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Аз Съм Това което Съм, Адамус от Суверенните Владения, с добро усещане. Здравейте (възгласи 

и аплодисменти). 

Ах! И днес в залата има наистина добро усещане и дори с всички, които слушат чрез интернет, 

хубаво усещане и много подходяща песен, красива песен в началото на срещата (има предвид 

песента на Йохам). 

Ароматите на енергията 

Днес трябва да направя няколко признания, но ще се върна към тях малко по - късно. Просто 

искам да отделя момент на приятното усещане. Забелязахте ли го? Може би дойдохте тук от 

улицата, дойдохте от къщи или от работата, от където и да е, влязохте през вратата и просто въз-

никна приятно усещане. Да? Това заради хората ли е? Заради прясно свареното кафе ли е? Зара-

ди храната? Заради самата сграда? Но има много приятно усещане. Или персонала така усърдно 

работи, за да направи всичко качествено? Ще поседя тук, за да ги заснемете (залата аплодира). 

Но знаете ли, такива неща може би се случват с вас все по - често и по - често. Имате приятно 

усещане към нещо. Аз го наричам аромат на енергията. Би ли го написала на дъската? Днес ще 

пишем много на дъската, след миг ще обясня защо. Наричам това аромат на енергията. Това е 

нещо като аурата на енергията. 

Може би сте изпитвали това и по - рано. Може би имате любима стая в дома си и тя просто - вие 

не знаете, защо - тя просто ... това ми харесва, като с магия (думите се появяват на екрана). Това 

е като аромат, миризма. Аромат. От латинската дума “sentient”, което означава усещащ. Това 

прилича на сетивата за които напоследък често говоря - върнете се към сетивата си - и аромата 

също е свързан с това. Но това е защото стаята има приятен аромат. Той не е само физически 
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аромат. В стаята има позната енергия. Това е една от стаите във вашия дом, може би това е ваша-

та спалня, може би тоалетната. 

ЛИНДА: Ох! 

АДАМУС: Може би. Не, всъщност не се шегувах, но, е възможно това да е единственото място 

във вашия дом, където може да избягате, да се скриете от останалия свят. У вас има вана. Там са 

вашите неща. Не нечии чужди. Само вашите, затова там има енергиен аромат, определено усе-

щане. 

Може би това е кафенето; просто някакво място, където ви е комфортно да се намирате. Може би 

защото вече сте били там някога, но бих казал, защото от там се носи приятен енергиен аромат. 

Там наистина има хармонични енергии.  

Може да седите някъде в любимото си кафене и наоколо може да има други хора, звуци и ми-

ризми - аромат на кафе ... (той отпива глътка кафе) О, горещо и това е добре. Това е добре. Но 

знаете ли, вие просто седите там и това е много комфортно. Там сякаш е безопасно пространст-

во. И, може би, би ви се искало всички останали да си тръгнат, но дори и с тях, това си остава 

безопасно пространство. 

Може би това е интернет страница, уеб сайт, както вие го наричате и просто ви е приятно да го 

посещавате. Може би сайта на Аления Кръг, може би някакъв друг, където просто се чувствате 

комфортно, защото там има приятен аромат. Има хубава аура и може би не за всички, но само за 

вас. Но той просто се усеща добре, както в песента. Той се усеща приятно. 

Ще имате все повече и повече подобни реакции, подобни аромати и това не ... да вземем за при-

мер тази зала. В Комуникационния Център на Аления Кръг енергията има много приятен аромат. 

Харесва ми да идвам тук. И знаете ли, за Възнесен Майстор е много трудно да се спуска тук - да 

се спуска, това не е най - подходящата дума - да идва тук. Знаете, тук гравитацията е много сил-

на, тя просто те засмуква. И аз не говоря за физическата гравитация; говоря за тази изсмукваща  

жизнените сили гравитация, която блокира всички останали сетива, която ви кара толкова да се 

фокусирате. Дори да не искате да се фокусирате, тя ви засмуква. Тя ви увлича. 

Така става дори когато идвам, за да постоя с много от вас. Когато ви посещавам у дома или кога-

то се разхождаме. Понякога ми е трудно да оставам тук за дълго заради гравитацията. Тя влияе 

на всичко. 

