam da ti nisi... 

 

LINDA: Oooh! 

 

ADAMUS: Ti ćeš biti kremiran. Ali tvoj nadgrobni spomenik, šta ćeš napisati na 

njega? Pet reĉi ili manje. Deset reĉi. 

 

GERI: Zauvek. 
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ADAMUS: "Zauvek!" Svidja mi se to. Dobro. "Zauvek". To je to. Svidja mi se to. To 

je nekako poetiĉno, filozofski. To je zadirkivaĉ. Neki ljudi će to pogledati i reći 

"Zauvek šta?" Mada ja shvatam. Zauvek. Dobro. Ti sada uvodiš u moju sledeću 

poentu koju ću napraviti.  

 

Okej, neka mikrofon prolazi. Oni će previše misliti o tome. Oh, i oni će... da. Okej, 

sledeći. Šta ćete napisati na vaš nadgrobni spomenik, na vašu spomen ploĉu, na vašu 

plaketu na zidu? Da, imaš plaketu na zidu. Šta ćeš napisati na nju? 

 

KETI: Ţivela sam. 

 

ADAMUS: "Ţivela sam!" Dobro. Kako bi bilo "Volela sam?" "Ţivela sam. Volela 

sam." Okej. "Ţivela sam." Dobro. Jesi li? Jesi li ţivela? 

 

KETI: Ţivim sada. 

 

ADAMUS: Dobro. Mogu li te pitati - i ovo će biti na zadnjoj strani plakete da to niko 

ne bi mogao videti - kako bi opisala tvoj ţivot? U 50 reĉi ili manje. Eh, badum, od 

poĉetka do ovde - kako bi opisala to? 

 

KETI: (mala pauza) Veoma intelektualan, analitiĉan. 

 

ADAMUS: Planiran. 

 

KETI: Perfekcionizam. 

 

ADAMUS: Planiran. 

 

KETI: Organizovan. Ciljevi. I do taĉke dopuštanja i ţivljenja i prirodnog privlaĉenja 

bez napora i samo mnogo radosti. 

 

ADAMUS: Da li ikad imaš tu tendenciju da još uvek malo planiraš i malo 

organizuješ? Moţeš reći ĉika Adamusu. 

 

LINDA: Oh! Ona se upravo sloţila da nam pomogne da putujemo na Kubu. 

 

ADAMUS: Neću reći nikome. 

 

KETI: Da, ali... 

 

LINDA: Ona organizuje putovanje Šaumbri na Kubu. Ona već planira! 

 

KETI: Ali to je još uvek dopuštanje. To je još uvek dopuštanje. Ako odgovori dodju, 

znaš, ti to voziš. 
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ADAMUS: Dakle to je dug put od biti što biste vi rekli zategnut... 

 

KETI: Aha. 

 

ADAMUS:... do kao, eh, samo pustiti. 

 

KETI: Aha. 

 

ADAMUS: Najbolja stvar koju moţete uraditi za sebe. Da. Puštanje ne znaĉi skidanje 

sve vaše odeće i trĉanje ulicom go, nego - to nije tako loše - nego samo prestati 

struktuirati sebe. Struktuiranje je destruktivno. Prestanite sa struktuiranjem. Prestanite 

da pokušavate da uĉinite sebe neĉim što nikad nećete biti i što ionako ne ţelite da 

budete, okej? Dobro. Hvala ti. 

 

Još nekoliko. Nadgrobni spomenik, šta je na njemu? Uvek sam voleo ovo pitanje - 

"Nadgrobni spomenik?!" 

 

KEJ: Ona je ţivela u radosti. 

 

ADAMUS: Ona je ţivela u radosti. Da li je to istinita izjava? 

 

KEJ: Većinu vremena. 

 

ADAMUS: Većinu vremena. 

 

KEJ: Ne sve vreme, ali većinu vremena. 

 

ADAMUS: Koji procenat vremena? 

 

KEJ: Verovatno 70 do 80 procenata. 

 

ADAMUS: Oh, to je dobro. Svidja mi se to. Da, da. 

 

KEJ: Da. 

 

ADAMUS: Na zadnjoj strani ploĉe, šta je sa drugim vremenima? 

 

KEJ: Nastavljanje da uĉim da pustim. (smeje se) 

 

ADAMUS: Okej. A onda samo prestaneš da nastavljaš da uĉiš i samo kaţeš zaj... to! 

 

KEJ: Pusti. 
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ADAMUS: I pustiš. 

 

KEJ: Da. 

 

ADAMUS: Da. A onda svi u tvojoj porodici misle "Ooh! Ona je sada stvarno ĉudna, 

samo pušta." Znate šta? Koje god mišljenje oni imaju koje je negativno, to je dobro 

za vas. Ozbiljan sam. Ako su oni kao "Oh, ona je luda." To je dobra stvar. U 

momentu kada oni kaţu "Ona je baš kao mi" (smeh) "Oh, Isuse! Gde sam pogrešila?" 

