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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 St. Germain. 

 

Dobro je biti ponovo ovde sa mojim prijateljima, ponovo u Centru Povezivanja 

Grimiznog Kruga. Ah! Ponovo u ovoj predivnoj energiji koju svi vi stvarate, ponovo 

sa svima vama on-line. Ah! 

 

Vi jeste prijatelji, zaista. Ja sam podučavao, ja sam radio sa mnogima, mnogima 

tokom godina, tokom vekova. Ja sam podučavao u Školama Misterija. Ja sam 

podučavao u tajnim društvima. Imao sam druge koji su me kanalisali u prošlosti, ali 

ništa ni slično ovoj grupi, ništa ni slično svima vama. Šaumbre, vi ste retka vrsta, 

interesantna vrsta (smeh), pobunjenici i pirati, i ja to volim. Ja to volim i danas, pa, 

mi ćemo ulaziti u tu energiju. 

 

Nikad pre nisam imao kanala obučenog kao motociklista i pretpostavljam da je to 

dobra stvar. Pretpostavljam, znate, mogli biste biti u monaškim odorama; 

pretpostavljam da bi to moglo biti poslovno odelo, ali to je ono što ja volim povodom 

ove grupe. Ah! Tako istrajni, tako ispunjeni sa humorom, čak i u nekim najteţim 

momentima. I vi sada prolazite kroz jedno od najboljih i jedno od najteţih vremena, a 

vi se ipak moţete smejati. Vi se ipak moţete pojaviti. Znam da se pojavite zbog kafe i 

besplatne hrane, ali hajde da se pretvaramo da se pojavljujete zbog svega drugog. 
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Govoreći o kafi, gde je dodjavola... (publika govori "Tačno je iza tebe") Samo stoji 

iza mene? Nije mi prikladno posluţena?! Linda, da li bi mi dodala moju kafu? (smeh) 

 

LINDA: Ovo je moja greška. Ja sam to uradila. Bila je tačno ovde. 

 

ADAMUS: Oh! Hvala ti. Vidite, vidite, ţelim da ponovo svedočite ovome. Uradimo 

ovo ponovo. Ne, postoji... gledajte šta se dešava u razmeni energije koja se dešava. 

Davanje i primanje, ljubav i zahvalnost. (smeh dok Linda pravi face) Znam da je 

ovo... (još smeha, dok Linda kleči na kolenima) Ona mi se ruga. Ona mi se ruga, i to 

govori Adamus, ne Koldra. Ona mi se ruga. Uradimo to ponovo. Ţelim da vi... 

(publika govori "Oooh!") Ne, ja... 

 

LINDA: Ne izazivaj sreću. 

 

ADAMUS: Ah! Ovde postoji veoma, veoma vaţna poenta - veoma vaţna poenta - za 

svakoga od vas. Ne radi se samo o tome da je Linda u briţnoj sluţbi, nego ţelim da 

gledate razmenu energije. (još smeha, dok Linda odbija da mu ponovo doda kafu) 

 

LINDA: Moţeš li biti fin? 

 

ADAMUS: Ja ovde pravim poentu koju svako od vas moţe koristiti u svom ţivotu. 

 

LINDA: Samo Majstor moţe biti u sluţbi. (još uvek drţi kafu na udaljenosti od 

njega; smeh) Ja ne radim ovu stvar sluţenja. 

 

ADAMUS: Ja pravim veoma vaţnu poentu, a ovo brzo ide nizbrdo. (smeh) Okej, 

odigrajmo to ponovo. Stavi je ovde. Stavi je ovde. Hajde. Hajde, stavi je ovde. Okej. 

I govoreći o hrani i kafi, gde je moja kafa? 

 

LINDA: Oh, Adamuse! Oh, Adamuse! Evo je. 

 

ADAMUS: Sada zamrznite. Gledajte energetsku razmenu. (smeh dok oni 

demonstriraju) O ne, postoji predivna energetska razmena koja se dogadja. Umesto 

da šolja kafe samo stoji ovde na polici, da morate da je uzmete sami, zapravo postoji 

nešto veoma elegantno, veoma sveto u energetskoj razmeni. Dakle koristim to... 

 

LINDA: Mogu li te posluţiti još jednom? (smeh) 

 

ADAMUS: Koristim to kao poentu... ne, moţeš sada sesti. (smeh) Koristim to kao 

poentu za svakoga od vas, veoma, veoma vaţnu poentu. Kada vam to dodje, kada 

vam je to doneto i posluţeno, opazite razmenu energije. Budite svesni toga. 
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Tako mnogo vas je blokiralo, na neki način, primanje, dopuštanje. To će vam dolaziti 

na veoma divne nove načine. Primite to. Budite svesni energetske razmene. Ako to 

dodje kroz drugu osobu: ljubav, cenjenje, poštovanje, bivanje u istinskoj sluţbi... 

 

LINDA: Ne, ja te volim! Ja te volim! Ţao mi je. 

 

ADAMUS: ... kada vam to dodje. 

 

LINDA: Ţao mi je. Crna koţa me poremeti. 

 

ADAMUS: A onda dopustite sebi da to primite bez krivice ili srama. Postoji vrlo, 

vrlo vaţna poenta u svemu ovome, zato što to dolazi. To je tu. Primite to. Nemojte 

samo dozvoliti da šta god vam dolazi, da stoji negde na polici, da stoji na vašem 

tavanu ili u vašoj garaţi. Dozvolite tome da dodje celim putem do vas. Dozvolite 

energiji da vam sluţi. Nemojte samo otići i uzeti vašu šolju; to nije dozvoljavanje 

energiji da vam istinski sluţi. Dozvolite joj da vam sluţi. Dozvolite joj da vam sluţi. 

 

Ovo je toliko predivan početak dana, zato što ćemo danas ulaziti u stare obrasce. Mi 

ćemo se probijati kroz njih. Neki stari obrazac je, na primer, da morate da uzmete 

vašu sopstvenu kafu. Mnogi od vas to rade svako jutro, ali takodje postoji kafa - 

energija, izobilje - koje će doći vama i samo to primite u milosti (on je daje Lidiji u 

prvom redu) i opazite razmenu energije. Ne, ne. Uzmi je. Uzmi prokleto piće. (smeh) 

 

LIDIJA: (otpija gutljaj) Mmm. 

 

ADAMUS: Prilično dobra. 

 

SART: Popij celu šolju! 

 

LIDIJA: Zaista dobra. 

 

ADAMUS: Prilično dobra. Da. (smeh) Da li bi volela svoju? Sandra, molim te još 

jednu kafu. Kapućino? Bez masnoće? Kokosovo mleko? 

 

LIDIJA: Kao tvoja. 

 

ADAMUS: Samo kao moja. Još jedna, Sandra. Vikni to. (smeh) 

 

SANDRA: (iz druge prostorije) Okej! 

 

ADAMUS: Kako je ona to dodjavola čula? 

 

LINDA: Ovo će biti dugo popodne. 
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ADAMUS: Eh, ovo će biti kratko popodne. (Adamus se smeje) 

 

Pre nego što budemo išli dalje, da, vi ste, zaista, dobri prijatelji. Ja se toliko divno 

provodim i nastaviću još neko vreme da radim sa svima vama. Postoji takva drskost. 

(smeh) Postoji takav humor. Postoji takva lepota u svemu ovome. Ja - i ovo je veoma, 

veoma istina - ja idem u Klub Uzašlih Majstora. To nije samo priča. Ja idem tamo i 

oni pitaju, zato što mnogi od njih podučavaju druge grupe i oni ţele da znaju "Kako 

ide ovoj grupi Šaumbri?" I oni ţele da znaju "Da li se oni probijaju?"   

 

Oni se bore, neki Uzašli Majstori, sa svojim grupama. Oni se zaista bore, zato što 

ljudi u grupama teţe da postanu toliko zaključani unutra, toliko uplašeni od prave 

promene. Ja mogu da odem tamo, otprilike kao ponosni tata, i dam im do znanja da 

mi to radimo. Mi to apsolutno radimo. Dakle... (neko kaţe "Vu hu!") Da, hvala vam. 

Jedan "vu-hu". (sada publika govori "Vuuu!" i aplauz) 

 

 

Podsetnik      

 

Dakle, podsetnik, poenta za pamćenje - ja ću ovo verovatno češće raditi na Šaudima, 

zato što mi treba da obuhvatimo mnogo stvari - ali poenta koju ţelim da zapamtite, 

koja će biti posebno vaţna u narednim nedeljama: Ako postoji nešto... ovo su male 

stvari koje sam rekao pre, ali ću ih ponoviti zato što mogu osetiti šta nailazi. Ovo je 

takodje vaţno. 

 

Ako postoji nešto u vašem ţivotu što vam se ne svidja, zaista dobro pogledajte na to, 

zato što postoji nešto u tome što vam još uvek sluţi. To je toliko osnovno, toliko 

vaţno. 

 

Vi se ponekad borite sa ovim stvarima. Ne svidja vam se vaš nedostatak izobilja. Ne 

svidjaju vam se vaši zdravstveni problemi. Ne svidja vam se vaš partner, šta god bi to 

moglo biti. Prosto vam se ne svidja vaš smrdljivi ţivot, moţda. Postoji nešto što vam 

još uvek sluţi, inače to ne bi bilo tu. I ja znam da uznemirim nekoliko Šaumbri kada 

to kaţem. "Pa, ti ne razumeš. Ja imam ovu bolest" ili "Jedva da mogu platiti moje 

račune. Ţivim u zadnjem delu mog auta." Okej, pogledajte to. Postoji nešto što vam 

se još uvek svidja u tome. To vam sluţi na nekom nivou. I ulaziti u to i zaista biti 

svestan toga, to je teško. Lakše je za vaše probleme okriviti to - recimo, nedostatak 

izobilja - lakše je okriviti to i reći "Pa, ja ne mogu uraditi šta god zbog mog 

nedostatka izobilja." Ne, vama se to ustvari još uvek svidja. Postoji nešto u tome što 

vam se svidja. 

 

Uronite duboko u to. Šta je to što vam se svidja? Pa, za mnogo vas sada - ovo ne vaţi 

za sve - za mnogo vas sada, nedostatak izobilja vas sprečava da pravite prave 

promene u vašem ţivotu. Izgovor nedostatka izobilja, za koji nastavljate da se drţite, 

omogućava vam da ne dopuštate više svetlosti unutra. Šta god to jeste - popunite 
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praznine; znate, sve vreme imate glavobolje, recimo da je to izgovor - okej, to vam 

nekako sluţi, inače to ne bi bilo tu. To je osnovni, što biste vi rekli, univerzalni 

princip. To je vrlo, vrlo jednostavno.     

 

Bolnice, lekarske ordinacije, ispunjene su sa redovima ljudi - redovima i redovima 

ljudi - sa izgovorima. Redovi ljudi koji pokušavaju da nadju odgovore, ali zapravo ne 

pokušavaju da nadju odgovor, zapravo apsolutno ne pokušavaju da nadju odgovor. 

Oni pokušavaju da nadju izgovore. 

 

Ako u vašem ţivotu postoji nešto što vam se ne svidja - ovo nije osudjivanje - ali ako 

postoji nešto što vam se ne svidja, saznajte kako vam to još uvek sluţi. Pitajte sebe, 

budite Majstor i pitajte sebe: "Kako mi to još uvek sluţi?" - šta god da je to što vam 

se ne svidja. Oh, za Lidiju ovde (Sandra joj donosi kafu) i to je tri dolara. (smeh i 

publika govori "Oooh!") Šalim se. 

 

SART: Stavi to na platnu karticu. (Adamus se smeje) 

 

ADAMUS: Dakle uzmimo dubok udah sa tim. 

 

Poenta koju treba da zapamtite sledeće tri, četiri nedelje dok se opet ne sretnemo, 

zato što će to iskrsnuti: Nešto, neke stvari u vašem ţivotu koje vam se ne svidjaju, 

kako vam to sluţi? Porodica, odnosi. Znate, to je tako osnovno, kao što je Tobajas 

rezimirao pre mnogo godina: Imate vaše zdravstvene probleme, imate vaše probleme 

izobilja, imate vaše probleme odnosa i samo-vrednovanja. Ali samo-vrednovanje je 

ono što prouzrokuje ova tri ostala. Kako vam to još uvek sluţi? I služi vam, i nemojte 

govoriti meni, nemojte govoriti sebi "Ne znam." To nije prihvatljivo. To je tu sa 

razlogom. Dakle, kakav divan način da počnemo o tome da vam energija sluţi. (on 

otpija gutljaj kafe) Aaah! 

 

 

Problemi tela   

 

Od našeg poslednjeg okupljanja, šta se dogadjalo? Pa, ja bih rekao da je najveća stvar 

koja se dogadjala mnogima od vas - ne svima, ali mnogima od vas - telesni problemi. 

(neko kaţe "O, da") Telesni problemi. Bolovi u telu, telo se čudno ponaša, telo radi 

čudne stvari; neki od vas misle da imate srčani napad i da ćete umreti usred noći, neki 

od vas, vaše telo je tromo, vaše telo se prosto ne odaziva, i šta vi krivite? Mene, 

naravno. (smeh) Da, hvala vam! Starenje. Starenje. Da, čak i oni od vas koji imaju 

dvadeset godina. Oh, ne vidim ovde nikoga ko ima dvadeset godina. Dvadeset i pet? 

Starenje. Oh, to je prosto "Ja starim." Ne, nije. Molim vas, bez obzira koliko ste stari, 

koliko ste mladi, ne radi se o starenju. Previše je lako okriviti starenje za to. Radi se o 

intenzitetu promena kroz koje prolazite. Intenzitet promena. 
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Sada, tamo gde vi idete kao utelovljeni Majstor - ti si tako draga (govori Edit) - kao 

utelovljeni Majstor na ovoj planeti, to zahteva mnogo promena. Promena u Telu 

Svesti, koje uključuje fizičku biologiju. Vi unosite sasvim nove nivoe svesti i 

svetlosti i energije u vaše telo.   

 

Većina vas je otpustila mnogo - moţda ne sve, ali mnogo - starih energija predaka 

koje su bile u vašem telu. Vi još uvek imate ono što ću nazvati energije karme u telu - 

vaše sopstvene - ali one nisu ni blizu toliko značajne kao energije vaših predaka. Ako 

niste slušali Slobodu od Predaka, molim vas uradite to. Ako ne moţete priuštiti - 

koliko košta Sloboda od Predaka, petsto, šesto dolara? Koliko? (neko kaţe "Ja mislim 

da je trista, zar ne?") Trista. 

 

LINDA: Ne! 

 

ADAMUS: Koliko? 

 

DŢIN: 75. 