Знаете ли, във възнесения живот вие сте наистина свободни. Вие наистина сте свободни хора във 

всички възможни смисли. Искам да кажа свободни от бремето на изобилието, защото го имате 

винаги. Свободни сте от своите сетива. Не сте ограничени само от няколко скучни сетива. Сво-

бодни сте във всички отношения. Не се притеснявате за следващия момент. Вие не планирате. 

Нямате цели. Това е истинска свобода. Затова, когато идвам тук, се появява гравитация. Тя сякаш 

засмуква и понякога бива малко тежка. 

Когато говорих на предишните ни Шоудове, че човешкия живот е труден. Това не е чудно, имай-

ки предвид гравитацията, която се явява своего рода вторичен продукт от движението на време-



то и пространството чрез съзнанието, гравитацията сякаш всмуква тази реалност. Не казвам че 

не ми харесва да идвам при вас. Обичам да бъда тук, но много обичам да бъда тук, в Комуника-

ционния Център на Аления Кръг. Тук енергията има характерен аромат, защото всеки от вас вна-

ся своя дял. Вие го внасяте с голяма любов, много отворено, знаейки че сте привнесли своя дял, 

част от своята енергия. 

После, когато обедините това с работата, която беше свършена тук - това дори не е работа, това е 

трансформация, която се случва тук - това, което стана за тези две и половина години, от както 

се преместихме тук, това се прибавя към енергийната аура на мястото. 

Когато обединихте това не само с ежемесечните Шоудове, но и с невероятните събития, които 

сме провеждали тук, Травмата на Адам - е едно от тях; съвсем наскоро записахме “Живота на 

Майстора 4” и много, много други - Аспектология, Школата по Сексуална Енергия - всичко това 

преминава в енергиен аромат. 

Това не е Фън Шуи, когато се казва кое трябва да е на север или може би на юг или още някъде. 

Фън Шуи няма никакво значение за Възнесения Майстор. За Възнесения Майстор всичко е Фън 

Шуи. Всичко това работи. Ако вратата се намира на неподходящо място, тя ще намери начин да 

се намести и приспособи към Майстора.  

Но искам за миг да видите това, да го усетите - места, вещи, хора - хората в живота ви, близо до 

които просто се чувствате добре. Може би те не произнасят най - дълбоките думи, те не са най - 

умните. Може би са дошли от друга култура, имат различни политически възгледи. Но, знаете, 

просто се чувствате добре близо до тях. Това е аромата на енергията. 

Вие изпускате аромат. Ти изпускаш аромат, Сарт. 

САРТ: Да. 

АДАМУС: Да, да, да (смях). 

САРТ: И още как. 

АДАМУС: И сега става така, че всички вие така да се каже предавате, излъчвате повече от кога-

то и да било. Защото когато идвам при вас, както днес или когато ви посещавам лично, индиви-

дуално, съществува забележима разлика във вашия аромат, в аромата на вашата енергия. И отно-

во, говоря не толкова за аромата, но и за хармонията между вас и мен, за хармонията вътре във 

вас. 

Излъчвате много повече, не бъркайте това с отдаването на енергия, с отдаване от себе си. Прави-

ли сте го толкова много. Използвали са ви като изтривалка, а после се връщахте, лягахте и поз-

волявахте на други да ви използват отново и отново. Но сега се променихте. Станахте по - сво-

бодни, за да си позволите просто да се отворите.  



И когато стигнете до точката, в която просто ще се чувствате комфортно - това ще бъде аромата. 

Когато започнете да се чувствате комфортно със самите себе си, ще започнете да излъчвате съ-

вършено различни по аромат енергии. 

Другите хора го забелязват. Те го забелязват. Те не знаят какво забелязват. Също както и вие, 

влизате в зали подобни на тази в Комуникационния Център и се опитвате да разберете, защо тук 

винаги има приятно усещане, ”Дали е защото така са настроили светлината? Или така са разпо-

ложени мебелите?” Всичко това са декорации. Но ако съществува необходимия енергиен резо-

нанс, то всичко останало започва да се съгласува, дори ако не се опитвате да го правите. С други 

думи, при създаването на Комуникационния Център на Аления Кръг имаше правилен енергиен 

резонанс. 