 

KEJ: Ja sam ĉesto najĉudnija u sobi, i to mi ni malo ne smeta. (smeje se) 

 

ADAMUS: Zašto ne? Zapravo, ljudi vole ĉudnost. 

 

KEJ: Vole! 

 

ADAMUS: Mada im je neudobno sa tim. Oni to zapravo tajno vole, znate, kada se 

nešto ĉudno dešava. Ali oni su samo kao "Oh, boţe!" Oni prosto ne mogu. Oni su 

toliko englezi povodom toga (smeh) "Oh, mi prosto ne moţemo. Prosto... to je tako 

neuĉtivo." I da. Ţao mi je, ali znate - ako gledate iz Engleske, ili ste iz Engleske - vi 

znate o ĉemu ja priĉam. I vi se smejete. Mogu da vas vidim. 

 

LINDA: Ovde je Engleska. 

 

ADAMUS: Da. Oh da. (Linda se smeje) Da. Dakle, šta će biti na tvom nadg... jesam 

bio u pravu povodom... 

 

ŠAUMBRA 2 (engleskinja): Da, totalno. Totalno, da. (smeje se) 

 

ADAMUS: Totalno. Znate, to je funkcionisalo pre 300, 400 godina. Znate, to je 

zaista bilo ispravno. Ali sada je to kao ma hajde!  

 

ŠAUMBRA 2: Da. 

 

ADAMUS: Skini taj zategnuti donji veš. (smeh) 

 

ŠAUMBRA 2: Totalno! 

 

ADAMUS: I samo... da, okej. Na tvom nadgrobnom spomeniku. 

 

ŠAUMBRA 2: Ja sam ovde. 

 

ADAMUS: "Ja sam ovde." 

 

ŠAUMBRA 2: Ja sam ovde. 
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ADAMUS: Dobro. U zemlji. Na tvom nadgrobnom spomeniku "Ja sam ovde!" 

 

ŠAUMBRA 2: Ja sam izvan! 

 

ADAMUS: Zdravo! 

 

ŠAUMBRA 2: Ovde i izvan. (smeje se) 

 

ADAMUS: Neki ljudi bi prolazili i pogledali tvoj nadgrobni spomenik i rekli "Da, 

baš!" (smeh) 

 

ŠAUMBRA 2: Da, to je dobro, potiĉe ih da se pitaju! (smeje se) 

 

ADAMUS: "Ja sam ovde." Da, okej. Na zadnjoj strani, znaš, koju ne mogu videti. Šta 

tamo kaţe? Šta o tvom ţivotu? 

 

ŠAUMBRA 2: To je bila paklena voţnja. 

 

ADAMUS: "Paklena voţnja." 

 

ŠAUMBRA 2: Da. 

 

ADAMUS: Okej. Da.   

 

ŠAUMBRA 2: Da. (smeje se) 

 

ADAMUS: Da. Da li bi to uradila ponovo na isti naĉin? 

 

ŠAUMBRA 2: Hm. Verovatno ne. (smeje se) 

 

ADAMUS: Verovatno ne. Da. To je engleski deo njenog govora. Ona govori "Jebi ga 

ne! Ne bih!" (smeh) 

 

ŠAUMBRA 2: Da. 

 

LINDA: Šta?! 

 

ŠAUMBRA 2: Da. 

 

ADAMUS: Oh, ne bih. Okej, hvala ti. Oh, nateraćeš ga sada da priĉa? 

 

ŠAUMBRA 2: Da. 
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ADAMUS: Okej. Pa... 

 

LINDA: Oh, oh. Okej. 

 

ADAMUS: Hajde. 

 

LINDA: Izvini Lojd. 

 

ADAMUS: Tvoj nadgrobni spomenik. Šta on kaţe? 

 

LOJD: Ja bih rekao "Ko ţeli da ţivi zauvek?" 

 

ADAMUS: "Ko ţeli da ţivi zauvek?" taĉno. 

 

LOJD: To bi bilo to. 

 

ADMUS: Okej. Okej. Još nekoliko. 

 

LINDA: Okej. 

 

ADAMUS: Dobro. Svidja mi se to. 

 

LINDA: Traţio si ĉudne. Da vidimo. Nemoj me izneveriti. 

 

ADAMUS: Zdravo. 

 

GREGORI: Gadan mali djavo. (smeh) 

 

ADAMUS: Da, da. 

 

GREGORI: Sloboda. 

 

ADAMUS: "Sloboda". Okej. To je na tvom nadgrobnom spomeniku? 

 

GREGORI: Ja ne ţelim nadgrobni spomenik. 

 

ADAMUS: Da. Da li ţeliš plaketu? 

 

GREGORI: Hodaj. 