 

ADAMUS: 75 dolara! Zar samo toliko naplaćujete za to?! Ako ne moţete priuštiti 75 

dolara za karmu predaka, samo pogledajte na vaše probleme sa izobiljem. (smeh) Ili 

pogledajte vašu kreditnu karticu, da. To je zaista jedna od najboljih stvari koje 

moţete učiniti za sebe. 

 

Vi ste pustili - većina vas - ste sada otpustili te predačke stvari. To je ono na čemu ste 

izgradjeni. To je ono na čemu je vaše telo izgradjeno - stari predački problemi, DNK, 

tkivo, sve drugo. Vi to otpuštate. Sada vaše telo prolazi kroz nivo promene dok ono 

bukvalno dopušta više svetlosti i više svesti. 

 

Takodje bi se moglo reći da je ono što se sada dogadja integracija u vaše Telo Svesti 

gde... zamislite ovu predivnu sjajeću loptu Ja Jesam i vašu fizičku biologiju, koja je 

bila odvojena, koja je pripadala vašim precima, i vaš um, koji bog zna odakle je 

došao, i sve drugo se integriše, unosi se u celovitost Tela Svesti, do tačke gde, kao što 

sam rekao u prošlosti, vi nećete osećati razliku izmedju vašeg fizičkog tela, vašeg 

uma, vaše spoznaje, vaše svesti. To će sve biti integrisano. 

 

Ono kroz šta ste prolazili naročito u poslednje tri ili četiri nedelje bilo je u telu. Oh! I 

to je teško. To je teško, jer ste vi ranjavi, nemate energije, nešto zaista počinje da 

bude veoma, veoma bolno. Vaše telo ne reaguje kao nekada, i naravno, ja gledam; ja 

vidim da mnogo vas gura dodatke ishrani u usta. Mnogo vas pokušava nova lekovita 

sredstva neke vrste. Moţete li se uzdrţati, molim vas, samo par nedelja? Prestanite sa 

svim ovim dodacima ishrani. 

 

Sve što radite je da govorite vašem telu "Nešto nije u redu sa tobom, drago telo, tako 

da ću te natovariti sa vitaminima, ili sokom od kaktusa, ili pilulama rotkvice" ili čime 
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god. Neke od najčudnijih stvari koje sam video. Neke od najčudnijih stvari. Zapravo, 

trebali biste staviti nešto na vaš fejsbuk, vaš sajt društvenog medija - "Najčudnije 

stvari koje sam uzimao na mom putu do majstorstva" - jer postoje neke uvrnute, 

stvari koje ja nikad ne bih stavio u svoje telo, ako bih imao fizičko telo, a vi to gurate 

u vaše govoreći "To je prirodno". Pa, ne. To je sranje! (smeh) I to je lošeg ukusa i 

radi još uvrnutije stvari vašem telu. Zaista radi. 

 

Vama se sada dešava elegantan, graciozan, ponekad bolan proces. Nemojte ga 

remetiti. Više spavajte. To je verovatno jedna od najvećih stvari koju mogu 

savetovati, više spavanja. I znam da ste vi ionako mnogo spavali jer noću kada se vi, 

vaš um, ljudski um nakratko isključi, telo moţe da radi ono što će da uradi.  

 

Ovaj proces kroz koji sada prolazite, proces izlaska iz predačke biologije i unošenja 

svega u Telo Svesti... mi smo imali mali sastanak u Klubu Uzašlih Majstora. 

Pogledali smo to i rekli "Koliko bi normalno bilo potrebno da neko prodje kroz ceo 

ovaj proces?" I dobili smo broj od 179 godina (neko kaţe "Vau!"). Pa, mi smo mislili 

da je to prilično malo, zapravo. 179 godina, koliko inkarnacija? Verovatno tri. 

 

Tipično 179 godina da se prodje kroz ovu vrstu stvari bez da se prvo poludi. A vi to 

radite za - koliko - moţda 20 godina? Ili neki od vas manje, neki od vas malo više. 

Ovo nije trka, ali vidite, vi prolazite kroz to takvom brzinom da će to uticati na vaša 

kolena i vaša ledja i vaš vrat i vaša ramena i vaš stomak i vaša creva i vaše srce i vašu 

jetru - vaţna stvar, jetra - i bubrege. To će uticati na sve. To sve izvlači iz starih 

obrazaca i preuredjuje. Ali to je uistinu prirodan proces. On se dešava prirodno, 

graciozno. 

 

Vi nećete umreti. Vi nemate bolest. Ništa nije pogrešno sa vama. Moţete otići kod 

doktora, kao što neki od vas jesu. Vi odete kod doktora skoro se nadajući da će 

doktor nešto pronaći, jer onda šta? Onda moţete dobiti neki lek za to i pretvarati se da 

je to nestalo, a zapravo nije. Vi odete kod doktora i doktor kaţe "Hm, zapravo, hm, 

Elizabet, hm, mi smo uradili sve testove, znaš, testove koji su trajali danima i danima, 

i ustvari nismo pronašli ništa pogrešno. Ali ja ću ti svakako dati preporuku. Dr. 

Briţni, psihijatar, moţeš umesto ovoga otići kod njega." Nagoveštaj, nagoveštaj, vuu, 

vuu, vuu! (gestikulirajući "ti si luda"; smeh)  

 

ELIZABET: Stvarno? 

 

ADAMUS: Mmm! (poljubi je) Ti si predivna. Znate, ako dodjete ovde, morate da 

učestvujete. (smeh)  

 

Neki od vas su otišli kod doktora i doktor kaţe "Pa, nema ništa pogrešno sa tobom u 

tvom telu", zato što nema, i oni generalno neće pronaći ništa. Sada, radimo 

oporicanje. 
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LINDA: Oh. Ovo je samo za svrhu zabave. Ovo nije medicinski savet. 

 

ADAMUS: Hvala ti. I sada to ignorišite. (smeh) Dakle vi ste prolazili kroz telesne 

stvari i ja bih rekao da su najveće stvari koje sam opazio kod vas - bol svugde. 

Svugde. Od vrha do dna, od jedne strane do druge. Bol svugde. Znate, drugačije je 

kada vas boli samo jedan deo tela, recimo ledja, i vi onda sve fokusirate tu. Ali 

zaboga, šta da radite kada vas celo telo boli? Trepavice vas bole. (smeh) 

 

LINDA: Crveno vino. 

 

ADAMUS: To je kao svaki deo, ne oštar bol, nego samo "uh!" vrsta bola. Šta da 

radite? 

 

Zato molim vas razumite da se zapravo radi o tome da vi prolazite kroz metamorfozu, 

transformaciju u telu dok ste ovde. (neko podiţe ruku) Jedan momenat. A drugih puta 

uopšte nemate energije, uopšte. To mi se svidja. To je jedno od mojih omiljenih, zato 

što vi kaţete "Ne mogu čak ni ustati. Ja sam na sofi i gledam... ne znam šta gledam. 

(smeh) O, to su izbori. Ne mogu čak ni ustati. Nemam energije." To mi se svidja 

mnogo, zato što će to da vas izvuče iz te bebi-bočice stare energije, iz odlaska na ista 

stara mesta da dobijete vašu energiju. 

 

Kada ste u tom stanju i to je kao "O moj boţe, ništa nije ostalo", tada se vrata 

otvaraju, tada energija dolazi da vam sluţi na drugačiji način. Vi izlazite iz starog 

načina dobijanja fizičke energije iznutra i od spolja. I ja znam da je mnogo vas u 

poslednje vreme jelo veoma čudno, a onda osećate krivicu. To vam ne radi mnogo 

dobrog. Samo jedite ludo, ako ţelite. Stvarno. Jedite ludo, ili, neki od vas, nemojte 

jesti uopšte. Ali stvari tela su bila velika stvar u poslednje vreme. 

 

To će se nastaviti još neko vreme, ali znate, postoji takvo olakšanje kada znate zašto 

je to tu. Ne radi se o vama. Radi se o ovom predivnom procesu kroz koji prolazite, 

unošenja svetlosti u telo, postajanja svetlosno telo, i to je tačno ono što vi radite. Mi 

ćemo za momenat uraditi merab - počećemo sa merabom - da biste mogli osetiti šta 

se zaista dogadja i budite okej sa tim, prestanite da brinete o tome. Da, imaćete neke 

dane niske Stare Energije. Ali imaćete, neki od vas već imaju, veoma visoke, veoma - 

pa, visoko nije prava reč - dane ekspanzivne Nove Energije u telu. Pitanje. 

 

HENRIJETA: Da li bi, molim te, mogao objasniti šta se dešava... 

 

ADAMUS: Linda će ti doneti mikrofon. 

 

LINDA: Okej. 

 

HENRIJETA: Da li bi, molim te, objasnio šta se dogadja u umu, u lobanji? Drugim 

rečima, moje iskustvo... cenim što nam danas objašnjavaš ovo. 
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ADAMUS: Da. 

 

HENRIJETA: U mom svakodnevnom radu, mislim, moram da koristim um i 

planiram i organizujem i sve ovo. 

 

ADAMUS: Naravno. 

 

HENRIJETA: I moram to obaviti. (pucka prstima) 

 

ADAMUS: Da. Zapravo ne. 

 

HENRIJETA: I ja ustanovljavam... 

 

ADAMUS: Da, ali zapravo ne. (glasna buka) Telesni problemi. Ha. (smeh) Da. 

 

HENRIJETA: Ja ustanovljavam da osećam kao da sam u merabu kada sam u mom 

svakodnevnom ţivotu. Znaš, u nekim delovima dana više nego u drugim. 

 

ADAMUS: Naravno. 

 

HENRIJETA: Ali okej, na primer, kada sam u merabu... 

 

ADAMUS: Hajde... sumiraj. 

 

HENRIJETA: Kada sam u merabu osećam kao da mi je mozak masiran. Kao da je 

opran, očišćen, ne znam, preţičen, tako nešto. Zašto se ovo dešava kada sam usred 

radjenja nečega gde treba da imam... 

 

ADAMUS: Pa, ne. 

 

HENRIJETA: Zašto? 

 

ADAMUS: Danas neću ulaziti u um. Danas je više dan za telo. Um dolazi... (Adamus 

se smeje) Ee, um je sasvim drugi problem. Kroz šta smatraš da je lakše proći, telesne 

probleme ili probleme uma? 

 

HENRIJETA: Za mene je to nerešeno. 

 

ADAMUS: Da. 

 

HENRIJETA: Ja osećam oba, i cenim objašnjenje, ali ovo je... to je kao - šta se ovde 

dešava? Da li je ovo deo preţičavanja? Da li je ovo deo ulaska Nove Energije? 
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ADAMUS: Odgovor je da. Odgovor je da. 

 

HENRIJETA: Znaš, osećaj je kao da je to fizički unutar uma, unutar lobanje. 

 

ADAMUS: Ja bih rekao da je teţe proći kroz telesne probleme. Ako vas telo boli, ako 

je ono u bolu, ako ste vi iznenada pod stresom jer mislite da imate kancer i dijabetes i 

sve ostalo u isto vreme, to će vas zaustaviti. To će vas zaustaviti vrlo brzo. Sa umom 

ćemo se baviti kasnije, to je drugačija stvar. Danas sam ţeleo da se bavimo sa telom. 

 

 

Merab za telo                       
 

Dakle hajde da uradimo kratak merab. Pre nego što krenemo u ostatak naše današnje 

diskusije, uradimo kratak merab za to vaše fizičko telo. Dobro. I doći ćemo do uma, 

ali jedna po jedna stvar. Da. 

 

I Koldra traţi da vas pitam kakva je ovde temperatura? (publika govori "Hladno") 

Hladno. Pojačajmo malo. Šta je ovo ovde mrtvačnica ili tako nešto? (smeh) To je kao 

"Pričamo o telu, a onda ih zamrzavate." Okej. 

 

(muzika počinje) 

 

Oh, Koldra mi govori da sednem u stolicu. Ali ja ne ţelim da sedim, ali ću sesti. 

(smeh) Okej. 

 

Uzmite dobar dubok udah. Dobar dubok udah. 

 

Dakle telo sada prolazi kroz ogromne, ogromne nivoe promene. Zapravo ne postoji 

ništa pogrešno sa vašim telom, ništa pogrešno. Ono samo prolazi kroz promene 

kojima bi trebalo 179 godina, linearnih godina. 

 

Ţelim da osetite na momenat šta vi sada ustvari radite dopuštanjem ovih promena, 

mnogo promena. Ja bih to zvao "prekoračivanje granica normalnog" vrsta promena. 

 

Osetite vaše telo, čak i sa njegovim bolovima, ili niskom energijom, ili šta god vi 

mislite da se dešava. Osetite telo i šta se zaista dešava. Vidite, vi primećujete šta se 

dešava na površini - bolovi svuda - ali osetite šta se zapravo dogadja u vašoj biologiji. 

 

Nivo otpuštanja koji se nikad nije dogodio u jednom ţivotu. 

 

(pauza) 

 

Otpuštanja starih obrazaca. 
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(pauza) 

 

I nivo unošenja novih energija, koji se nikad nije dogodio, energija da vam sluţe. 

 

(pauza) 

 

Sa našim današnjim primerom kafe, dozvoljavanje ovim energijama da dodju vama, 

da vam se uruče, da se uruče vašoj biologiji. I vi prihvatate, dopuštate zamenu 

energija onoga što je bilo veoma, veoma star obrazac biologije, drevni, drevni 

obrazac; otpuštate ga i prihvatate ove nove energije koje ulaze, baš kao naš primer sa 

kafom. 

 

Da, puštanje da one dodju vama - vi ne morate da tragate za ovim energijama - 

dozvolite im da vam dodju, a onda ih prihvatite. Vaša sopstvena biologija. 

 

(pauza) 

 

"Ja Jesam Ovde. Ja Jesam Ovde u ovom telu svetlosti koje je moje. Ja Jesam Ovde sa 

novom biologijom koja nije više samo fizička i nije ni blizu toliko ranjiva za sve 

spoljašnje sile, nije ni blizu tako ne-bezbedna kao stara biologija", zato što je ona 

sada vaša. "Ja Jesam Ovde u ovom Telu Svesti." 

 

(pauza) 

 

Pre nekoliko meseci, ja ustvari pretpostavljam da sam ja započeo ceo ovaj proces. 

Ono kroz šta ste prolazili tokom poslednjeg meseca, ja sam to pogurao. A onda ste vi 

to osetili. Rekao sam da je smrt iluzija i jeste. Postoji transformacija, zaista, prelaz, 

ali smrt - što znači da vi više niste ovde, otišli ste, otišli ste negde drugo, da vi više 

niste vi - ne. Uopšte ne. 