Затова независимо от това какъв цвят ще боядисате стените или как изглежда тавана, вие почти 

не можете да се объркате. Не бихте могли да направите нещо погрешно. Всичко просто става 

автоматично. А после, когато строителство е приключило, ”Е, как работи това?” Просто всичко 

беше развито едновременно, благодарение на тази енергийна хармония, на хората дошли тук 

преди и създали същото пространство, безопасното пространство, пространство, което наистина 

притежава удивителна енергия, аромат, резонанс, което дори ако някой не е Шамбра, нищо не 

знае за това и дойде тук ... Те влизат и просто за миг спират почти на крачка от вратата. Те прос-

то спират и се оглеждат. Те няма да чуят нито една ваша дума, ако се опитате да поговорите с 

тях, защото нещо ги е поразило. Те няма да знаят какво е. Ще се опитат да разберат какво прави 

това място толкова особено и толкова безопасно, какъв е аромата на енергията. 

Както вече казах това може да бъде всеки ресторант, в който влизате. Просто там ви е комфорт-

но, защото там енергията има хубав аромат. Той може да идва от домакините, може да го има, 

защото ходите често там. Това всъщност няма значение и тук ви приканвам да не се потапяте 

твърде в логиката. Просто усетете аромата. 

Може би това е любим магазин, който ви харесва да посещавате. Може би това е вашата кола. 

Той просто има приятен аромат на енергията. Той просто е безопасен. Просто не усещате войнс-

твения характер, който енергията често притежава. 

Енергията често има войнствена природа, защото, да допуснем някой е имал ... ще приведа хубав 

пример: куче. Куче. Кучетата много добре се приспособяват към своите стопани. Те се приспо-

собяват към енергиите, към навиците на стопанина си. Но те също така се приспособяват и към 

дисбалансите на собственика си. Те ги попиват. Те са като гъба и до голяма степен това е - и кот-

ките също, но не толкова - това е тяхната роля. Те наистина поемат всичко върху себе си. 

Затова има такива кучета в които просто се влюбвате, от пръв поглед. Тяхната енергия има такъв 

аромат. Това не е най - красивото куче. Това може да не е най - умното куче. То може да не знае 

никакви стандартни команди. Но то просто ... вие не знаете защо, не знаете какво има в това ку-

че, но просто ви се иска да го прегърнете. 

И има други кучета, които дразнят. Те са неприятни. Не само защото са глуповати, те буквално 

миришат лошо или защото от устите им текат лиги, но защото имат дразнещ аромат. 



Този дразнещ аромат, който може да са прихванали от своите собственици вероятно и създава 

лигите от устата, постоянното търкане на дупето по килима, ето така (някой казва, ”Ооо”, смях 

той се прави на куче). Виждал съм това. Виждал съм, как някои ваши кучета правят така. Така че 

... не ми казвайте, “Ооо”. Не ми казвайте, ”Ооо”. Прилича на, ”Оооо!” при плъзгането по пода, 

(още смях). Често си задавам въпроса, защо хората не правят така? Тоест, кучетата го правят, но 

защо не и хората? Дори не се опитвай, Амир. Не трябва да опитваш (още смях). 

ЛИНДА: Хайде, покажи го Амир. Никой не може да го направи по - добре от нас. Хайде покажи 

го. 

АДАМУС: Това е семейно шоу. Да се върнем на темата (смее се). 

И така, това животно, това любимо куче има свой аромат на енергията. И отново, това може да 

не подлежи на логиката. “Защо просто чувствам връзка с това куче?”, а с другите кучета не иска-

те да имате нищо общо. Те просто дразнят. Всичко е заради аромата на енергията. 

И вие имате аромат. Имате енергийна аура, сияние, ореол и аз наистина в последно време забе-

лязвам, че то се променя. По - рано в него имаше, казано с човешки думи - нещо като токсични 

примеси. Не буквално, но това предизвикваше голямо вътрешно триене, което придава опреде-

лен оттенък на енергията. 