 

ADAMUS: "Hodaj", da. "Ja sam odšetao. Ti si zaglavio." (smeh) Svidja mi se to. 

 

Okej. Još dvoje. 
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LINDA: Okej. 

 

ADAMUS: O uzgred, šta je na zadnjoj strani tvog nadgrobnog spomenika, tvoje 

plakete? 

 

GREGORI: To je bilo deo gadan mali djavo. 

 

ADAMUS: "Gadan mali..." okej. 

 

GREGORI: Da. 

 

ADAMUS: Nećeš staviti "Beee!" na zadnju stranu? 

 

LINDA: (uzdiše) Oh! Ou! 

 

ADAMUS: To je privatna šala. 

 

LINDA: Okej, hajde... 

 

ADAMUS: On voli ovce, zar ne? Zašto ne?   

 

LINDA: Ĉekaj, ĉekaj, ĉekaj. 

 

ADAMUS: One su bolje od ljudi, zar ne? Okej. Gde smo stali? Da. 

 

ŠAUMBRA 3 (ţena): Izvan svega. 

 

ADAMUS: "Izvan svega". Okej. Na zadnjoj strani, ono što nije obelodanjeno? 

 

ŠAUMBRA 3: Moţda nešto na mom jeziku. 

 

ADAMUS: Da, okej. 

 

ŠAUMBRA 3: Da. Hiĉ. 

 

ADAMUS: Okej. 

 

ŠAUMBRA 3: To je sve. 

 

ADAMUS: Šta to znaĉi? 

 

ŠAUMBRA 3: Istu stvar. 

 

ADAMUS: Okej. 
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ŠAUMBRA 3: Da. 

 

ADAMUS: Dobro. Hvala ti. Još jedan. 

 

LINDA: Okej, još jedan. Još jedan. 

 

ADAMUS: Nadgrobni spomenici. 

 

LINDA: Eh, eh, eh. 

 

ADAMUS: Onda ćemo svi umreti. 

 

LINDA: Da li se iko dobrovoljno javlja? Da vidim. Da vidim. Oh, trebala sam znati. 

 

ADAMUS: Dakle imala si malo vremena da to osetiš. Kako ide? 

 

KAROL: Zato što mogu. 

 

ADAMUS: "Zato što mogu". Okej. Šta je na zadnjoj strani? 

 

KAROL: Previše, previše, previše rada. 

 

ADAMUS: Da, da. Okej. Dobro. 

 

Uzmite dobar dubok udah. 

 

 

Laţ o smrti 

 

Prva stvar koju ćemo uraditi sada. Smanjimo malo svetla, da ne bismo blještali 

svetlima u njihove oĉi. Prva stvar koju ćemo uraditi je... ja mislim da je tako vaţno 

ovde, na poĉetku ove Serije da... priĉao sam o tome prošlog meseca, ali zaista ţelim 

da budete sa tim sada. 

 

Smrt je apsolutna laţ. To je apsolutna laţ, i to je jedna od onih laţi koje su toliko 

ukorenjene da ljudi to apsolutno veruju, a onda ljudi umru. I to je loše, zato što je to 

laţ. To je iluzija. 

 

Sada, ja ću biti veoma jasan, to je sramna laţ. Ne postoji smrt. Ne postoji. I neko bi 

mogao doći i reći "Ali Adamuse, pogledaj. Pa, ti si umro, Adamuse." Ne, nisam. 

Nisam. Za mene se priĉalo da sam ţiveo stotine i stotine i stotine godina. Ja sam bio 

poznat da se ponovo pojavljujem dosta nakon vremena moje smrti, ali ja nisam umro. 

Ja sam prosto napravio prelaz, a to je ogromna razlika.  
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Neko bi se raspravljao da fiziĉko telo umire i, dakle, smrt je prava, ali to ne mora da 

bude. Fiziĉko telo ne mora da umre kako vi znate smrt - srĉani napadi, bolest, kap ili 

samo postepeno pogoršanje. Ono ne mora da umre. Vi ćete pripojiti, vi ćete uneti 

svojstva vašeg fiziĉkog ja u vaše Ja Jesam-stvo i vi nećete umreti. 

 

Vi ćete napraviti prelaz iz zakljuĉanog, ograniĉenog i ĉesto bolnog naĉina postojanja. 

Vi ćete napraviti prelaz iz toga, ali nije li to ono što ste ţeleli? Ali vi nećete umreti. 

 

Vi ćete otići u druge ravni gde fiziĉka priroda i intelektualna priroda nisu vrhovne, 

gde one moţda nisu ĉak ni poznate, ali vi ćete postojati. Vi ćete biti i vi ćete imati 

spoznaju, mudrost i ĉak i memorije svega što ste uĉinili, gde ste otišli i šta ste bili. Ali 

da biste išli u našu transljudskost, našu verziju toga, koja prosto znaĉi izlazak iz 

singularnog ljudskog ja, vaţno je da upravo sada transcendiramo samu smrt. 