 

Dakle ja sam to započeo kada sam govorio o tome da je smrt iluzija. Vi ste razmišljali 

o tome, vi ste to osećali i vaše telo je takodje počelo da se odaziva. 

 

Smrt se moţe desiti samo onome ko zadrţava svoje staro telo, svoje predačko telo; ali 

ne onome ko unese svoje sopstveno, svoje svetlosno telo. 

 

(pauza) 

 

Smrt je obrazac starog fizičkog tela, a mi ne idemo tamo. Mi nećemo dozvoliti ni telu 

da ide tamo. 

 

(pauza) 
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Telo se odaziva vama, odaziva se na vašu svest, na vaše ţelje i na vaše strasti. I ono 

još uvek ima svoje obrasce, ono još uvek pokušava da se vrati onome što je znalo 

moţda tokom hiljadu ţivota ili više. 

 

A onda, kada to ne funkcioniše, onda telo, biologija Tela Svesti, onda ono dolazi do 

svetlosti. Ono se prepravi i to je tačno ono kroz šta vi prolazite. 

 

Ja znam da je to neudobno, ali zapravo najlepša stvar koju moţete učiniti je imati 

vaše sopstveno Telo Svesti. 

 

(pauza) 

 

Danas nisam ţeleo da pričam o umu zato što je zaista teško dopustiti čak i "i" 

Majstora koji vi jeste. Teško je biti u tom predivnom prostoru gde uvek dopuštate 

kada je telo problematično, bolno, tegobno ili vas uţasno plaši.   

 

Uzmite dubok udah u ovom predivnom prostoru, osećajući tu vašu biologiju koja se 

menja. 

 

(pauza) 

 

I umesto da brinete o telu, ili da se borite sa njim, ili da čak pokušavate da ga 

nadjačate sa vašim mislima uma, voleo bih da sada samo dopustite... da samo 

dopustite. 

 

Šta god da se dešava u vašem telu, šta god da se menja, kreće, pomera, kakvu god 

vrstu efekata imate ili osećate, samo to dopustite sa shvatanjem da ste došli ovde u 

ovaj ţivot da uradite nešto, i vi to radite. To je toliko jednostavno. 

 

(pauza) 

 

Šta god da se dogadja u biologiji, dopustite da se dogodi. Postoji prirodna evolucija, 

prirodna transformacija koja se dogadja kada neko sebi dopusti da bude Majstor, 

njegovo telo se menja. 

 

Svi mi koji smo prošli kroz ovo znamo da postoje vremena velike neudobnosti. Ali 

onda iznenada to nestaje, i postoji novi odnos sa vašim fizičkim bićem, sasvim novi 

odnos, najbolje saţeto - kada vi iznenada kaţete "Ovo sam ja. Ovo sam ja!"       

 

Uzmite dobar dubok udah sa tim. 

 

Dobar dubok udah. 

 

(muzika završava) 
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To je ono što se dogadjalo poslednje tri ili četiri nedelje. Pa, nekima od vas malo 

duţe od toga, ali telo. Telo. Ono se menja. Da. 

 

Dakle, dobro. Zar to nije dobar osećaj? Oh! Kakvo olakšanje. Oh! Uuuf! Da. Dobro. 

 

 

Današnje pitanje  

 

Hajde da sada uskočimo pravo u sledeću stvar, danas ţelimo da drţimo stvari u 

pokretu. Sledeća stvar, pitanje za vas. Linda kreni sa mikrofonom. 

 

LINDA: Moje zadovoljstvo. 

 

ADAMUS: Da. 

 

LINDA: U sluţbi. 

 

ADAMUS: Hvala ti. Volim kafu. Pitanje je, i Linda sa lutajućim mikrofonom, svi, 

oh, paniče "Pitam se da li će odabrati mene." 

 

Pitanje je - šta vas najviše iznenadjuje povodom vas u ovom ţivotu? Ne šta vas 

iznenadjuje povodom spoljašnjeg sveta, ja nemam vremena za tu diskusiju. Šta vas 

najviše iznenadjuje povodom vas samih u ovom ţivotu? Koja je ta jedna stvar gde 

kaţete "Zaboga, to je iznenadjenje. Ja nisam..." Pa, dozvoliću vama da završite. Šta 

vas najviše iznenadjuje povodom vas u ovom ţivotu? Počnimo. 

 

Kako se ti osećaš, uzgred? 

 

DŢEJN: Dobro. 

 

ADAMUS: Da, dobro. Da li osećaš tok u telu? 

 

DŢEJN: Da. 

 

ADAMUS: Dobro. 

 

DŢEJN: Osećam se prilično dobro. 

 

ADAMUS: Da. Ti si - ako nemaš ništa protiv da budem malo ličan - ti si prošla kroz 

mnogo promena. Bilo je tako mnogo starih kočnica i kuka u stvarima - starih 

porodičnih stvari, stvari starih stvari. 

 

DŢEJN: Da. 
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ADAMUS: Ti si prošla kroz mnogo toga dok si ih otpuštala. Zastrašujuće ponekad. 

 

DŢEJN: Da. 

 

ADAMUS: Zaista zastrašujuće.  

 

DŢEJN: Mislim da je to trajalo oko šest godina. 

 

ADAMUS: Da. Zaista zastrašujuće. 

 

DŢEJN: Veoma zastrašujuće. 

 

ADAMUS: Ali ovi dani su, kao što bi Koldra rekao, oni će biti u retrovizoru. Da. 

 

DŢEJN: Drţim palčeve. 

 

ADAMUS: Da. (ona se smeje) 

 

DŢEJN: Ali to zapravo vodi do onoga što mi je najpre došlo. To su slojevi. Ono što 

me najviše iznenadjuje su slojevi straha, slojevi svesnosti, slojevi radosti, slojevi 

ljutnje. To je prosto tako mnogo slojeva i slojeva i slojeva i uvek me iznenadi što to 

nikad ne završava. 

 

ADAMUS: Da. Ako bi odredjivala broj slojeva kroz koje si prošla, koliko misliš da 

ih je bilo? 

 

DŢEJN: Ne mogu čak ni... 

 

ADAMUS: Izmisli broj. 

 

DŢEJN: Imam osećaj kao da sam imala tako mnogo ţivota u ovom ţivotu i da 

postoje slojevi unutar svakog ţivota. Dakle, ne znam, 2000. 

 

ADAMUS: Četiri? Oh, dobro. 

 

DŢEJN: Ne. 

 

ADAMUS: Dve hiljade. (Adamus se smeje) 

 

DŢEJN: Ne, ja govorim slojevi i slojevi. 

 

ADAMUS: Ja bih rekao verovatno više, oko 17000, ali to je okej. Mnogo slojeva. 
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DŢEJN: Mnogo slojeva. 

 

ADAMUS: Da. Da. I to je razlog što bi normalno bilo potrebno 179 godina da 

odradite sve ovo, zato što vi oljuštite jedan i tu je drugi. Zapravo, nakon nekog 

vremena to je demorališuće. Vi ste kao "Da li će se ovo ikad završiti?" 

 

DŢEJN: Da. 

 

ADAMUS: "Da li će biti još slojeva? Šta dolazi sledeće? Koji luk treba da oljuštim?" 

Dakle mi smo u čudnoj dinamici. Alternativa je da samo - bang! - uradimo sve to 

odjednom ili uradimo to u par velikih koraka. Problem je, to je preplavljujuće. 

 

DŢEJN: Da. 

 

ADAMUS: To je zaista preplavljujuće. A kada su Šaumbre to pokušale - oni su 

pokušali da izadju odatle i urade to super brzo, kao da se trkamo - onda se nadju na 

mojoj strani vela, izvan fizičkog tela, znate, ta vrsta promene. I to je okej, ali onda se 

osećaju veoma primorani da se vrate odmah, da nastave tamo gde su stali. 

 

DŢEJN: Aha. 

 

ADAMUS: Oni ne borave u drugim ravnima par stotina godina kao što su nekad 

radili. Oni se osećaju veoma primorani da se odmah vrate, i znate kada se neko 

odmah vrati, znate šta on radi? On odabere tu istu porodicu. 

 

DŢEJN: Da. 

 

ADAMUS: Istu porodicu. To je kao... znate, zato što je porodica kao "U redu, dodji. 

Neko će zatrudneti večeras, a beba moţeš biti i ti!" (smeh) A onda se vrate pravo 

nazad, a onda nazad u veoma stari obrazac. A to je zapravo kao preduzimanje oko 

dvadeset koraka unazad. Dakle, da, to je teško. Mi bismo to mogli uraditi mnogo 

brţe, što bi neki od vas voleli, ali postoji mentalni i fizički balans, i to je ono o čemu 

se danas zapravo radi, taj mentalni i fizički balans radjenja svega ovoga. Da. 

 

Dakle iznenadjuje te količina slojeva. 

 

DŢEJN: Da.  

 

ADAMUS: Okej. Kako ti ide sa ovim slojevima? 

 

DŢEJN: Ovih dana bolje, sigurno. 

 

ADAMUS: Dobro. 
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DŢEJN: Ti si u merabu komentarisao kada se telo raspada da je teško biti u našem 

majstorstvu. To je tako ometajuće. 

 

ADAMUS: Da. 

 

DŢEJN: Dakle ja sam osetila da sam izašla na drugu stranu sa telom. Dakle sada sam 

sposobna da prodjem kroz stvari mnogo lakše i sa više milosti nego u prošlosti. Ne 

postoji tako mnogo straha. 

 

ADAMUS: Kako su telesni problemi, fantomski telesni problemi, kako su ti oni 

sluţili? 

 

DŢEJN: Uh! (uzdiše) Mislim, slojevi poverenja. Samo puštanje straha i samo imati 

poverenja u sebe da zaista uvek postoji rešenje. 

 

ADAMUS: Tačno. Radim ovde sa tobom zurenje u oči. I ako nemaš ništa protiv da 

kaţem, to ti je dalo dobar razlog da ne budeš prva ili prva od prvih. To ti je dalo 

zaista dobar razlog da ne budeš tačno tamo. Deo tebe ţeli da bude tačno tamo - "Ja 

zaista ţelim da budem taj inovator, taj pionir ispred drugih Šaumbri" - i ti si dobra u 

tome, ali si imala neke probleme sa tim u prošlosti. I postojalo je to "Nikad to neću 

ponovo uraditi, biti prva", znaš. Pretpostavljam da je najbolji način da se to kaţe, 

osećala si da si bila ta krava koja je pala sa litice. (ona se smeje) Ti si ona prva koja je 

pala i svi drugi su te sledili i uskoro je na dnu bila cela gomila krava. (smeh) I to je 

kao "Oooh! To je moja greška. Nikad nisam trebala..." 

 

DŢEJN: Da. 

 

ADAMUS: I dakle ti si se namerno uzdrţavala. 

 

DŢEJN: Da. 

 

ADAMUS: I koristila si biološke stvari za zadrţavanje, a ti imaš tako mnogo 

briljantnosti. I mi ćemo skočiti sa litice, ali umesto da padnemo kao gomila krava - i 

neko se već ţali on-line  "Evo ga, opet o kravama." Znate, slušajte, ovo nije PETA. 

Ovo je Grimizni Krug i mi moţemo pričati o kravama. I one nisu mrtve, to je 

imaginarna stvar. Oni to veruju! 

 

Ali umesto da padnemo sa litice, mi ćemo da se vinemo. Dakle nemoj se bojati da 

ponovo budeš ispred grupe. Okej. 

 

DŢEJN: Da. Hvala ti. 

 

ADAMUS: Sledeći. Šta vas je najviše iznenadilo o vama u ovom ţivotu? Šta te je 

najviše iznenadilo? 
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DŢIM: Kada si postavio pitanje, za mene se pojavilo koliko sam mnogo potcenjivao 

sebe. 

 

ADAMUS: Ah! Interesantno. Koliko mnogo si potcenjivao. Povodom čega si 

specifično potcenjivao sebe? 

 

DŢIM: Pa, to je bilo kao, proveo sam mnogo vremena radeći na otpuštanju, 

popravljanju, ukoračivanju u suverenitet, i zaboravio sam na dopuštanje sebi da 

prihvatim drugu stranu. 

 

ADAMUS: Da. Zašto? 

 

DŢIM: (pauzira) Nisam to rekao. (smeju se i Dţim uzdiše) Ovo zapravo nije odgovor 

na pitanje koje si postavio, ali sam uplašen da više neću biti specijalan. 

 

ADAMUS: Interesantno. 

 

DŢIM: Uplašen sam da ću se izgubiti u moru čovečanstva, oni sada zaista zakoračuju 

u to. 

 

ADAMUS: Da. Pa, mogu ti reći, ti ćeš biti specijalan, ali ne na stari način na koji bi 

mislio. To je veoma drugačija vrsta specijalnog. Ne ţelim sada da kaţem previše, ali 

uključi se u ProGnozu i zaista ćeš razumeti. Ti ćeš lično razumeti tvoj sledeći korak. 

Da. 

 

DŢIM: Hvala ti. 

 

ADAMUS: Dobro. Dobro, dobro. 

 

Jedan od problema je, za tebe, za mnogo ljudi "Da li je ovo pravo? Mislim, da li je 

sve ovo pravo? Da li je to samo..." i to je dobro pitanje. To ljudsko ja govori "Da li je 

ovo pravo? Šta je..." Znate, jedini odgovor koji mogu dati na to je odgovor koji je 

Tobajas dao pre mnogo godina: "Ako vi dopustite da bude." Da li je to ludo? 

Apsolutno. Apsolutno, u poredjenju sa onim tamo. Apsolutno, u poredjenju sa 

konvencionalnim ljudskim, ovo su apsolutno lude stvari. 

 

DŢIM: Ja sam za. 

 

ADAMUS: Tačno, jer da sam ti rekao da ne moţeš da podješ na voţnju, da nema 

majstorstva, da moraš da čekaš još nekoliko ţivota, da moraš da ostaneš u tom starom 

ljudskom uslovu - to bi bilo kao pakao.  

 

DŢIM: Razarajuće. 
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ADAMUS: Razarajuće. Razarajuće. 

 

I to čak nije ni zbog nade koju imate povodom ovoga; to je spoznaja da je to tu. To 

nije više samo šargarepa ispred konja; vi ste to sada okusili. Vi ste to opazili čulima i 

vi znate da je to pravo. Sada je frustracija što ste opazili čulima ili okusili dovoljno 

toga, ovog majstorstva, dovoljno letimičnih pogleda toga da ţelite odmah sve. Kao 

"Okej, imao sam taj mali letimičan pogled. Daj mi sve to." A to je neobična linija, 

neobičan balans na kom smo i o kom pričamo danas. I to je kao "Sada, imao sam to. 