Знаете ли, понякога, когато преминавате през дълбоко прочистване, когато отделяте тези неща, 

тези тридневни програми от поредицата ”защо просто не се застреляш” или седем дневните 

програми. Някои от вас са преминавали това за 21 дни. Нали? И от вас мирише лошо и правите 

гадни неща на това енергийно място наречено тоалетна, защото стават тези енергийни търкания. 

ЛИНДА: Защо днес в ума ти са само лайна? (някои се смеят) 

АДАМУС: Аз просто обобщавам вашето послание. Аз ви канализирам. Така че ако не ви харес-

ва това, което говоря, ако си мислите, че всичко това е за лайна, това ... не, просто говоря от ваше 

име. Всъщност, това е правилния въпрос, защото много пъти, когато ... 

ЛИНДА: Какъв въпрос? 

АДАМУС: Твоя въпрос. Защо говоря за гнусотии - защото ви се наложи да преживеете тежки 

неща в продължение на много, много време. Това е уморително. Това е сложно. Не е много весе-

ло. 

Но помните ли как миналия месец попитах, ”Искате да се движим бързо или бавно?” - и бол-

шинството от вас казаха, че искат бързо. Това мирише лошо. Тоест - заради това, че преминавате 

през такова количество промени толкова бързо и съществува голяма вътрешна и външна съпро-

тива, стават множество промени - усещам не само човешката воня, но и миризмата на промените 

и те не са балансирани. Миризмата е малко гнилостна. Тя ... 

ЛИНДА: Мирише на лайна. 



АДАМУС: Да. Да. (някои се смеят). Понякога е малко неприятна миризмата. Трябва да стоя на 

дистанция, ”Ох! Днес е малко неприятно.” Но днес повдигнах тази тема, защото всичко се про-

меня. За мен е малко по - лесно да бъда близо до вас. Вашата миризма, вашия аромат е по - до-

бър, от когато и да било, у болшинството от вас. 

И бих искал за миг да осъзнаете това - аромата на собствената си енергия. Вие може би никога 

не сте си мислели за това с такива понятия. Не как изглеждате. Всъщност не и как се чувствате, 

но има миризма, аромат, енергиен аромат, който струи от вас и това, което наистина ми харесва, 

е това, че сега го разкривате. Вие наистина много се сдържахте и това е част от процеса на про-

буждането, прехода към майсторство. Известно време се намирахте в пашкул. И, знаете ли, това 

е като тази стара история, която много е разказвана и Тобиас я разказваше – гъсеницата се обви-

ва в пашкул, за да се превърне в пеперуда. И когато сте в този пашкул, вие сдържате всичко в 

себе си и това е правилно. Много дълбоко се потапяте в себе си и вътре в пашкула става процеса 

на трансформация. По принцип вие се трансформирате - готвех се да кажа убивате - но вие тран-

сформирате човека. Но, в известен смисъл, наистина го убивате, когато той не гледа, но вие зна-

ете, че той няма да умре. Той просто ще замлъкне за известно време (някои се смеят). 

САРТ: Ура! 

АДАМУС: Но вие трансформирате човека и това е миризлив процес, дори и в пашкула на гъсе-

ницата. Това наистина е така. Тоест, колко от вас някога да помирисвали пашкул отблизо? Той 

наистина вони. И ако го отворите - не трябва да го правите, защото ще нарушите нещо много 

важно, което се случва в него - но ако го отворите, той наистина ще вони, защото в него става 

трансформация на енергията и съпротива. През цялото време докато гъсеницата е в пашкула, 

съществува огромна съпротива. До самия край - огромна, огромна съпротива към всичко, което 

става в този пашкул и това е естествено. 

(кратка пауза) 

Звучи ли ви познато? И това е много лошо миришещ процес, много тежък и много сложен. Но 

знаете ли, тук става нещо забавно. Когато пеперудата аха - аха и вече е готова да се появи лепка-

ва, бледа, тромава и така нататък, точно преди появата и, има аромат на енергията буквално аро-

мат, красив, почти като ако смесиш аромата на цветя и свежо изпечени бисквити. Ето как ще ми-

рише този пашкул. 