 

Ljudi generalno brinu o tome od momenta otkad imaju svesnost njihovog imena, 

njihovog bića. Mala deca su uţasnuta u dobu od dve, tri, ĉetiri godine povodom smrti 

i ona nikad nije dobro objašnjena. Njima je reĉeno "Šta se desilo babi?" "Pa, baba je 

otišla na nebo." Ne, nije! (smeh) Otišla je u pakao. Ona je bila loša baba. (Adamus se 

smeje) Nije to mogla izbeći. 

 

Ne, nije. Ona je napravila prelaz iz ograniĉenog fiziĉkog i intelektualnog iskustva, u 

zagradi - neizreĉeno deci - zatvora. Ona je napravila prelaz, zato što mi ne ţelimo da 

dete previše rano ţeli da izadje iz zatvora, ako znate na šta mislim. Ona je napravila 

prelaz. Ona nije umrla. Ona je još uvek tamo i ovde; ona nije mrtva u zemlji. Kakva 

tuţna, tuţna stvar, stavljati ljude u zemlju ovih dana i u ovo doba. U ono vreme su 

morali, na neki naĉin. Ali ovih dana i doba, kakva tuţna stvar. Ćušnuti vaše telo dole 

u zemlju crvima i paucima i svom drugom sranju koje postoji pod zemljom, i 

zagadjenje. Oni u ono vreme nisu imali zagadjenje. Sada imaju zagadjenje. Vaše telo 

se nalazi tamo u zagadjenju. (neko kaţe "Uh") Uh. A onda dotrĉi pas kroz groblje i 

stane taĉno iznad vašeg groba... (smeh) Aah! 

 

LINDA: Vratimo se ruţnim reĉima! Vratimo se ruţnim reĉima! (smeju se)  

 

ADAMUS: Ja samo kaţem da ovo nije lepa stvar. I vi leţite tamo... 

 

LINDA: Molim te! Vratimo se psovkama! 

 

ADAMUS: "O ne! Nemoj! Nee!!" (smeh) "Aggh! Eeh!" 

 

LINDA: Ostani sa ruţnim reĉima! (smeju se) 

 

ADAMUS: Vi se morate smejati ponekad, zar ne? Inaĉe postanete previše ozbiljni. 

Morate se smejati. Tako je lako postati ozbiljan i teţak. Smejanje, to je umetnost. 
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Dakle gde smo stali? O, smrt. To je laţ. To je apsolutna laţ. I pozvaću vas da osetite 

odlazak izvan smrti. Vi nećete umreti. Vi ćete napraviti prelaz ranije ili kasnije, zato 

što ste se umorili od svega ovoga. Reći ću vam nešto, vi ste već umorni, inaĉe ne 

biste sedeli ovde. Ne, stvarno. Da ste vi samo tako glupi, srećni sa tim što ste ljudsko 

biće, i sa vašim telom i vašim rodjacima i svim, vi ne biste sedeli ovde. Ali vi znate 

da postoji više. Dakle to je razlog što ste ovde. 

 

Ali odvojmo momenat upravo sada, i radićemo ovo - radićemo to svaki Šaud, okej? 

Dok ja zaista ne budem osetio da smo otišli izvan smrti. Bez muzike za ovo. Hajde da 

samo stanemo na momenat. Hajde da uradimo neĉujan merab. (Linda pravi buku koja 

zvuĉi kao prdeţ i smeh) Izvinite. Treba da odeš do toaleta, ako moraš... (Linda se 

glasno smeje) Ili sada moţeš to uraditi sa tvojim ustima, kako bi ti rekla. 

 

LINDA: Oooh! To je ono što bih ja rekla. (Linda nastavlja da se smeje) 

 

ADAMUS: Okej. Vidite, mi moţemo da se smejemo smrti, zar ne? Mi sedimo ovde 

spremni da idemo izvan smrti, mi moţemo - (pljuje) - pljunuti na smrt. To je laţ, i ja 

to ne govorim samo filozofski ili duhovno. To je ĉinjeniĉna laţ. I ĉim odemo izvan 

smrti i te brige o smrti, tog pitanja o smrti, pitanja šta će se desiti kada umrete; ĉim 

odemo izvan toga vi moţete ponovo da ţivite. 

 

Pitao sam vas povodom nadgrobnih spomenika, šta biste napisali na njih? Pa, ići ću u 

to za momenat. Dakle hajde da umremo upravo sada. Hajde da idemo izvan toga. 

 

Uzmite dobar dubok udah. "Neĉujan merab" znaĉi nema muzike, ali ja priĉam. 

(Linda se smeje) 

 

BEN: Zar to ne radimo sve vreme? 

 

LINDA: Interesantno. 