Ne ţelim da se vraćam tom starom načinu. Ţelim sve to sada, ali zašto je potrebno 

toliko mnogo vremena?" Dakle, dobro. Hvala ti. 

 

DŢIM: Pa, mislim da je razlog što meni treba toliko mnogo vremena, što sam imao 

neka prilično intenzivna iskustva, i veoma mi je jasno da ako bih to radio brţe nego 

što radim, sprţio bih se. 

 

ADAMUS: U pravu si. Ti si veoma u pravu, i to zaista vaţi za svakoga ovde, za 

svakoga ko sluša. Ako to radite prebrzo, onda se sprţite. Mi hodamo finim balansom 

izmedju sagorevanja, pregorevanja tela i uma, a ovo dopušta utelovljeno majstorstvo. 

To je veoma fina linija, i neke Šaumbre su prešle tu liniju, ili su došle do tačke gde to 

više prosto ne mogu izdrţati. I reći ću nešto što moţe zvučati malo nepristojno, ali 

oni koji su otišli, prešli u druge ravni kod nas, postali su tvrdoglavi, zadrti, skoro 

malo previše, moglo bi se reći, egoistični povodom toga i zaboravili su da dopuštaju. 

Oni su radili na tome, a onda su pregoreli. Da. Dobro. 

 

DŢIM: Poznato mi je to. 

 

ADAMUS: Da, da. I znam da neki od vas govore "Oh, ali oni su bili tako predivni i 

mi smo ih voleli, a onda su oni prešli preko", ali oni su sebe sagoreli. Išli su prebrzo. 

 

Pored mog dolaska da vam govorim svakog meseca i ponekad svakog dana, pored 

toga, postoji ceo savez bića koja pomaţu. Stotine, hiljade bića koja rade sa vama iza 

scene. Pretpostavljam da ja dobijam svetla bine, zaslugu na bini, ali postoje mnoga, 

mnoga bića koja rade sa vama. Oni to ne mogu uraditi za vas, ali oni su tu u mnogo, 

moglo bi se reći, uloga energetske podrške, i vi ćete ih sresti u pravo vreme. Ali ono 

što vi radite je monumentalno - monumentalno - i sigurno nije za slabo srce. 

 

Nastavimo, molim vas. Koja je najveća stvar koja vas je iznenadila povodom vas u 

ovom ţivotu? 

 

GEORG: Ova najveća stvar za mene je bila da sam prekinuo sa mojim precima. 

 

ADAMUS: Ti si prekinuo sa...? 
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GEORG: Prekinuo sam sa mojim precima, sa mojim roditeljima, sa mojim dedama i 

babama, kao i sa specijalnim vremenom sa mojim sinovima. 

 

ADAMUS: Aha. 

 

GEORG: Ovo je bilo veoma vaţno za mene, za moje izobilje, reći ću to na taj način. 

Ne samo za novac (smeje se), nego takodje i za osećanje. 

 

ADAMUS: Dakle prekidanje odnosa. 

 

GEORG: Prekidanje odnosa. Ja ću biti tu za njih kad god oni to budu ţeleli. 

 

ADAMUS: Da. 

 

GEORG: Ali pre sam ja uvek odlazio kod njih, a oni nisu dolazili kod mene. 

 

ADAMUS: Da. 

 

GEORG: Ah? 

 

ADAMUS: Ah, ah. Aah! 

 

GEORG: Da i postojao je tok, veliki tok energije od mene ka njima. 

 

ADAMUS: Tačno. Ali oni nisu dolazili tebi. 

 

GEORG: Ali ne unazad. 

 

ADAMUS: Tačno. Oni nisu dolazili tebi. 

 

GEORG: Ovo je neslaganje energije. 

 

ADAMUS: Dakle oni se nisu pojavili i ponudili ti nešto kafe, zar ne? 

 

GEORG: Kao ovo sada. (Adamus mu nudi kafu) 

 

ADAMUS: Da, popij gutljaj, znaš. 

 

GEORG: O da. 

 

ADAMUS: Ovde je dobra zajednica. 

 

GEORG: To je zajednica. (smeh) 
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ADAMUS: Ne, hajde popij gutljaj. Da. Da. (Georg uzima gutljaj Adamusove kafe) 

Da. Još neko? Da li bi voleo svoju kafu? Sandra! Još jedna kafa. 

 

GEORG: Okej! (on se smeje, smeh publike) 

 

SART: Sandra! 

 

ADAMUS: Zašto ne? Hej, oni ovde imaju mašinu. 

 

GEORG: Znam. 

 

ADAMUS: I ti moţeš. 

 

GEORG: Da. 

 

ADAMUS: Dobro. Zašto te prekidanje odnosa iznenadilo? 

 

GEORG: Zato što je to bilo mnogo energije za mene, da ovo uradim. Ah i bio sam 

srećan što sam promenio nešto u mom ţivotu, stvarno. Jedna od promena, naravno, 

moja ţena, Lidija. (smeje se) Sreli smo se veoma kasno u našem ţivotu. Imali smo 

ţivot pre. 

 

ADAMUS: Aha. Da. Ovo je vaš drugi, moţda vaš treći ţivot. 

 

GEORG: I sada provodimo godine sa našim ţivotima. (smeje se) 

 

ADAMUS: Da, da. 

 

GEORG: Da, ovo je treći ţivot. 

 

ADAMUS: Treća ţena, treći ţivot. Da. 

 

GEORG: Da, da. To je fino, ha? (smeju se) 

 

ADAMUS: Tako mnogo odnosa se promenilo. Da li si usamljen? 

 

GEORG: Uopšte ne. 

 

ADAMUS: Okej. 

 

GEORG: Uopšte ne. 

 

ADAMUS: Dobro. 
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GEORG: Ja sam sa sobom. Osećam se sve bolje i bolje i bolje. 

 

ADAMUS: Dobro. Kako je tvoje zdravlje? 

 

GEORG: Moje zdravlje je sasvim dobro. 

 

ADAMUS: Sasvim dobro. 

 

GEORG: Snaţno. (smeje se) 

 

ADAMUS: Da, da. Dobro. 

 

GEORG: Snaţno. 

 

ADAMUS: Hvala ti. 

 

GEORG: Da. 

 

ADAMUS: Još nekoliko. Još nekoliko. Najveća stvar koja vas je iznenadila... 

 

LINDA: Mis Brazil! 

 

ADAMUS: Najveće iznenadjenje povodom vas u ovom ţivotu. Da. Da li ti nedostaje 

Brazil? Da li je to ono što sam čuo? 

 

LIGIA (ţena): Ne, došla sam iz Brazila i ja sam kao "Nadam se da Adamus neće 

prozvati mene!" (smeh) 

 

ADAMUS: Znam. Znaš, ja ne prozivam i niko ne moţe da me krivi. Ona to radi. 

(pokazuje na Lindu) Da. Da. Koja je najveća stvar koja te iznenadila o tebi u ovom 

ţivotu? 

 

LIGIA: To je osećanje da znam stvari. Znam put, ali ne idem tim putem. Nastavljam 

da posmatram. 

 

ADAMUS: Da, da. 

 

LIGIA: Znam to, ali idem suprotnim putem. 

 

ADAMUS: Zašto to radiš?! Moram da... (smeh) Zašto bi to uopšte radila? 

 

LIGIA: Povodom toga što si pitao iznenadilo me je da ja znam i ne radim to. 

 

ADAMUS: Tačno. 
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LIGIA: To je ono što me je iznenadilo. 

 

ADAMUS: Dakle ti si znala da ću ja pitati... ti si znala da ćeš biti prozvana, ali nisi 

ţelela da budeš prozvana, ali evo te prozvana si. Koju dinamiku u tome nisi ţelela, 

nisi ţelela da osećaš? I to je povezano sa svim drugim što se dešava - spoznaja, ali ti 

ideš drugim putem. Sigurnost. Sigurnije je ići drugim putem, nego sa spoznajom. 

Spoznaja je kao nemapirana teritorija. I skoro je sigurnije "Pa, samo ću ostati sa onim 

što mrzim da radim. Ostaću sa onim što ne volim da radim. Ostaću u starom načinu i 

samo ću sanjati o novom načinu. Samo ću sanjati o spoznaji. Sanjaću o tome da sam 

Majstor, ali, sranje, neću ići tamo, jer šta će se dogoditi?" 

 

LIGIA: (kratko pauzira) Kako da znam? 

 

ADAMUS: Da. Hvala ti. Sledeći. Hvala ti. 

 

LINDA: Sledeći. 

 

ADAMUS: Hvala ti, cenim tvoj odgovor. 

 

LINDA: Okej. 

 

ADAMUS: Poslednji. Šta vas je najviše iznenadilo povodom vas u ovom ţivotu? 

 

EJPRIL: Pretpostavljam da bih mislila da bih do ove tačke bila malo strpljivija sa 

stvarima. A postajem sve manje i manje i manje strpljiva svakog dana. 

 

ADAMUS: Naravno. Pa, onda si baš kako treba. (ona se smeje) Ne, stvarno. Ti si baš 

kako treba. Opet, mi pričamo o svemu ovome u Klubu Uzašlih Majstora i mi pričamo 

o tome kroz šta smo mi prošli, I postoji ovo - ne znam odakle je to došlo - "Vi ćete 

biti strpljivi i u spokojstvu sa svim." Ne! Rekao sam to pre, Majstor je netolerantni 

kučkin sin. (smeh) 

 

EJPRIL: Pa, onda sam ja pravi kučkin sin, jer sam zaista netolerantna! 

 

ADAMUS: Samo ti govorim kakva si. (smeju se) I to je borba jer ti pokušavaš "Ja 

treba da budem tako sveta i da volim delfine i jednoroge i da budem u blizini svih. I 

znate, Majka Tereza nije Uzašli Majstor. (neko kaţe "Oh") Reći ću to ponovo. Majka 

Tereza nije Uzašli Majstor, ona ima još dosta puta da predje. Volim je, nije baš 

zabavna dama, ali... (smeh) Uţasan smisao za humor, ali znate, ona ima još dosta 

puta da predje. Ona je bila tipičan primer za mučeništvo u ovom dobu. I obavila je 

nešto dobrog posla, ali mnogo toga je bilo povodom - ču! ču! ču! (bičuje se) Da li to 

zaista čini ikome ikakvo dobro? 
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Znate, ono što ja ţelim da vidim je da ti voziš tvoj novi... koju vrstu automobila ţeliš? 

 

EJPRIL: Ţelim sasvim novu Subaru. 

 

ADAMUS: Štaaa?! (smeh)      

 

EJPRIL: Ne svidjaju mi se ostali! 

 

ADAMUS: Da li si ti iz Buldera?!! 

 

EJPRIL: Ne! (mnogo smeha i aplauz) Ne svidjaju mi se drugi automobili. Svidja mi 

se moja Subara. 

 

ADAMUS: Ne. Ja ţelim nešto impresivno. Ja ţelim... neko je rekao Tesla. Hajdemo 

sa Teslom. 

 

EJPRIL: Okej. Okej. 

 

ADAMUS: Ali super deluks i sa motorom koji ne zvuči kao električni auto. On u sebi 

ima vrum, vrum, vrum, mada je električni. 

 

EJPRIL: I snagu, zar ne? 

 

ADAMUS: Da, da. Ali to zvuči impresivno. I ja ţelim da te vidim da odeš do 

zajednice gubavih ili u dečije sirotište u najboljem autu i udješ - ne ovakva (kao što je 

Koldra obučen) - nego ţelim da udješ u divnoj odeći i ţelim to sa svetlošću oko tebe, 

umesto - (bičuje se) - patnje. To više deluje na ljude. 

 

Znate, ovi ljudi, deca, kao u sirotištu i to, oni su tu sa razlogom. Mislim, to je razlog 

njihove duše. Nije društvo ono koje ih je stavilo tamo ili bilo šta slično tome. Nekako 

im sluţi da budu tamo. Inače, oni ne bi bili tamo! Ovo nije raketna nauka. Nije teško 

ovo shvatiti. Oni su tamo - njihova duša, njihovo ljudsko, šta god - je tamo sa 

razlogom. Dakle, ne čini mnogo dobrog da oni vide nekog drugog ko je baš kao oni - 

koji imaju nevolje, nedostatak izobilja, probleme u ţivotu, na rukama i kolenima 

nekom bogu kog oni ni ne znaju. Oni ţele da vide - ili ja mislim da oni treba da vide - 

istinskog Majstora. "Ja Jesam Ovde. Ja sam prisutan, ja sam izobilan, i pogodi šta? Vi 

to takodje moţete uraditi, ali moraćete da otpustite nešto od tog sranja. Moraćemo 

zaista da pustimo neke osnovne stvari. Vaše predačko telo" - sada, evo tebe pričaš 

maloj deci, znaš - "Vaše predačko telo, vašu predačku lozu. Znate šta - da, vi nemate 

roditelje. Verovatno je dobro što ih se ne sećate, jer onda niste tako upleteni u to. 

Hvala ti. (Sandra donosi kafu Georgu) 

 

SANDRA: Obraćam paţnju. (smeh) 
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ADAMUS: Da. I ova stvar nedostatka izobilja, sve druge stvari. Njima treba da vide 

Majstora, ne nekoga ko je slomljen i pati i nastavlja da igra svo ovo sranje ljudske 

patnje. To je igra. Oh, voleo bih da radimo ProGnozu sada, jer ću rasturiti. (smeh) 

 

EJPRIL: Pa, ja osećam da zadrţavam sebe jer ne mogu da pustim. 

 

ADAMUS: Da. Da, da. Ali ti možeš da pustiš. Mi ćemo danas pustiti. 

 

EJPRIL: Okej, dobro. Ja sam spremna. 

 

ADAMUS: Moţeš li pustiti danas? 

 

EJPRIL: Ja sam spremna za to. 

 

ADAMUS: Okej. Stvarno? 

 

EJPRIL: Jesam. 

 

ADAMUS: Sada, ona je prešla 90% puta. "Jeeeesam..." 

 

EJPRIL: Oh. (smeje se) 

 

ADAMUS: Hmm. Uradimo to opet "Ja sam spremna". 

 

EJPRIL: Jesam! 

 

ADAMUS: Dobro. Dobro. Da, jesi. Svi mi jesmo, i mi ćemo to uraditi tako da ne  

sprţite sebe ili ne izgorite. Ali mi ovde moramo napraviti skok. Moramo napraviti 

skok bez pregorevanja, i danas se radi o tome. Dakle, hvala ti. 

 

EJPRIL: Hvala ti. 

 

ADAMUS: Da. I to je to za sada. Hvala vam za vaše odgovore. 

 

 

Adamusov odgovor         
 

Stvar koja mene najviše iznenadjuje povodom svih vas je vaša privrţenost, vaša 

posvećenost, što ste još uvek ovde. To me iznenadjuje. Ovde u sobi, gledate on-line. 