Ето защо ... виждате ли, ние Възнесените Майстори, наистина нямаме очи. По - рано имахме, но 

сега, не. Ние виждаме всичко не както вие, слава Богу. Не, слава Богу, ние не се ограничаваме 

само с човешкото зрение. Но много добре осъзнаваме енергиите. Много добре ги осъзнаваме. 

Например, ние не виждаме че пашкула трепери и се движи, защото пеперудата всеки момент ще 

се покаже. Ние не виждаме това. Ние усещаме аромата, аромата на енергията, която сега се хар-

монизира, а не е в съпротива и трансформация. Тя се хармонизира и мирише прекрасно. Тоест тя 

има чудесен аромат. 

ЛИНДА: (прозява се) Ооо, Боже. 



АДАМУС: (Адамус я помирисва) Хм. Не ти ли харесва? 

ЛИНДА: Да, карай. 

АДАМУС: Искаш ли малко кафе? 

ЛИНДА: Не. 

АДАМУС: Добре. Това е много красиво и аз виждам, че това се случва сега, точно сега с всички 

вас. Всичко се промени. Аромата се промени. Аромата се промени. Вече няма такава съпротива. 

И аз зная, някои от вас може да кажат, че преди две седмици сте преминали през самия ад, но 

нещо се промени. Нещо наистина се промени. Току що преминахме през нещо много, много 

важно и дълбоко, трансформиращо, неудобно и така нататък, но мога да кажа, че всичко се про-

меня. 

Но тук има два момента. Първия е в това, че отчетливо ще разпознавате аромата на енергията, 

аромата на всичко. Не се впускайте в размисли, просто си позволете да го усетите. Ако седите в 

любимото си кафе, потопете се в тази енергия. Там има нещо, което резонира на нещо много 

близо и хармонично с вас. Така че, позволете си ... или това е друг човек. Вие не знаете, защо ... в 

него има аромат, има нещо. Или любимата стая в дома ви и няма значение, че започвате все по-

вече и повече да осъзнавате, “Много ми харесва това пространство.” Просто ви е комфортно там. 

Започнете да мислите за всичко това. Просто си позволете да бъдете там. 

По - комфортно със Самите себе си 

И следващия момент е в това, че ви става по - комфортно със самите себе си. Това е това ниво на 

комфорт, което чувствате, когато преминавате през тази врата или се намирате в ресторанта, в 

любимата стая и това е просто вашето място, там е аромата на вашата енергия. Сега ви става по - 

комфортно със самите себе си. Сега наистина можете изцяло не да го осъзнавате, а да го усетите 

много силно през следващите няколко месеца. Вие и аромата на вашата енергия много силно се 

променя. 

Когато това става, когато го усещате, ”Защо ми е хубаво? Защо ми е толкова комфортно просто 

да бъда тук насаме със себе си?”. Когато това стане, не започвайте да си правите психоанализа, 

”Защо?“ и “Как стигнах до това?” и “Какво предстои?” и “Ще рухне ли всичко това?”. Просто 

спрете за миг. Осъзнайте аромата чрез сетивата си, но бъдете наясно и с хармонията, която се 

случва с появата от пашкула. Осъзнайте себе си. 

А сега бих искал да започна своята изповед. 

ЛИНДА: Ой - ой. 

АДАМУС: Налага се малко да ви разсея. 

Празника на Шамбра 



Снощи бях в Клуба на Възнесените Майстори и трябва да ви призная, че днес имам махмурлук. 

Ой, ой, ой! (публиката възкликва, ”Ооо”) И ... 

АМИР: Това мирише. 

АДАМУС: Мирише! (смях) И това наистина мирише. Обикновено, преди да се съберем на Шоу-

да, деня и нощта преди това съм почивка. Прекарвам известно време с вас, правим си малка 

среща, нещо като пред - Шоуд. Говорим за това, което се случва. Ето защо, когато чуете, че по 

време на Шоуда говоря някакви неща, си мислите, ”Току що преживях това.” Е, разбира се, тъй 

като ние се срещнахме по - рано и вие ми разказахте проклетата си история, а после я повторих 

на Шоуда. “От къде знае той, че току що аз ...” Защото ми го разказахте. 