 

ADAMUS: "Mi to radimo sve vreme", kaţe Kraš ili neko. Da, Ben. 

 

Okej, uzmite dobar dubok udah i ja ću malo propovedati. 

 

 

 

Merab Izvan Smrti       

 

Vi ste ţiveli sa iluzijom smrti otkad se moţete setiti, do taĉke gde ste to zapravo 

verovali, kao što ljudi rade. To je realnost, pretpostavljam. To je neka realnost, ali 

nije prava realnost. To je naĉin ţivljenja, pretpostavljam, ali vi nećete umreti. Vi 

nećete umreti. 
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Vi ćete postojati. Vi ćete, na nekoj taĉki kada se umorite od fiziĉkog uslova i 

intelektualnog uslova, reći "Hajde da napravim prelaz. Hajde da sve to usisam, 

unesem to u moje bivanje. Hajde da spakujem tu torbu i unesem sve to u sebe." Vi 

imate iluziju o smrti "Pa, to je kada duh napusti vaše telo. Vi ostavite vaše telo za 

sobom." Ne! Ne. Mi ćemo poneti telo - esenciju, energetske elemente tela i uma i 

svega drugog - ali to će biti uneto u kosmiĉki brod, u vas. 

 

Ne postoji smrt. Ja objavljujem na ovaj dan da vi nećete umreti. Taj ljudski identitet 

neće biti zakopan pod zemlju ili izgoreti u vatri. Ne pakao, ja govorim o kremiranju. 

Neki od vas, odmah, "Oh! Ja ću ići u pakao." Ne. To je bilo kremiranje. Dakle da 

biste bili transljudski na Zemlji, utelovljeni Majstori, mi odlazimo izvan same smrti. 

 

Tako mnogo mraka, tako mnogo straha, tako mnogo besedništva i dogme i svega 

drugog povodom smrti, a to prosto nije istina. 

 

Ĉak ni ljudsko ne umire. Znate, ljudsko? Ĉak ni ljudsko ne umire da bi postalo visoka 

svest, duh, šta god. Ne. Ĉak i vaše ljudsko nastavlja da ţivi. Sva energetska esencija 

onoga što ste iskusili u fiziĉkom biću unosi se u kosmiĉki brod. Apsorbuje se. To 

dolazi vama. Ĉak i esencija vašeg tela, ali tela koje sada ne stari i ne ide u bol, ili bilo 

šta drugo. To se sve unosi u prelazu. 

 

Ali ĉak i davno pre tog prelaza, postoji prelaz upravo sada, prelaz koji se dogadja iz 

predaĉkog tela, iz uma masovne svesti. Ali dokle god se ljudsko boji smrti i pita o 

smrti i suštinski ima smrt kao cilj - smrt kao cilj, ali onaj koji pokušavate da 

izbegnete - onda to sve izbacuje iz koloseka. 

 

Dakle hajde da samo iskoraĉimo izvan smrti, iz cele iluzije. Pisano je u svim svetim 

knjigama "Vi umirete, vi umirete, vi umirete." Ne, zapravo ne umirete. Hajde da 

napišemo novu svetu knjigu koja kaţe "Ja Jesam ko Ja Jesam. Ja Postojim. Postoje 

mnogi prelazi Sopstva, ali smrt nije više u mojoj svesti." 

 

Uzmite dobar dubok udah u ovoj Seriji Transljudskost. 

 

(pauza) 

 

To će biti izazov na neke naĉine. Vaš um će se vraćati smrti i mislima o tome, ali ja 

vas pozivam da prestanete da pokušavate da izbegnete smrt i da prestanete da 

pokušavate da mislite o tome i samo razumite da vi nećete umreti. Ţelim da osetite to 

u ovim narednim nedeljama.  

 

Zamislite to, na momenat. I ja ne govorim o biti besmrtan kao drugi transljudi, gde 

koristite robotske delove i sve drugo da biste ovekoveĉili singularan ţivot. Ja priĉam 

o tome da ne postoji smrt. To je prelaz. 
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Vi ste navikli na prelaze. Vi ste majstori prelaza. Vi prolazite kroz njih sve vreme. 

 

I zaista osetite to, da - mislim, to je skoro smešno - ne postoji smrt.        

 

Vi, Majstor, nećete umreti. 

 

(pauza) 

 

Kakvo olakšanje. Kakva promena svesti nakon svog ovog vremena, pa, na neki naĉin 

oni su vam se svidjali, ovi drugi transljudi. Vi ste traţili besmrtnost, na neki naĉin. Vi 

ste traţili, suštinski, da imate svo znanje i svu mudrost, na neki naĉin. Vi ste traţili da 

budete superljudsko, na neki naĉin, singularni, na neki naĉin. Ali mi sada idemo 

izvan svega toga. Mi stavljamo veliki znak plus taĉno u centar kruga Ja Jesam. 