Ovde u telu. To je teško. To je stvarno teško. I hiljade njih je otišlo - verovatno su 

hiljade i hiljade i hiljade napustile Grimizni Krug - iz mnogih razloga. Nema 

ispravnog ili pogrešnog povodom toga, ali vi ste ostali za sebe. Vi ste ostali. Vaš nivo 

istrajnosti, posvećenosti, tvrdoglavosti je zadivljujući. To me je iznenadilo, jer kada 

sam ja došao nakon što je dragi Tobajas otišao, pitao sam se "Koliko daleko moţemo 
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ići sa ovim? Koliko njih će otići?" I to se vraća ka... zapravo, pravo iznenadjenje, kao 

što si ti spomenula, je spoznaja. Ona je tu. Spoznaja je tako snaţna. Sada, to stvara 

strah. Vi znate da je spoznaja tu, ali vi ste kao "Hajde da se vratimo udobnom, 

sigurnom načinu radjenja stvari." 

 

Ta spoznaja koju imate, vi ste videli da ona iskrsava nedavno - nedavno, poslednjih 

dva ili tri meseca - i neki od vas to nazivaju, oh, da vi iznenada postajete vidoviti. Vi 

prosto znate nešto pre nego što se to desi. Vi znate da će telefon zazvoniti. Vi znate 

da ćete naleteti na nekoga u radnji. Vi imate spoznaju i to je jasnoća koja počinje da 

se razvija. Ali istovremeno vi ste uplašeni od toga - "Treba li to da sledim?" - jer to je 

sledjenje nepoznatog puta. I to je razlog što ja danas nisam ţeleo da idem u mental. 

Mi ćemo kasnije pričati o tome, ali ta spoznaja počinje da se probija, i traţiću od vas 

da samo budete svesni toga. Vi ne morate sada da je sledite, nego samo da budete 

svesni, jer kad jeste, to je kao svetlost koja ulazi još i više. 

 

Dakle, ono što je mene najviše iznenadilo povodom svih vas je, vi ste zaglavili sa 

tim. Ah. Vi ste zaglavili sa tim. To je teško! To je stvarno, stvarno teško. Lakše je 

uzdrţavati se par ţivota ili više. Lakše je ne biti prvi koji prolazi kroz to i ponekad 

postoji tendencija da ţelite da se sakrijete, ali vi ste ostali sa tim. Dakle, blagoslovi. 

(neko uzvikuje "Jee!") Jee. (aplauz publike) 

 

Dakle sledeće. Sledeće na današnjem rasporedu. Hajde da popijemo šolju kafe. Bilo 

ko, kafa? (smeh) Danas je nudim svima. 

 

SART: (viče) Sandra!! (još smeha) 

 

ADAMUS: Ona bi trebala da bude ovde da sluša Šaude. Umesto toga, šta ona radi? 

Pravi kafu. 

 

 

Obrasci        

 

Dakle sledeća stvar kojom ţelim da se pozabavim, ulazeći u srţ dana, je da ste vi 

imali mnogo ţivota i čak i ako ste jedan od onih koji nisu bili mnogo ovde, koji su 

imali samo nekoliko ţivota, vi ste ipak u obrascima ţivota (mnoţina). Oni od vas koji 

su bili ovde hiljadama i više ţivota, vi ste razvili veoma jasne obrasce; jasne obrasce 

tela, uma, svega.  

 

Vi ponavljate ove obrasce, vi ste ih ponavljali. Zapravo, smešna stvar je, u vašim 

ranim ţivotima vi ste zapravo radili na stvaranju ovih obrazaca. Vi ste ţeleli da se 

vratite u obrazac fizičkog tela i obrazac uma. Vi niste ţeleli da budete raštrkani na 

sve strane, tako da ste ubrzo bili u ovim obrascima. Sada ste došli do tačke gde 

obrasci više ne funkcionišu. 
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Obrasci su stvari kao starenje. Starenje. Starenje i smrt, ustvari. Starenje je obrazac 

koji ste prosto prihvatili - "Ja ću stariti" - jer ste to uradili hiljadu puta. Vi ste prilično 

upoznati sa starenjem. Vi ste prilično upoznati sa tim da se radjate, a onda sazrevate 

fizički, seksualno, mentalno, a onda dostiţete vrhunac, a onda sporo, sporo, sporo, 

sporo starite.  

 

To je skoro kao hipnoza, ali više se radi o tome da ste prosto u obrascu, i postoji deo 

vas koji govori "Pa, to je tako. Znate, mi starimo, a onda umiremo." Ne. Ne. Mi ćemo 

prekinuti ove obrasce, ili ćemo ih pustiti, ili kako god ţelite to da nazovete. 

 

To ne mora da bude pravo. To ne mora da bude takvo kakvo jeste. Ali vi ste imali 

tako mnogo ţivota rada na tome, činjenja toga, iskustva toga, da vi prosto idete sa 

tokom. A onda kada nešto udje da pokuša to da promeni, kada spoznaja udje - sve što 

sam danas govorio do sada, vi već znate - kada spoznaja udje, to je kao "Uuuf! To je 

previše za mene da se nosim sa tim. Kako to misliš da ja ne starim? Kako to misliš da 

ja više ne moram da sledim stare načine tela?" I vi ste kao "Pa, hajde da samo čekam 

da vidim šta će se desiti sutra, a onda sledeće nedelje." Dakle vi ulazite u ove obrasce. 

 

Drugi gadan obrazac je obrazac neispunjenja. Dakle, vi idete kroz ţivot i izvesne 

stvari uradite, a druge stvari ne uradite i vi - vi i ljudi generalno - imate obrazac 

neispunjenja - "Ja nisam uradio ono što sam zaista ţeleo u tom ţivotu." A kada oni 

predju preko na drugu stranu, mi se okupimo, obično trenutno postoji to "Pa, trebao 

sam. Voleo bih da sam mogao. Imao sam tako visoke teţnje za taj ţivot" i postoji 

obrazac neispunjenja. To skoro postaje, nakon malo vremena kao, pa, vi prosto 

prihvatite da nećete imati ispunjavajući ţivot. Vi skoro prihvatite da - "Pa, ţeleo sam 

da se posvetim umetnosti" ili "Zaista sam ţeleo da se probijem na neke duhovne 

metafizičke nivoe" ili "Zaista sam ţeleo da putujem svetom". I ja ovo slušam sve 

vreme od Šaumbri, a onda slušam neke druge, veliki nivo neispunjenja. To je postao 

obrazac, prihvaćen obrazac. Okej je biti neispunjen. 

 

Mi ćemo se probiti kroz to, jer to nije okej. Vi ste došli ovde radi nečega. Bili ste 

dovoljno uporni, dovoljno tvrdoglavi, dovoljno posvećeni da stignete ovako daleko. 

Mi nećemo završiti sa mnogo neispunjenih stvari kada vi dodjete na drugu stranu - 

"Znaš, bio sam tako blizu istinskoj utelovljenoj realizaciji. Ali, znaš, bio sam 

kukavica da predjem ovih nekoliko poslednjih koraka i nisam to uradio." To više 

neće funkcionisati. Ovi obrasci vam ne pripadaju, ali vi ćete ih se drţati još malo. Vi 

ćete ih se drţati iz razloga o kojima ćemo pričati za momenat. 

 

Obrasci porodice, naravno. Većina vas ih je prilično prevazišla. Koji još obrasci 

postoje? 

 

Reći ću vam još jedan, dok vi to razmatrate. Postoji obrazac odmora i spremnosti koji 

se dešava. Kada ste tako prokleto umorni u telu i umu, taj obrazac je "Umreću da bih 

se malo odmorio. Umreću da bih samo stao i odmorio se u drugim ravnima. Kreiraću 
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malo travnato mesto sa kravama i cvećem i pticama i samo ću tu spavati oko 100 

godina. I samo ću spavati. Odmoriću se i pripremiću se za sledeći ţivot, jer, znaš" - i 

ovo je obrazac koji vi radite, vi kaţete - "Znaš, mogao sam to uraditi, ali ostao sam 

bez goriva. Nisam imao energije. Dakle, ja ću spavati 100 godina na drugoj strani, a 

onda ću se vratiti sasvim regenerisan." Vi ćete se vratiti sasvim iscrpljeni. Vi ćete se 

vratiti skroz na početak, zaboravljajući sve što ste rekli sebi, prolazeći kroz ceo 

proces, vraćajući se vašim predačkim porodicama, vraćajući se u bangavo fizičko telo 

umesto u svetlosno telo. Dakle to je obrazac. 

 

Obrazac "Ja to ne mogu uraditi. Ja to ne mogu uraditi. Ovo je toliko preplavljujuće. 

Ja to prosto ne mogu uraditi." I popunite praznine šta god to jeste. "Ja ne mogu učiniti 

da to funkcioniše. Pokušao sam. Pokušao sam prosvetljenje i Adamuse, ja to radim 

pogrešno. Ja to ne mogu uraditi. Postoji nešto pogrešno. Moţda ja moram da, znaš, 

napustim planetu i dodjem i pričam sa tobom i proverim sa sobom. Imaću više 

jasnoće kada dodjem na drugu stranu." 

 

Ne. To nije tako da vi dodjete na drugu stranu i - puuf! - iznenada imate uvid. Vi 

dodjete na drugu stranu i imate "o, sranje" momente. "Oh! Boţe, trebao sam", a onda 

skočite nazad dole i pokušate ponovo to da uradite. 

 

Dakle koji su neki drugi obrasci koje ovde imamo? Da. Linda će ti dati mikrofon. 

 

LINDA: Da, da! Trčim. 

 

ADAMUS: Bilioni entiteta gledaju on-line. 

 

DŢIM: Moţemo li to videti ponovo, Linda? Ne. (smeje se) Jedan od mojih omiljenih 

je da nema nikoga ko moţe imati odnos na nivou koji sam ja sada sposoban da imam. 

 

ADAMUS: Okej. Da. Da. Ustvari, to je interesantno. Ja ne bih rekao da je to stari 

obrazac. Stari obrazac bi bio "Ja moram da imam odnos da bih bio ispravan." 

Zapravo, mesto gde vi idete je sasvim nova stvar "Ne postoji odnos koji će sada 

zaista rezonirati sa mnom." Da. 

 

Stari obrazac su obrasci. Vi se rodite u fizičko telo u maloj bebi. Vi to ne morate. 

Tobajas nam je to pokazao. On je započeo sa deset godina starosti. Zaobišao svo 

kakenje po sebi i sve to ostalo, plakanje i razboljevanje. Ušao kada je telo baš trebalo 

da dobije tu infuziju testosterona i sve drugo. Ušao onda. 

 

Dakle sledeći obrazac u kom su ljudi sada, nekad nije bilo tako, "Ja moram da se 

obrazujem. Onda moram da imam partnera. Onda moram da imam decu sa mojim 

partnerom. Onda ja" - novi obrazac - "moram da se razvedem, a onda moram da se 

razvedem ponovo, a onda ponovo (smeh), a onda ostarim, a onda nemam novca i 
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moja karijera je bila neispunjavajuća. Zašto sam išao u školu zbog te glupe karijere 

koja je bila toliko neispunjavajuća? Ja ću umreti." (još smeha) 

 

Ovo su obrasci i niko ih ne preispituje. Niko ne kaţe "Stani na momenat. Da li je ovo 

ono što vi zaista ţelite?" Da li biste ovo preporučili vašoj deci? (neko kaţe "Ne!") Ili 

unucima? Da li bi ti to uopšte preporučila Tobinu? 

 

KERI: Ne, ne bih. 

 

ADAMUS: Mikrofon, molim. 

 

LINDA: Ko viče? Ne, ne Keri. Ona ne bi vikala. (Adamus se smeje) 

 

ADAMUS: Dakle Keri, ti si upala u obrasce, ali... 

 

KERI: Naţalost, to je istina. (smeh) 

 

ADAMUS: Ne, to je okej. 

 

KERI: To je u redu. Ja sam okej sa tim. 

 

ADAMUS: To nije vaţno, dokle god si okej sa izlaskom iz njih. 

 

KERI: Ja to prepoznajem. 

 

ADAMUS: Okej, dobro. 

 

KERI: Samo-sabotaţa. 

 

ADAMUS: Danas imaš sjaj u očima. 

 

KERI: Imam! 

 

ADAMUS: Da, imaš. 

 

KERI: Samo zbog tebe. (smeh) 

 

ADAMUS: Dakle, šta bi sada preporučila Tobinu? 

 

KERI: Ja sam preporučila Tobinu "Ti si ovde da ţiviš! (diţe pesnicu u vazduh) I to je 

jedina stvar koju moraš da uradiš." I znaš li šta mi je rekao pre dve noći? 

 

ADAMUS: Ti - da li je to - da li si ga udarila kada si mu to govorila? 
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KERI: Ne, ne. Leţali smo u krevetu. 

 

ADAMUS: Mislio sam bolje da proverim. (Adamus se smeje) 

 

KERI: Prešla sam preko njegove glave, ali... 

 

ADAMUS: Da. Bum! Bum!       

 

KERI: Ne, stvarno, moj sin mi je rekao "Shvatio sam značenje ţivota, a to je da ćemo 

mi umreti! I koja je poenta ustajati iz kreveta?" I ja sam rekla "Da ţiviš, sine! Da ideš 

na kampovanje i da mirišeš cveće i da budeš u divljini", zar ne? 

 

ADAMUS: Da, kako to ide? 

 

KERI: I rekla sam "Tebi je ostalo 90 godina. Nemoj ni da brineš o tome." 

 

ADAMUS: Da, da. Da. Kako mu ide sa svim ovim? 

 

KERI: Mi smo malo ţestoki, njegovi roditelji. (smeh) 

 

ADAMUS: Da, da. Da. 

 

KERI: Ali njemu se to svidja, i on je mene izabrao, i mi smo ovde zajedno. 

 

ADAMUS: Da. 

 

KERI: Sada je prekasno. (još smeha) 

 

ADAMUS: Dakle ti mu verovatno ne bi preporučila stare obrasce. 

 

KERI: Ne, ja ne ţelim da on ide na koledţ i potroši 50.000 dolara za diplomu 

liberalne umetnosti. Ne. 

 

ADAMUS: Dobro, dobro. 

 

KERI: Ne, ne ţelim to. 

 

ADAMUS: Verovatno mu kaţeš, u jezgru svega, "Samo sledi svoje srce." 

 

KERI: Kaţem. 

 

ADAMUS: Okej. 

 

KERI: I kaţem "Nemoj dozvoliti da te bilo ko obeshrabri kritikom, dete." 
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ADAMUS: Dobro. 