Вчера бях в Клуба на Възнесените Майстори и имахме празник. Снощи имахме голям празник и 

се застояхме твърде дълго. Имаше голям празник, той беше импровизиран. Не бяхме го плани-

рали. Нямаше го в календара. Но ние никого и не канихме. Гавраил не разтръби за него от по - 

рано. То просто се случи. 

Е, всъщност, аз се върнах там - след като бях тук за малко, се върнах в Клуба на Възнесените 

Майстори - трябва да призная, че бях леко придърпан, гравитиран; това е думата, която използ-

вам, за да кажа, че дълго бях сред вас, приятели и просто ме всмука. Така че аз малко - ние не се 

уморяваме, но просто се компресираме. Знаете, вместо да бъда отворен, аз се чувствах леко свит. 

Вие изпадате в депресия, аз изпадам в компресия (смях). Аз се свивам, когато сте в депресия. 

Така че имаше малко свиване, когато се върнах в Клуба на Възнесените Майстори и Аполон ми 

каза, ”Какво става, Адамус? Дълго време те нямаше. Изобщо не сме се виждали от началото на 

човешката Нова година.” Аз казах, ”Бях зает, много зает с Шамбра.” Знаете ли, аз казах, ”Тряб-

ваше да пуснем ProGnost 2017. Това беше тежко послание.” (смях, Адамус използва идиом -

”Тhat was a bitch”- което буквално означава “кучка”, този израз се използва за ситуация, която е 

много неприятна или е трудно да се справим с нея). Защото... 

ЛИНДА: Какво?! 

АДАМУС: Казах, че това беше тежко послание (тежко - кучка). Виждате ли, нас не ни __какви 

думи използваме в Клуба на Възнесените Майстори, защото думите нямат лош оттенък, както и 

вашите човешки думи като __и тям подобни. Днес ме заглушават (някои се смеят). 

ЛИНДА: Сигурен ли си? 

АДАМУС: И така, казах аз, ”Знаеш ли всичко е доста диво и безумно, много свито в течение на 

дълго време. Започнахме с ProGnost 2017 и това беше...” (някой казва, ”Кучка, тежко”) Кучка, 

тежко. Правя така, че да говорите вместо мен. Това беше кучка, тежко и Аполон каза, ”Кучка?! 

Така ли ме наричаш?”. Не, не, не. Аз казах, ”Курсът беше кучка, тежък.” Той попита, ”Защо?” и в 

това време някои от Възнесените Майстори започнаха да се събират в кръг и аз казах, ”Е, това не 

беше това, което искаха да чуят. Те искаха приятно, весело послание. Те искаха нещо, като мо-

мента Кумбая. Те искаха малко енергиен масаж, защото там е тежко. Боже мой, колко им е тежко. 

Аз гледах - гледах изборите. Това беше тежко.” (някои се смеят) И не само това, не само избори-



те, а изобщо посоката в която вървите на тази планета. Аз казах, ”Знаете ли, наложи ми се да 

донеса лоши новини на любимите си приятели, Шамбра. Донесох лоши новини, казах, че Стара-

та Земя и Новата Земя няма да се обединят.” Смея се, когато го казвам, но, ”Старата Земя и Но-

вата Земя няма да се обединят. Някои от тях го разбраха. Разбира се. Някои от тях изцяло го 

одобриха, защото разбраха, колко сурова е тази планета. Те разбраха основното ми съобщение, 

че това не е безопасно, за да бъдат в любов към самите себе си.” 

Аз казах, ”Някои наистина разбраха, но много, боже, те бяха разстроени. Те плакаха. Те изпадна-

ха в депресия. Започнаха да се опитват да търсят ченалинги на други личности, защото вече не 

им харесвах. И те...” (някой казва, ”Ооох”) Да, виждате ли, зная за някои от вас, нали? “Не им 

хареса посланието - казах аз - толкова беше тежко.” И аз казах, ”След това, веднага след това - 

боже, почти твърде бързо - и направихме Раната на Адам.” 