 

To je jedna od stvari koju su tih petoro o kojima sam malopre priĉao, koji su dopustili 

njihovu realizaciju, oni su uvideli "Ja neću umreti. Ja ĉak neću više ni brinuti o tome. 

Ja neću umreti. Ja ću napraviti prelaz, evoluirati. Ja ću transcendirati na tako mnogo 

naĉina, ali smrt? Ne." 

 

Ja ću ovo iznositi. Mi ćemo opet uraditi malu kratku "izvan smrti" stvar na sledećih 

par Šauda. Ne postoji smrt, i ĉim to moţemo otpustiti, oh, mi smo tako slobodni. 

 

Samo zamislite na momenat, ne intelektualno, nego zaista, zaista govoreći "Oh, to je 

taĉno. Ja neću umreti." Kakvo je to olakšanje. 

 

Uzmite dobar dubok udah i govoreći o nekim prelazima i sada sa malo muzike - eh - 

obrnuto. (svetla se pale umesto da se gase) Sada sa malo muzike. Da, hajde da 

bacimo samo malo svetla na njihova lica, da se probude, a onda ćemo ići pravo nazad 

u pravi merab koji sam ţeleo da uradim danas. 

 

 

 

Ţivot u retrovizoru - Merab     

 

(muzika poĉinje) 

 

Okej, uzmite dobar dubok udah. 

 

Kakav dan. Kakav dan. Ja sam, na neki naĉin, kao veoma, veoma ponosan prijatelj - 

ne otac, nego prijatelj - veoma ponosan što vidim šta ste vi stvorili ovde na Zemlji. 

Da, to je mali prostor u malom gradu na maloj planeti, pa ipak to je tako simboliĉno. 

Kakva izjava, da su Majstori ovde. Vi ste to zacementirali u zid. Nije samo štampan 
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znak. Mislim otišli ste tako daleko da ste to izlili u bronzu, izlili u metal i stavili u zid 

- "Majstori su ovde, utelovljeni, pravi." 

 

Sada, ako uzmete dobar dubok udah i opustite se, i vi znate kako je to kada - mislim 

da neki od vas to zovu putovanje kolima - kada vi udjete u vaš auto. Ah! Takvo divno 

osećanje ponekad. Vi udjete u vaš auto i napolju ste na otvorenom putu daleko od 

grada, napolju na selu, nema drugog saobraćaja i pustite neku muziku na radiju. Oh, 

radio, Koldra mi govori da je to zaista veoma zastarelo. Pustite neku muziku na bilo 

kom uredjaju koji imate. Ne to je radio, to je radio za mene. To će uvek biti radio. 

(smeh) 

 

Slušate neku muziku. Nije me briga kako je dobijate. Recimo da samo pevušite sebi. 

(Adamus se smeje) Koldra se svadja oko najsmešnijih stvari, a poenta je da ste 

opušteni i da se zabavljate, dodjavola! (smeh) 

 

I to je široko otvoren put i sunĉan je dan i niko drugi nije tu da vam govori da loše 

vozite. Vi ste opušteni i oh, boţe moj, kakvo je to putovanje bilo. A vi niste na 

putovanju, to je smešna stvar. Vi ste samo otišli na voţnju. Nema više putovanja, 

nema više prave destinacije. Vi ste samo izašli na voţnju. 

 

I, znate, vi imate taj uredjaj - i Koldra nemoj me ispravljati. Vi imate ovaj uredjaj u 

vašem autu i on se zove retrovizor. On sluţi da moţete da vozite, da idete napred ili 

šta god, i vi moţete da pogledate nazad da vidite šta je iza. I danas je to vaš ţivot koji 

je iza vas. Vi nastavljate da ekspandirate, vi nastavljate vaša iskustva, ali vaš stari 

ţivot je u retrovizoru. 

 

Pogledajte ga u ovom merabu - ţivot u retrovizoru. Svidja mi se ta analogija, zato što, 

vidite, vi se ne okrećete unazad da gledate. Vi ne gledate nazad u grad koji gori. Vi 

prosto gledate u retrovizor. To je odraz, to je perspektiva, nije ĉak ni bukvalno. 

Kakav ţivot ste imali. 

 

Kakav ţivot ste imali gledajući u retrovizor. Ţivot ispunjen sa takvim teţnjama i 

ţeljama, za razliku od ţivota koji većina ljudi ima. To ĉak nije bio ni ţivot teţnje za 

novcem ili istaknutošću ili bilo ĉim; ţivot koji ste posvetili sebi, tom krugu sa taĉkom 

u sredini. 

 

Kakvi izazovi. Kakvi ogromni izazovi koje ste imali u ţivotu. To je moglo biti sa 

porodicom, ili je to moglo biti sa karijerom, ili sa vašim zdravljem, ali ako pogledate 

u taj retrovizor na momenat, videćete da izazovi zapravo nisu bili sa vama samima. 