 

KERI: Kad ti neki seronja pridje i počne da bude pakostan... 

 

ADAMUS: Da li ti koristiš taj jezik sa tvojim mladim sinom? 

 

KERI: Pa, ja kaţem, znaš "Kada ti taj mali kučkin sin pridje (smeh) i pokuša da uništi 

tvoju zabavu, ti kaţi "Hej, čoveče. Mi smo se dobro provodili dok se ti nisi pojavio."" 

Bukvalno. Znaš, učim ga o virusu seksualne energije i tu vrstu stvari. 

 

ADAMUS: Dobro. Ali ne bi mu ţelela stare obrasce. 

 

KERI: Ne, ţelim da on bude slobodan. On je tako pun svetlosti i radosti sve vreme. I 

to je ono što ţelim za njega, i govorim mu sve vreme "Mi smo ovde da ţivimo i sve 

drugo nije vaţno." 

 

ADAMUS: Ti znaš šta ja moram da pitam. 

 

KERI: (šapće) Pitaj. 

 

ADAMUS: Da li si ti dobar Uzor za to? 

 

KERI: Uopšte ne uvek. Ne. (smeh) Jer ja dirinčim na mom poslu u mojoj pregradi. 

 

ADAMUS: Nema ništa pogrešno sa tvojim poslom. 

 

KERI: Mada, ja ću duboko kopati i shvatiti ovo, na osnovu tvog saveta. 

 

ADAMUS: Da, to ti sluţi. To ti sluţi. 

 

KERI: Sluţi mi, znaš. Odgojila sam dete. Obezbedila sam nam krov nad glavom i 

konačno sam poštovana što sam to uradila, gde sam skoro napustila planetu mnogo 

puta, kao što znaš. 

 

ADAMUS: I hteo sam da ti kaţem lično, da ti dam odgovor, ali pustiću Koldru da to 

uradi posle. 

 

KERI: Oh, odlično! 

 

ADAMUS: To je malko lično. 

 

KERI: Kladim se - oh. 
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ADAMUS: Da, ali... 

 

KERI: Meni ne smeta. Hajde reci. 

 

ADAMUS: Pa, ti koristiš tvoje dete kao izgovor. 

 

KERI: O da! Znala sam to. 

 

ADAMUS: Da, da. Da. 

 

KERI: Znala sam to! 

 

ADAMUS: Ali ono što zapravo radiš je da bacaš na njega sve vrste loših energija kao 

deo toga. Postoji uloga mučeništva koju preuzimaš. On to moţe osetiti "Mama ovo 

radi za mene inače bi ona već bila Uzašli Majstor."  

 

KERI: Znam, zar ne? 

 

ADAMUS: Da. Da. 

 

KERI: Znala sam to ali, da li onda treba da ga odvedem u sirotište? (smeh) Moţda bi 

mu bilo bolje. 

 

ADAMUS: Moţda nećeš morati... (Adamus se smeje) 

 

KERI: Rekla sam njegovom tati da ga on uzme. Ja sam kao "Probaj ti ovo!" 

 

ADMUS: Prestani da ga koristiš kao izgovor. 

 

KERI: Okej. Hoću. 

 

ADAMUS: Prestani da koristiš... 

 

KERI: Koristila sam ga. 

 

ADAMUS: "Ja moram da se pobrinem..." Ţelim da pogledaš tajming kada je Tobin 

došao i tvoju sopstvenu evoluciju, i stvari koje su se dogadjale u tvom ţivotu koje su 

mogle prouzrokovati da se odlične stvari dese i ti si unela Tobina, što je predivno, ali 

si ga koristila kao izgovor za stvari u tvom ţivotu. I on oseća tu energiju na nekom 

nivou. Ti se pitaš zašto se on ponekad loše ponaša, zato što oseća tu energiju. Prestani 

da ga koristiš kao izgovor. 

 

KERI: Okej. Hoću. I ja to prepoznajem. Ja stvarno iskreno... mislim, moji prijatelji 

znaju da sam to rekla. 
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ADAMUS: Dakle sledećeg meseca dodji sa izveštajem od tri strane i pročitaj ga pred 

svima. (još smeha) 

 

KERI: Mogu li umesto toga otpevati pesmu i plesati? Jer to je mnogo zabavnije. 

 

ADAMUS: Da, nakon toga. 

 

KERI: Okej. Okej. 

 

ADAMUS: Dobro. 

 

KERI: Ali hvala ti. Ja to prepoznajem. 

 

ADAMUS: Hvala ti. Nema više izgovora. 

 

KERI: Nema više! 

 

ADAMUS: To je obrazac. To je tipičan obrazac. Još jedan obrazac... hvala ti. Hvala 

ti što si mi dozvolila da budem tako ličan. 

 

Još jedan obrazac koji ću spomenuti ovde vrlo brzo, obrazac brige šta svi drugi misle. 

Oh! Taj je tako mučan - "Šta će oni misliti?" To zaista nije vaţno i zar ne bi bilo 

tuţno ako biste došli na drugu stranu, neispunjeni, i ja kaţem "Dakle o čemu se tu 

radilo? Zašto... bio si skoro tamo. Bio si samo nekoliko udaha udaljen od pravog 

utelovljenog prosvetljenja." 

 

"Znam, ali bio sam uplašen šta će drugi misliti." Zar to ne bi bilo... Uzašli Majstori bi 

se valjali od smeha. Zaista bi. "Stvarno?! Ti ćeš dozvoliti da šta drugi ljudi misle... ti 

ćeš dozvoliti da stara svest zapravo vodi šta ti radiš?" I ja se tome smejem i oni se 

tome smeju, ali vi postanete ulovljeni u to - obrasci "Šta će oni misliti?" Obrasci da 

ste drugačiji. 

 

Vi ste već drugačiji i to je dobra stvar. Vi ste već drugačiji. Zapravo, vi ste ulovljeni u 

srednjoj zoni bivanja drugačiji. Vi ste dovoljno drugačiji, ali još niste jedinstveni. Da 

li razumete razliku? Došli ste do toga da budete drugačiji od onoga što se smatra 

normalnim i oni vas zbog toga ismevaju, ali još niste došli do toga da budete 

jedinstveni.   

 

Postojali su neki odlični slikari koje sam znao hiljadama godina pre. Oni su bili 

drugačiji. Oni su najpre učili kako da slikaju kao svi drugi, i to je slično vama; vi ste 

naučili kako da budete ljudski kao svi drugi. Onda su oni počeli da budu drugačiji. 

Oni su počeli da pronalaze njihove sopstvene stilove i njihove sopstvene metode, i 

dobili su mnogo ismevanja od svih drugih. Ismevanje je prestalo kada su oni postali 
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jedinstveni, kada su oni zaista otišli do kraja sa promenom načina na koji je umetnost 

bila radjena, od slikanja veoma praktično do slikanja apstraktno. Onda su oni postali 

jedinstveni, a onda su ih svi prihvatili, zaista poštovali i oboţavali, jer su se probili. 

I... (neko kaţe "Oni su umrli") Ne neophodno. Neki od njih nakon što su umrli, da. 

Neki od njih, ne - sreo sam dosta njih - neki dok su još uvek bili ţivi. Oni su prošli 

kroz njihov period ismevanja. A vi ste drugačiji, ali niste dopustili sebi da budete 

jedinstveni. Vi ste drugačiji, ali niste dopustili sebi da predjete ostatak puta, da budete 

apsolutno jedinstveni, suvereni, slobodni od svih ovih obrazaca. To je razlog zbog 

kog smo mi ovde. 

 

I još nekoliko obrazaca, vrlo brzo. Video sam nekoliko podignutih ruku. Linda trči sa 

mikrofonom. Hvala ti, Linda. Da li bi ti ţelela kafu tamo nazad? 

 

LINDA: Hm. Hmmm. 

 

ADAMUS: Obrazac. 

 

ŠAUMBRA 1 (ţena): Uplašena da stojim u mojoj moći. 

 

ADAMUS: Stojiš u tvojoj moći, da. Hajde da promenimo tu reč: Stojiš u tvojoj 

sopstvenoj svetlosti. Moć je uistinu iluzija. Mada, razumem na šta si ti mislila: da 

budeš Ja Jesam. Biću saţetiji sa tim - da budeš "Ja Jesam Ovde." Ja Jesam Ovde, što 

znači "Umesto svih misli i snova o tome, umesto sanjanja o utelovljenoj realizaciji Ja 

Jesam Ovde. Ja sam Majstor." A onda taj ljudski deo uskače i kaţe "Da, ali gledaj, 

gledaj. Ti si još uvek..." I to je kao "Sačekaj. Sačekaj, ljudsko. Čujem te. Ja Jesam 

Ovde i ti ljudsko si još uvek ovde i mi smo zajedno." To je "i". Dakle samo biti u 

tvojoj sopstvenoj svetlosti, biti "Ja Jesam Ovde." Najveličanstveniji deo koji znaš 

tako dobro, osećaš tako dobro; veličanstvenost "Ja Jesam Ovde. Nisam tamo napolju. 

Ja ne čekam. Ja Jesam Ovde." Dobro. Postanem toliko strastven povodom ovoga. 

 

Još jedna od ruku koje se zaista podiţu, Linda. Šta još? Koji drugi obrasci? 

 

MERI SU: Ovo će takodje proći. I čim prodje, sve će biti bolje. 

 

ADAMUS: Da, da. Tačno (Adamus se smeje) Daj nam pravi primer iz ţivota. 

 

MERI SU: Oh, pa, ja imam ovu stvar koju treba da uradim i moram da se fokusiram 

na to i ne mogu ţiveti moj ţivot dok to ne bude gotovo, jer to dominira mojim 

ţivotom. 

 

ADAMUS: Tačno. 

 

MERI SU: I čim to bude gotovo, onda mogu da uţivam. 
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ADAMUS: Sve će biti okej. 

 

MERI SU: Da. 

 

ADAMUS: Sve dok ne budeš imala sledeću stvar koju moraš... 

 

MERI SU: Tačno! 

 

ADAMUS: I to je sledeća stvar. 

 

MERI SU: To uvek iskrsava. I ponekad ih ima više. Da. 

 

ADAMUS: Da. Predivno - to je predivan primer. 

 

MERI SU: Okej. 

 

ADAMUS: I još jedan obrazac, a onda bih voleo da idemo dalje. Još jedan obrazac je 

da... okej. 

 

LINDA: Čekaj. Da, da. 

 

ADAMUS: Još nekoliko. Dobro. Dobro. 

 

LINDA: Slavna Patriša Aburden. 

 

PATRIŠA: Da, slavna Patriša Aburden. Okej, dakle evo ga. To je povezano sa tim. 

 

ADAMUS: Da. 

 

PATRIŠA: Dakle, ovo je zaista sranje, i to je tako pravo za mene. Dakle, da, mogu 

uraditi zaista odlične stvari, ali moram shvatiti da će to biti veoma stresno. 

 

ADAMUS: Tačno. 

 

PATRIŠA: Blaaa! Ali to je u meni! O moj boţe! To je toliko u meni. 

 

ADAMUS: Kako bi bilo da daš praktičan primer toga.  

 

PATRIŠA: Ha! Moj ţivot!! (smeh) 

 

ADAMUS: Ti moţeš uraditi zaista odlične stvari, ali... 

 

PATRIŠA: Sigurno je da će to biti stresno i teško.  
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ADAMUS: Tačno. 

 

PATRIŠA: Ali nekako stresno. 

 

ADAMUS: Da. 

 

PATRIŠA: To se mora očekivati. 

 

ADAMUS: Stresno, sa borbom. 

 

PATRIŠA: To će biti stresno, ako ţelim da uradim zaista odlične stvari. 

 

ADAMUS: Da. Da. Odakle to dolazi? 

 

PATRIŠA: Pa, to je obrazac.  

 

ADAMUS: Tačno. To je obrazac. To su ţivoti. Čak nije ni vaţno da li ti to 

identifikuješ kao biti kaludjerica ili bilo šta slično tome. Ali to je... 

 

PATRIŠA: Kaludjerice nemaju stres. 

 

ADAMUS: Aaa... 

 

PATRIŠA: Barem u mojoj glavi. 

 

ADAMUS: To je neka vrsta stresa, sveti stres. 

 

PATRIŠA: Sveti stres! (smeh) 

 

ADAMUS: Kaludjerice imaju mnogo stresa, za sve vas koje ste kaludjerice koje 

danas gledate on-line, postoji mnogo stresa, jer vi nikad ne moţete biti dovoljno 

dobre. Vi nikad ne moţete - i otac, mislim otac i Otac - oni nikad neće... znate, ţene 

nisu dovoljno dobre. Ţene nisu - hm-hm-hm - nisu dovoljno dobre. I dakle, bez obzira 

na sve, ako ste u ţenskom telu, ţao mi je, vi nikad ne moţete uraditi dovoljno dobro. 

Dakle kaludjerice imaju mnogo stresa. 

 

PATRIŠA: Dakle moţda ja - moţda... 

 

ADAMUS: Da! 

 

PATRIŠA: ...to je deo mog besmisla. (nonsense znači besmisao) 

 

ADAMUS: Da. "Nunsense" ("nun" znači kaludjerica), ja to zovem. (smeh) Vi 

društvo mi danas pruţate replike. (smeh) Da, to je "nunsense". I da, i to je obrazac, to 
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je programiranje da "Ja moram naporno da radim za to, ja moram da imam stres zbog 

toga, to mora biti teško da bi to imalo bilo kakvu vrednost. Ja moram da dam moju 

krv, znoj, suze i dušu za to da bi to imalo bilo kakvu vrednost." To je zabavno, jer vi 

morate nešto da dokaţete sebi. Ali raditi to iznova i iznova i iznova... 

 

PATRIŠA: Osim što to zaista nije zabavno. 

 

ADAMUS: Prvi put jeste. 

 

PATRIŠA: O da, prvi put jeste. 

 

ADAMUS: Nakon toga... prvi put je to kao "Uradila sam to! Uspela sam uprkos svim  

teškoćama. Ostala sam fokusirana na to. To je bilo tako intenzivno i bila sam bolesna 

i sve ostalo." Prvi put. Nakon toga, to je stari obrazac. To je stari obrazac. Kako ćeš 

izaći iz toga? 

 

PATRIŠA: Ne znam. 

 

ADAMUS: Ne svidja mi se ta fraza. 

 

LINDA: O o!! (smeh) Ooh! Uradila si to! 

 

PATRIŠA: Uradila sam to. (Linda uzdiše) 

 

ADAMUS: Eh, uradila si to. 

 

PATRIŠA: Uradila sam to. 

 

ADAMUS: Samo nešto izmisli. Bilo šta. Kada samo izmisliš... izmisli bilo šta, to 

započinje kretanje energije. Dakle odigrajmo to ponovo. 

 

LINDA: Napravi mu pakao, Patriša! 

 

PATRIŠA: Neko mi je dao odgovor. 

 

ADAMUS: To je okej. Vratićemo se u vremenu... 

 

PATRIŠA: Odustani! 

 

ADAMUS: ... i reci. Dakle kako ćeš baratati time? Šta ćeš raditi? Kako ćeš završiti sa 

tim? 

 

PATRIŠA: Neko mi je dao odgovor. Odustani. 

 



39 
 

ADAMUS: Odustani. Ti samo odustaneš! Svidja mi se to, ili bilo koji odgovor koji bi 

dala. Ali da, ti odustaneš od toga. Ali to je obrazac, tako da će to pokušati da te 

zavede nazad... 

 

PATRIŠA: Da, jeste. 

 

ADAMUS: ... u svoj obrazac. Zašto? Zato što je to udobno, to je poznato. Čak i ako 

to ne čini da se osećaš naročito dobro, to je obrazac i ti to znaš.    

 

PATRIŠA: Dakle, ja sam odustala i ništa se nije dogodilo. 

 

ADAMUS: Da, okej. Dobro. (neko se glasno smeje) 

 

PATRIŠA: Ja sam odustala! Ništa se nije dogodilo. 

 

ADAMUS: Okej. Kada si odustala? (ona se smeje) Kada si odustala? 

 

PATRIŠA: Nakon moje poslednje knjige. 

 

ADAMUS: Okej. Hm... 

 

PATRIŠA: Pa, nisam zapravo odustala, zar ne? (mnogo smeha) 

 

ADAMUS: U redu. Okej. Odustala si 8,2 %. 

 

PATRIŠA: 8,2 %? 

 

ADAMUS: Od sto. Odustala si malko. 

 

PATRIŠA: Oh, od sto. (Adamus se smeje) Mislila sam na skali od jedan do deset, to 

je prilično dobro! (još smeha) 

 

ADAMUS: Ne, ne, ne, ne!! Ili je to hiljadu? Ne, odustala si 8,2 %, dakle odustala si 

malko, i to je dobar početak. Ali to je savršen prelaz u ono što ovde dolazi sledeće. 

Okej. 

 

PATRIŠA: Hvala ti. 

 

ADAMUS: Hvala ti. Cenim to. I hvala svima koji su učestvovali. 

 

Kao što sam rekao, ja volim Šaumbre. Mi se moţemo igrati. Mi se moţemo 

zabavljati. Mi moţemo pričati o nekim od najdubljih, najbolnijih, najpotresnijih 

delova vašeg ţivota i vi ostajete. Vi ste ovde. Dakle to je predivno. Hvala ti. Hvala ti. 
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Dakle gde idemo sledeće sa svim ovim? Pa, danas je dan kada pričamo o obrascima. 

Obrasci u telu. Vi ste prolazili kroz telesne bolove, niske nivoe energije. 

 

Hajde da pojačamo grejanje za koji stepen jer... (publika se slaţe) Da, da, da. Da. 

Malo je hladno, a radićemo merab za momenat. Ţelim da budete jako opušteni i... 

 

LINDA: Pospani? 

 

ADAMUS: Naravno. Pospani. Pa, da. Da li neko ţeli kafu pre nego što počnemo? 

 

LINDA: Aghhh!   

 

ADAMUS: Svi će ustajati da koriste kupatilo tokom meraba. 

 

 

Uvid  
 

Poenta. Obrasci su vam sluţili na mnogo načina. Danas smo počeli suštinski govoreći 

"Pogledajte vaš ţivot." Pogledajte šta se dogadja, čak i ako vam se to ne svidja. To je 

tu zato što vam to sluţi. Pogledajte to. Ne pokušavajte da se borite sa tim, nego to 

uvidite. "Oh! Obrasci su bili tu zato što su bili udobni. Oni su bili poznati. Ja nisam 

morao da budem zaista drugačiji. Ja nisam morao da budem jedinstven. Mogao sam 

biti samo malo drugačiji." Obrasci su bili tu zato što, pa, niste mislili da bi vas oni 

ubili, ali vas ubijaju. Obrasci su bili tu zato što postoji amnezija. Postoji hipnoza. 

Postoji kao ovo ćebe preko prave svesnosti, i vi to samo radite. Vi samo idete u tu 

paradu i marširate kao svi ostali, mada vaša spoznaja kaţe "Ja ne bih više trebao biti u 

ovoj paradi. Ja ne bih trebao da marširam." 

 

Pitanje je, kako to da prevazidjete? Vi ne moţete - mogu vam reći odmah - vi ne 

moţete da se borite sa tim. Moţete pokušati i to postaje opsesivna igra pokušavanja 

da savladate sebe, pokušavanja da se borite sa sobom, pokušavanja da voljom prisilite 

sebe. Ovo ne funkcioniše. Ovo ne funkcioniše, uopšte. Vi onda samo ukopavate sebe 

još dublje. 

 

Dakle šta da radimo? Pa, kao prvo mi imamo uvid šta se dogadja - vi ste u obrascima, 

oni vas drţe unutra; obrasci vas sprečavaju da pravite ove proboje - a onda se radi o 

tome da napravite veoma jasan i svestan izbor da dopustite kvantni pomak. Ne mali 

pomak, i to je jedan od ostalih obrazaca ţivota - postepen napredak, kao stil kornjače. 

(smeh) A onda moţete sebi reći "Pa, ja napredujem. Pogledaj koliko daleko sam 

stigao." Pa, ja sam kao "Zaboga, prešli ste samo oko 2 metra u poslednjih 20 godina. 

(smeh) Dobro za vas, ali hajdemo kvantno. Hajde da dopustimo." I radi se o - ja ću 

nastaviti da se vraćam ovome i da se vraćam ovome - radi se o dopuštanju. To je sve. 

Dopuštanje. 
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Dopuštanje znači da se sklonite sebi sa puta, da izadjete iz ljudskog načina. Postoji 

prirodna evolucija, prirodni ciklusi koji će, kada vi dopustite, uneti nove nivoe 

svetlosti, bukvalne svetlosti u to vaše telo; svetlosti koja će vas izvući iz obrazaca, 

čak i kada ljudsko još uvek pokušava da se drţi za njih - ako vi dopustite. 

 

I kaţem svetlost, opet, zato što je svetlost - mi ovde ne govorimo o svetlosti sunca ili 

studija - nego je to kretanje strasti od Ja Jesam. To je svetlost, a ova svetlost onda 

privlači energiju. Energija je ono što bukvalno menja strukture i mehaniku i spoljašnji 

svet, ali svetlost je ono što će, kada se dopusti u telo, promeniti obrasce tela. Svetlost 

je ono što - kada se naposletku dopusti u um - menja um. 

 

Ljudsko će se tome opirati, apsolutno. Ljudsko, pre svega, ţeli mapu fizike, ţeli da 

mu ja to pokaţem, a onda ţeli da ja plutam u vazduhu iznad vaših glava da dokaţem 

da to moţe biti učinjeno. To je ljudsko.   

 

SEM: To bi bilo kul. 

 

ADAMUS: To bi bilo kul, da. A kako znaš da nisam? Kako znaš da nisam? (smeh)   

 

SEM: Pa, mislim, kada postavljaš to pitanje, to ulazi u percepciju. Ja te ne opaţam u 

vazduhu, ja te opaţam tamo. 

 

ADAMUS: Da. To su percepcija i čula. Koja čula koristiš sada? 

 

SEM: Vida, uglavnom. Potvrdjujem da si tamo. 

 

ADAMUS: 60% sve vaše percepcije je bazirano na vidu, a postoje druga čula. I ja bih 

lako mogao plutati iznad tvoje glave upravo sada, spuštajući se na tvoja ramena, ali 

ako si ti na ovoj tački samo u čulu očiju i malko sluha, onda ti nisi svestan toga. 

 

SEM: Tačno. 

 

ADAMUS: Kada se otvoriš izvan toga u druga čula, 200.000 drugih čula, iznenada se 

svet otvara. Ti se otvaraš. Da. 

 

SEM: Vidiš, stvar za mene je... 

 

LINDA: Vo, vo, vo, vo. Ako ćeš nastaviti da pričaš treba ti mikrofon. 

 

ADAMUS: Da, da. Mikrofon. 

 

SEM: Oh, okej. 

 

ADAMUS: Da li ţeliš kafu? (smeh) 
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SEM: Ne, hvala ti. Mada, stvar za mene je, jednom kada to dopustim - znaš, izadjem 

iz obrasca, i ja sam u novom suverenom prostoru, znaš - koja je vaţnost toga? Praksa. 

To je izazov za mene, pretpostavljam. 

 

ADAMUS: Vaţnost za šta? Tvoj posao? Tvoju devojku? 

 

SEM: Sve to, znaš, i tako dalje, zar ne? Mislim, mi smo ovde i... 

 

ADAMUS: Ja bih te pozvao da prestaneš da misliš kao ljudsko, jer ti misliš unutar 

pet čula i uma. 

 

SEM: Tačno. 

 

ADAMUS: I ti misliš o "Kako će mi ovo koristiti?" na način na koji nikako ne moţeš 

čak ni zamisliti dok to zapravo ne dopustiš, i ljudsko govori "Okej, kakvo dobro ja 

dobijam od ovoga? Kakva je ovde korist za ljudsko?" 

 

SEM: Pa, to je stvar ponašanja, zar ne? Mislim, da bih ja učestvovao, da bih bio 

uzemljen u novom iskustvu, da bih to dopustio, mora da postoji neka vaţnost na 

ljudskoj skali, pretpostavljam. 

 

ADAMUS: Naravno. Naravno. 

 

SEM: I tu postanem zaglavljen s vremena na vreme. 

 

ADAMUS: Šta ti misliš da vaţnost jeste? 

 

SEM: Pretpostavljam lakoća neke vrste, zar ne? Mislim to je univerzalna valuta. 

 

ADAMUS: Da, ali to nije samo to. Ja bih rekao, da to saţmem - i ponestaje nam 

vremena - vaţnost je što vi znate da vi ţivite u crno-belom ili sivom svetu i vi znate 

da postoji obojen svet svuda okolo. 

 

SEM: Da. 

 

ADAMUS: Vi znate da postoji tako mnogo više. To je vaţnost za ljudsko. Ne radi se 

o biti mladji, više seksi, bogatiji, bilo čemu od toga. To su stari obrasci. I njih je 

ljudsko postavilo skoro kao nedostiţne obrasce. To stvara dovoljno barijera za ove 

stvari. Prava vaţnost je izlazak iz sivog i ulazak u obojeno, izlazak iz veoma 

ograničenog čulnog iskustva. 

 

SEM: Aha. 
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ADAMUS: Ja nisam ovde da bih napravo vaše 3D, 5Č - pet čula - iskustvo boljim. 

Zašto? Zato što biste ionako ranije ili kasnije postali umorni od toga. 

 

SEM: Aha. 

 

ADAMUS: Moja uloga nije da napravim vaše 3D, 5Č iskustvo boljim. Vi moţete 

otići u knjiţaru i kupiti mnogo knjiga da neznatno poboljšate vaš ţivot. Mi smo ovde 

da idemo u totalno čulno iskustvo. Da ne zadovoljimo samo ljudsko, nego da 

zadovoljimo tog Majstora koji je kucao na vaša vrata govoreći "Ljudsko, pusti me 

unutra." A ljudsko kaţe "Pa, ali kako da znam da ti nisi veliki, zli vuk? Šta ti donosiš? 

Kako ćeš učiniti moju kuću boljom?" I vi prolazite kroz celu litaniju stvari. To nije 

razlog što smo mi ovde. Vi ste ovde radi utelovljenog prosvetljenja, ne radi ljudskog 

poboljšanja. 

 

SEM: Aha. 

 

ADAMUS: Da. Da li to ima smisla? 

 

SEM: Ima. Ne znam da li je to baš ono što sam ja izneo, ali to ima smisla. 

 

ADAMUS: Da. 

 

SEM: To nije tako mnogo strah da je to veliki, zli vuk. Radi se o tome da nema 

mnogo mesta da se to izrazi ili uzemlji ovde u realnosti koju delimo sa svima 

drugima. U ovom fizičkom svetu u kom mi moramo da ţivimo, mi ćemo biti u tom 

3D, a onda to uneti, i znaš, mi smo izvan obrasca, pa ipak se i dalje nalazimo ovde, 

zar ne? 

 

ADAMUS: Da. Dakle, pitanje za sve je - da li vi ţelite da nastavite u ţivotu u kom 

ste sada? Malo ga modifikujete, išmirglate neke grube ivice, ali suštinski - da li ţelite 

da nastavite u ţivotu u kom ste sada, u vašoj perspektivi ţivota u kojoj ste sada? I ako 

ţelite, to je okej za vas, ali usudjujem se da kaţem da ćete se ranije ili kasnije umoriti 

od toga. Ili, postoji spoznaja - postoji spoznaja koju vi već imate koja vas dovodi 

ovde - "Prokletstvo! Postoji nešto bogatije, strastvenije, značajnije. Tu postoji nešto 

drugo." I vi ste imali ukus toga, i sada ţelite celu stvar i to je okej. Da. 

 

Ali usudjujem se da kaţem da će ljudsko imati koristi, ali mi ne radimo ovo radi 

koristi ljudskog, ako to ima smisla. Ljudsko će apsolutno imati koristi. Dakle ljudsko 

koje sada gleda - moţda bolovi u telu nestanu, vi postanete mladjeg izgleda, zdraviji, 

srećniji, nova strast, sve to ostalo. Ali mi to ne radimo radi koristi ljudskog, jer bismo 

postali zaglavljeni u istim starim obrascima. 

 

Ako ţelite da znate šta čini ljudsko zaglavljenim u ovoj teţnji, idite u knjiţaru i 

pogledajte - kako to sada zovu? - okultno, samo-pomoć, samo-šta-god. Idite 
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pogledajte. To su stvari za korist ljudskog. Pogledajte naslove, koji provejavaju kroz 

većinju njih. Ja bih rekao, sa veoma malo izuzetaka, oni su za korist ljudskog, a mi to 

ne radimo.  

 

Ono što mi radimo ovde, dragi Majstore, koristiće ljudskom, ali mi to ne radimo za 

ljudsko. To je stari obrazac i to će vas drţati ovde. A mi ćemo se probiti. 

 

Uzmimo dubok udah, ugasimo svetla i spremite se za naš merab. 