 

Oni su se ĉesto pojavljivali sa ĉlanovima porodice ili zdravljem, bogatstvom, ali 

izazovi zapravo nisu bili vaše zadovoljstvo, vaše prihvatanje sebe. 

 

Vaš ţivot u retrovizoru. 
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Naporno pokušavanje, odgajanje dece, pokušavanje da platite raĉune. Pogledate u taj 

retrovizor, vaš ţivot gde pokušavate da budete duhovni. To je bio prelaz u vašem 

ţivotu, ova predivna strastvena ţelja za odgovorima, konaĉno. Pogledate u retrovizor 

i to je bio vaš ţivot, i to je sada iza vas. 

 

Postojali su toliko neţni momenti u tom ţivotu u retrovizoru. Ako dobro pogledate, 

samo pogledajte na svu energiju koja je bila stavljena u taj ţivot, rekao bih barem pet 

puta više energije nego što tipiĉna osoba stavlja u svoj ţivot. Ja ne govorim samo o 

odlasku na posao, nego govorim samo o vašim energetskim dinamikama u ţivotu. 

Tako mnogo energije u tome. 

 

Taj ţivot je kao umetniĉko delo, na neki naĉin. Ja znam da to nije bilo lako i vi znate 

da to nije bilo lako, i sada je to u retrovizoru. 

 

(pauza) 

 

Uzmite dobar dubok udah. To je u retrovizoru. To znaĉi da je to samo odraz. To je 

iza vas. 

 

(pauza) 

 

Tako mnogo ćorsokaka u ono vreme. Tako mnogo beznadeţnih puteva. Vi ste 

pokušali razne stvari i one nisu sasvim uspele. To je okej. Tako mnogo dţombi na 

putu. 

 

Ja mislim da su najgori delovi bili, kada ste bili tamo, kada ste bili prosto izgubljeni; 

kao da ste bili slomljeno izgubljeni. Ponekad je uţasno nemati taj osećaj pravca i šta 

radite? Gde idete? I vi ĉak ni ne znate i samo ste izgubljeni. Vi ste stranac u stranom 

svetu, svetu koji nije zapravo vaš i vi ste to znali. Ali kako dodjavola da izadjete 

odatle? To znaĉi izgubljen. 

 

Kada pogledate u taj retrovizor, takav singularan ţivot, linearan. Na tom putu, na tom 

drumu pokušavajući tako teško, radeći za odgovore. To je sada u prošlosti. To je u 

retrovizoru. 

 

To je sve iza vas sada. 

 

I ova stvar nazvana smrt, taj mraĉni predmet u retrovizoru nazad u vašem starom 

ţivotu, briga o smrti. Prokletstvo! To je bila loša šala. Mislim, to je samo bila loša 

šala. To je bila takva laţ, smrt. 

 

Vi pravite prelaz, zaista, zaista, zaista. Vi ne biste ţeleli da ostanete u jednom stanju 

bivanja zauvek. Vi ne biste ţeleli da budete samo u ovom fiziĉkom telu. 
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Pretpostavljam kada neko veruje da ne postoji ništa više, da je ovo realnost, kada oni 

veruju da je ovo realnost, pretpostavljam da bi onda pokušali da budu u njoj zauvek. 

Ali kada znate da postoji tako mnogo više, kada znate da postoje mnoge realnosti 

tamo, a ova realnost je svoja sopstvena iluzija, pretpostavljam da onda ne biste ţeleli 

da ostanete u besmrtnom ljudskom stanju. Ali postoji tako mnogo više. 

 

Smrt, kakva laţ. Smrt, meni, Adamusu, to je laţ neznalice. To je sve što ona jeste. To 

je neznanje. Ja bih sada koristio ruţnu reĉ, ali mislim da nije primereno usred Šauda 

reći ruţnu reĉ. (smeh) 

 

Ne, smrt je uistinu za neznalicu, za nesvesnog. Zašto ljudi to ne preispituju? Zašto? 

Pretpostavljam zato što su neznalice. Oni su nesvesni, i oni se samo sloţe sa tim, a 

onda oni umru, zato što veruju u to. Ali to je sada u vašem retrovizoru. 

 

To je sve iza vas. 

 

I svo to pokušavanje. Pogledate tamo nazad. Pogledate sve znake, dok gledate u 

retrovizor; sve znake na putu. Isuse! Mislim, sve to što vidite u retrovizoru je gomila 

znakova i pravaca i direktiva i svega drugog. Sada pogledajte ispred vas. Nema 

nikakvih znakova. Nema nikakvih znakova "Skreni ovamo", "Stani ovde", "Popusti 

idiotima". Nema ništa od toga. Nema nikakvih znakova. 

 

Nema ni dalekovoda. Shvatate li? Nema ni dalekovoda. Pogledate u retrovizor, 

dalekovodi svuda, vizuelno zagadjuju ţivotnu sredinu. Nema ni dalekovoda.  

 

Pogledate u retrovizor i postoje dalekovodi i znaci. I oh! Znaci. Oni su predstavljali 

sve stvari sa kojima ste pokušavali da kontrolišete sebe. "Stani." "Ne radi ovo." 

"Skreni ovde." "Ne skreći tamo." "Pokori se ograniĉenju." "Pokori se porodici." 

Popusti sebi da budeš pregovaraĉ sa sobom." Svi ovi znaci. Zar vam nije drago što su 

oni sada u retrovizoru? 

 

Tamo nazad u starom ţivotu morali ste da koristite GPS samo da shvatite kako da 

stignete na neko mesto. O ĉemu se dodjavola tu radi? Tako zbunjujuće, da vam neka 

mala kutija govori gde da idete. Moţda je to bio vaš partner ili supruţnik, ali tako 

zbunjujuće. Ovde, kada pogledate ispred vas, vama ne treba GPS, ili mapa, ili bilo šta 

drugo. Vi prosto znate gde ţelite da idete. Vi ĉak ne morate ni da imate odredjenu 

destinaciju. Destinacije su sada iza vas. 

 

Sada, dok se sve ovo dešava, vi gledate u retrovizor, vaš ţivot kakav je bio; onda 

imate široko otvoren put bez ikakvih znakova, bez saobraćaja, bez zagadjivanja, to je 

samo široko otvoreno ispred vas; to prouzrokuje pauzu, pretpostavljam kratak 

momenat razmišljanja, kada iznenada shvatite "O moj boţe! Ja se zaista menjam. O 

moj boţe! I ja se ne vraćam tamo nazad. O boţe, ovo je pravo."   
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Nema vraćanja nazad. Nema vraćanja nazad. 

 

Nema vraćanja znacima i dalekovodima i zoološkom vrtu i zakrĉenosti i konfuziji. 

Nema vraćanja nazad. Nema više vraćanja smrti i nema više vraćanja starim 

ritmovima. Nema više pravljenja obrazaca. To prouzrokuje da pauzirate na momenat 

i, oh, uzmete dubok udah, a onda vas strefi realnost. "Nema vraćanja nazad." Kao što 

biste vi rekli "O.M.G. (O moj bože) Nema vraćanja nazad." 

 

Onda iznenada auto uspori. Iznenada, vi pogledate u retrovizor, a onda pogledate 

ispred vas, pogledate nazad u retrovizor, nazad na vaš ţivot, pogledate ispred vas. A 

onda pogledate svuda okolo. "Uopšte nema vraćanja nazad. Ĉak ni smrti." Mi se ne 

vraćamo smrti. Mi se ne vraćamo starim obrascima. "O moj boţe." 

 

I na kratak momenat, postoji malo anksioznosti koja govori "Ali onda, šta sledeće?" I 

u momentu kada izgleda da ta anksioznost iskrsava, ona samo prodje. Ona nema 

nikakve obrasce na koje da sleti. Ona nema nikakve stare ritmove za koje da se veţe. 

Anksioznost dodje i prodje. 

 

Nikad se ne vraćate. 

 

Vi ćete uvek imati memorije. Vi ćete uvek imati retrovizor, ali vi nećete gledati u 

njega previše. Rekao bih da, vi nećete ţeleti da gledate u retrovizor previše. Vi ćete 

uvek imati memorije. One nisu izbrisane. One nisu nestale. Pa, vi se samo nikad ne 

vraćate. 

 

U shvatanju toga, sve što je prouzrokovalo energiji da pravi obrasce na izvesne 

naĉine, sve što je prouzrokovalo ciklusima da ostaju unutar njihovih starih obrazaca i 

ciklusa, iznenada odlazi. Vi ste slobodni. Energija je slobodna. Sve postaje novo. 

 

(pauza) 

 

Šta je ispred? To nije vaţno. 

 

To će biti bolje nego išta što bi singularno ljudsko moglo planirati. To će biti izvan, 

daleko izvan onoga što bi um mogao misliti ili ĉak i stvoriti. 

 

Kakav momenat ovde, u ovoj vrsti situacije pauze; auto usporava, shvatanje da se 

nikad ne vraćate, ali takodje lepota toga odakle ste došli. 

 

A onda iznenada niotkuda, iznenada zvuk sirena - "Vu! Vu! Vu! Vu! Vu!" "O sranje, 

mislio sam da sam izvan svega ovoga!" (smeh) A onda shvatite da je to bio samo 

Adamus Saint-Germain koji govori "Prestanite da brinete. Sve je dobro u svoj 

kreaciji!" 
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I tako jeste. 

 

Uţivajte u Klubu Majstora, drage moje Šaumbre. Volim vas duboko. Hvala vam. 

Hvala vam. (aplauz publike) 
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