 

Ja volim da budem sa vama! Ja volim da pričam priče kada se vratim u Klub Uzašlih 

Majstora (smeh i aplauz) Ne, priče. A onda kaţem "I tako, ja sam na bini, a Linda 

posegne i udari me i baci kafu na mene! A onda neko od članova publike počne da 

me pljuje i da baca jabuke. (smeh) A onda počne pesničenje, a onda se uskoro sve 

energije sretnu i mi svi plešemo goli, i..." (smeh) 

 

LINDA: U tvojim snovima! (još smeha) 

 

ADAMUS: Ja volim da pričam priče. Ni oni ne veruju, uzgred, jer mnogo njih dodje 

ovde. 

 

 

Merab Izvan Obrazaca                       
 

Hajde da pustimo malo muzike, ugasimo svetla. 

 

(muzika počinje) 

 

Ne znam šta je to sa vremenom danas. Izgleda da postaje čudno. Dragi Koldra i 

Linda, bili su zbunjeni. Završili su njihovu prezentaciju slajdova mnogo ranije. Ja? Ja 

mogu danas da pričam stvarno dugo. Ali zar ne izgleda kao da smo tek počeli? 

(publika se slaţe) 

 

Ovo su drugi obrasci, stari obrasci vremena. Oni počinju da isklizavaju. 

 

(pauza) 

 

Ništa nije kao dobri prijatelji i dobra muzika i prilično dobra kafa. Nedostaju mi neke 

stvari povodom biti ljudsko, ali mogu da ih opazim čulima ili da ih iskusim kroz 

Koldru i kroz vas. Nedostaje mi, da, dobra šoljica kafe. Nedostaje mi dobar obrok od 

valjanog ovsa, meda i oraha, dovoljno da mi sada krene voda na usta. 

 

(pauza) 
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Ustvari, mislim da je stvar koja mi od svega istinski najviše nedostaje - ljudski smeh. 

Mislim da mi to nedostaje najviše. Radio sam sa drugima koji kanališu, drugim 

grupama, tu nije bilo mnogo smeha. A kada sam radio moje ludorije da pokušam da 

dobijem malo smeha, oni su otišli. (smeh) Pa, oni su mislili... pa, oni su bili u tom 

duhovnom obrascu, sve mora da bude na izvestan način. 

 

Dakle sada dolazimo do tačke gde sam pokušavao da stignemo danas. Svi ovi obrasci 

koji su bili postavljeni, ovi načini radjenja stvari - načini na koje telo ţivi i umire, 

način na koji um misli - svi oni se menjaju. Obrasci, lični obrasci, moranje da radite 

naporno ili da imate stres zbog stvari. Oh! Oni postanu tako ukorenjeni. Prokletstvo! 

Zaista ukorenjeni. I, znate šta se dešava? Kada ljudsko pokuša da se bori sa njima, 

kada ljudsko pokuša da se bori protiv njih, oni ustvari postaju još više ukorenjeni. 

Nije li to čudno? Oni ustvari postaju više ukorenjeni. Baš ta prokleta stvar koju ste 

pokušavali da ne radite i sada radite to još i više, zato što postoji mentalna energija 

fokusirana na to koja odrţava stare obrasce linearnim i lokalnim. Ona odrţava 

obrasce ukorenjenim. 

 

Kada pokušavate da se borite sa ovim stvarima u vašem umu, kada pokušavate da se 

borite protiv starenja, na primer - "Ja ću biti mladji. Ja ću biti mladji" ili "Ja ću se 

osećati bolje", vi pokušavate... nikad nisam voleo afirmacije. Zamalo sam bio isteran 

iz Sedone pre osam godina jer sam to rekao, ali neki ljudi počinju da shvataju zašto. 

Sve što vi radite je afirmisanje neravnoteţe, afirmisanje baš te stvari koja vam se ne 

svidja, i ona će ostati tu. 

 

Dakle šta da radite? Šta da radite? Radite tačno ono što mi radimo sada. Malo se 

smejete, pijete malo kafe i dopustite energiji da vam sluţi.  

 

Sećate li se kako smo započeli danas? Improvizovano, to nije bilo pripremano, nije 

čak bilo ni diskutovano. Niko nije znao šta dolazi. "Gde je moja kafa?". I dopuštanje 

toj energiji da vam sluţi. Nadam se da je to ostavilo utisak na vas. I otpor da samo 

dozvolite energiji da vam sluţi, i ona hoće, ako vi dopustite. 

 

Dopuštanje je, u ovom slučaju, kvantni pomak. Moţda je taj izraz "kvatni" preterano 

korišćen, ali ne-linearni, ne-predvidljiv pomak; izlazak iz starih obrazaca - starih 

obrazaca tela, starih obrazaca radnih navika - i mi se ne moţemo boriti sa njima, ali 

mi ih moţemo dopustiti. 

 

Vidite, razlog što dopuštanje funkcioniše je zato što su ovi obrasci bili u neprirodnom 

stanju energije. 

 

To je bilo skoro kao glina koja je bila stavljena u ruke grnčara i otišla da bude 

posuda, vaza, i to je okej, to je predivno. Ali, naposletku, za nju je neprirodno da 

ostane takva zauvek. To je razlog što se stvari lome, što se stvari kvare. One se 

vraćaju u njihovo prirodno stanje. 
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Obrasci, grnčarija, to je bilo lepo neko vreme. Ali to nije bilo namenjeno da bude 

takvo zauvek. Vaši obrasci - bilo da ste ih stvorili sami, ili ih je stvorila masovna 

svest, ili ih je stvorilo hiljade ţivota - nikad nisu bili namenjeni da ostanu zauvek. 

 

Majstor shvata da je vreme da dopusti promenu energija. 

 

Vreme je da se sklonite sa puta i dopustite. Istinski dopustite. Ne da samo pričate o 

dopuštanju, nego da dopustite kvantno, što znači van normalnih standarda. 

 

(pauza) 

 

Hiljade ţivota obrazaca sada se menjaju. 

 

To je malo zastrašujuće za ljudsko, ali za Majstora to je izvrsno. Izvrsno.  

   

(pauza) 

 

Hiljade ţivota kreiranja vaza, a sada prelazimo na nešto totalno drugačije. 

 

(pauza) 

 

Ovde se radi o dopuštanju, i dopuštanju energijama da vam sluţe; dopuštanju da ta 

kafa bude isporučena u vaše ruke. 

 

(pauza) 

 

Pogledajte šta je to u vašem ţivotu, stvari koje vam se moţda ne svidjaju, stvari koje 

ste spremni da završite, ali one su još uvek tu. Zašto? Ovo je mesto gde dopuštate 

sebi da čujete odgovor, zašto je to još uvek tu, zašto potreba za patnjom ili stresom, 

zašto loši odnosi, zašto nedostatak jasnoće. To je tu zato što vam nekako još uvek 

sluţi, i to je tako spremno da se promeni, tako voljno da se promeni kada vi dopustite. 

 

(pauza) 

 

Ništa od ovoga nije zapravo tako teško ili tako naporno. Nema nikakvih velikih tajni 

u svemu ovome. 

 

(pauza) 

 

Nije li čudno da, ustvari, da biste istinski olakšali promenu, pomak izlaska iz 

obrazaca, to je ustvari suprotnost onome što ste vi moţda mislili. To nije naporan rad 

na tome. To nije shvatanje tajne. To je samo prokleto dopuštanje u prirodno stanje, u 

prirodnu evoluciju. 
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Postoji, moglo bi se reći, energetsko kretanje iz obrasca koje se dešava; energetsko 

kretanje koje unosi svetlost u vaše telo, koje unosi vaše telo, moglo bi se reći, u Telo 

Svesti. To je prirodno kretanje. To je graciozno kretanje. 

 

Osetite to na momenat. Osetite na momenat to graciozno kretanje koje unosi tu 

svetlost u telo. Ono se integriše u Telo Svesti. 

 

(pauza) 

 

Sada osetite to graciozno kretanje, to ekspanzivno slobodno kretanje energije... 

 

(pauza) 

 

... u poredjenju sa mišljenjem o tome, sa pokušavanjem da mentalno ulaţete napor u 

to, sa pokušavanjem da to ostvarite, da prisilite voljom da se to dogodi. Osetite 

energetsku razliku izmedju ova dva. Pokušavanje da mentalno prisilite voljom 

nešto... 

 

(pauza) 

 

...nasuprot dopuštanju toga. 

 

(pauza) 

 

Velika razlika, zar ne? 

 

Znam da neki od vas misle "Pa, dopuštanje. Zar ne bih trebao da radim nešto?" Ne. 

Ne. To je razlog što smo kreirali merabe. Ne. Samo to udišite. 

 

(pauza) 

 

Neki od vas misle "Pa, zar ne bismo trebali čantati nešto sada?" Ne. Ono što moţete 

sada da radite je da slušate muziku. Ili biste čak mogli i da dremnete. 

 

Ali mi smo ovde u ovoj svesti, ţelji i svesti gde kaţemo "Hajde da otpustimo stare 

obrasce iz hiljadu ţivota. Hajde da im dopustimo da se vrate u prirodno stanje." A 

onda samo dozvolite da se to desi. 

 

(pauza) 

 

To je jednostavnost, pretpostavljam da biste vi rekli, jednostavnost Majstora, a onda 

se dogadja predivna stvar. To je iznenada "Ja Jesam Ovde. Ja Jesam Ovde van 
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obrazaca. Ja Jesam ovde u mojoj svetlosti. Vau! Voleo bih da sam znao da je to tako 

lako. Da. Ja Jesam Ovde u mojoj svetlosti, mojoj svetlosti koja je moje telo." 

 

(pauza) 

 

Mojoj svetlosti koja je moja spoznaja. 

 

(pauza) 

 

Mojoj svetlosti koja ulazi u moje snove noću. 

 

(pauza) 

 

Mojoj svetlosti koja ulazi u moju svesnost svakog budnog momenta. Ja Jesam Ovde u 

mojoj svetlosti. 

 

A onda vi i jeste. 

 

(pauza) 

 

Promene kroz koje sada prolazite su epske, istinski epske za telo i um, i to nisu 

promene u koje moţete smisliti vaš put. Vi ne moţete mentalno pokušati da napravite 

mapu ovih promena. Vi ne moţete pokušati da napravite ove promene. To je izvan 

sposobnosti uma; to je izvan onoga što bi um smatrao mogućim. 

 

Promene dolaze na svaki način. One dolaze da promene vaša čula, vaše načine 

percipiranja realnosti. 

 

Mi smo pričali o ovome neko vreme: vaša čula. Čula su način na koji percipirate 

realnost, ali sada se nešto drugo dogadja sa svim ovim. Ne samo promena čula, mada 

je to veliko. To je ogromno. 

 

Ono što se sada dogadja je promena u vama i načinu na koji vi stvarate. To je bio 

obrazac koji je bio jako ukorenjen - kako vi stvarate. 

 

(pauza) 

 

Kako vi stvarate. Na ograničene načine, na male postepene načine. 

 

Ali sve to se menja, i ja sam ţeleo da sačekam do ovog dela našeg dana da uopšte i 

pričam o tome. Ja sam pričao i nastaviću da pričam o čulima, o načinu na koji vi 

percipirate realnost. Ali ţelim da osetite na momenat obrasce koje ste imali o tome 

kako vi stvarate - kako stvarate vašu realnost, kako stvarate vaš energetski tok, kako 

stvarate bilo šta; sreću. 
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Kako vi stvarate. Nije li to stvar koja je iznad svega bila najpotisnutiji, 

najograničeniji, najveći obrazac od svih. 

 

(pauza) 

 

Male kreacije. Često bezbojne kreacije. Neispunjavajuće kreacije. Frustrirajuće 

kreacije, često, sa vrlo malo, što biste vi zvali, prodornih kreacija. 

 

(pauza) 

 

Ja Jesam je stvaralac.  

 

(pauza) 

 

U vašem jezgru, u vašem srcu, vi ste stvaralac. Najveći obrazac od svih je 

ograničenje toga šta jeste vaše istinsko Jastvo, šta jeste vaše, moglo bi se reći, vaše 

pravo po rodjenju, vaše pravo da budete, pravo bivstvovanja. To je ono što je bilo u 

obrascu. To je ono što je bilo zadrţavano. To je jezgro odgovora na svako pitanje 

koje je iskrslo danas, jezgro svake diskusije. 

 

"Gde je stvaralac koji ja jesam?" 

 

To je obrazac koji danas menjamo i koji dopuštamo. Sve drugo je danas bilo skoro 

odvraćanje paţnje da bismo mogli stići tačno ovde - kvantna promena u tome kako vi 

stvarate. 

 

(pauza) 

 

I vi ste u pravu; stari način na koji ste stvarali neće više funkcionisati. Vi ste to 

nedavno otkrili. Taj stari način neće više funkcionisati. 

 

Hajde da dopustimo promenu upravo ovde, upravo sada. 

 

Samo to dopustite. Nemojte misliti o tome. Nemojte imati stres povodom toga. 

Nemojte se čak ni fokusirati na to. Samo to dopustite - kvantnu, multi-kosmičku, 

zadivljujuću, ekspanzivnu promenu veoma starog obrasca. 

 

(pauza) 

 

Hajde da napravimo proboj u načinu na koji vi stvarate. 

 

Moj boţe, to mora da je postajalo zaista staro i dosadno, frustrirajuće, nemajstorski. 
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Uzmite dubok udah i dopustite; način slobodnog stvaraoca. 

 

Vi ne morate da radite ništa drugo osim da samo uzmete dubok udah i dopustite. To 

stvara svest koja unosi svetlost, koja privlači energiju, koja vas menja i koja vas 

oslobadja, koja vas otvara. 

 

Prokletstvo! Mora da je zaista, zaista teško biti ne-stvaralac, ili biti ograničen 

stvaralac. 

 

(muzika završava) 

 

Dobar dubok udah, dragi moji prijatelji. Dobar dubok udah. 

 

(pauza) 

 

Vaše telo moţe malo boleti. Vi osećate da imate ove unutrašnje borbe u umu. Moţda 

se osećate apsolutno dezorijentisano. Moţda se ponekad osećate tako pogrešno i to je 

mesto gde uzmete dubok udah i dopustite i uvidite da je za ono kroz šta vi prolazite 

potrebno 179 godina, a vi to radite za nekoliko kratkih godina. 

 

Vi idete od biti normalan, biti kao većina ljudi, do biti drugačiji, do biti apsolutno 

jedinstven. Da! 

 

Dakle uzmimo dobar dubok udah sa tim. 

 

I kada postanete malo uplašeni i ţalosni, uzmite dubok udah i setite se... 

 

ADAMUS I PUBLIKA: Sve je dobro u svoj kreaciji. 

 

ADAMUS: Sa tim, uţivanje je biti sa mojim dragim prijateljima. Hvala vam. Hvala 

vam. (aplauz publike) 
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