Когато казах “Раната на Адам” наоколо имаше вероятно около 40 или 50 Възнесени Майстори, 

основно жени, между другото, бивши жени. Някои бяха в женски дрехи. Някои - вече не мога да 

кажа, какво са те (смях), но те бяха жени в своя последен живот. Господи Боже. Там всичко е 

толкова объркано. Наистина е объркано (още смях).  

Така че, в този момент се бяха събрали около 40 или 50 Възнесени Майстори, и аз казах, ”Ние 

записахме Раната на Адам.” Чу се, ”Ооооо, най - накрая! Беше ни любопитно, както и на Шамб-

ра, кога ще го направиш.” 

Аз казах, ”Трябваше да изчакам подходящия момент. Не можех да го направя по всяко време, тъй 

като ми се наложи да чакам определена енергийна динамика, определен аромат във въздуха. Ето 

какво чаках, аромата на енергията. ”И един от Възнесените Майстори попита, ”Адамус, за какъв 

аромат говориш?” И аз казах, ”Длъжен бях да дочакам подходящото време, за да проведа ProG-

nost 2017, после Раната на Адам, а после да продължа това, което наричаме нашите Шоудове.” 

Наложи ми се да им разкажа, какъв беше нашия Шоуд, защото всичко това беше свързано. И аз 

казах, ”Наложи ми се да чакам, да се появи любов във въздуха. Наложи ми се да чакам, да се 

появи любов във въздуха, защото, виждате ли, ако бяхме избързали и навлезли в нещо като Рана-

та на Адам, можеше да стане много тежко.” Не само думите, но и аромата на Раната на Адам - 

някои от вас вече са го гледали - материала си има собствен аромат. Не казвам, че там всичко е 

супер приятно, но там все пак има нещо много характерно. 

Има разбира се стремеж към любов и желание да се намери любимия човек, дори сродната ду-

ша, но после става трансмутация към окончателното разбиране на това, че любовта се намира 

точно тук. “Затова - казах аз - наложи ми се да чакам, за да се появи любов във въздуха” и някои 

от вас, може би усетиха това докато гледаха. Там има особен аромат, нещо което може да ви про-

сълзи и може да ви разсмее. Там има нещо, което ще стопли сърцето и това, ще ви донесе такова 

вътрешно знание. Да слушаш думите не е толкова важно, но там има нещо, което ви носи такова 

знание, благодарение на което ще знаете, за какво става дума в него още преди да бъдат произ-

несени думите. И така, прекрасен аромат. 

Аз казах на Възнесените Майстори, ”Нещо се променя. Усетих това съвсем наскоро” и добавих, 

”А на всичко отгоре, току що се върнах от снимките на това, което аз лично смятам на най - доб-



рата част до сега от поредицата “Живота на Майстора” - Живота на Майстора 4: Сетивност 

(“Живота на Майстора 4: Сетивност” ще бъде достъпен от 1 април 2017 година). 

Те притихнаха. В този момент цялата зала замлъкна. “Сетивност” - казаха те. “Тоест, Адамус ти 

работиш с Шамбра и те са готови за сетивност?” Аз отговорих, ”Не съм сигурен (смях), но мис-

ля, че, да. Мисля, че да.” 

Аз казах, ”Знаете ли, беше тежичко. Енергиите бяха много стегнати първите ден или два, много 

стегнати.” Много тежко. Но - казах аз - мисля, че успяхме да преминем енергийно. Мисля, че 

преминахме.” И един от Възнесените Майстори в задната част на залата зададе въпрос, ”Сетив-

ността, не е ли последното нещо, което се случва преди истинското просветление? Нима това не 

прилича на края на Книгата за Пробуждането, когато ти наистина можеш да говориш за сетив-

ността? Когато си преминал през преградите на ума.” Отървал си се от понятието за това, как 

реалността се възприема през ума и чувствата на човека. Нима това не е към края на книгата?” 

Още един Възнесен Майстор се провикна от другия край на стаята, ”Това беше последното пре-

ди моето просветление - разбирането за чувствеността, завръщането към моята сетивност, зав-

ръщането към истинските ми сетива, да отворя сетивата си.” 

В залата се надигна шум. Всеки си спомни своите моменти на излизане от пределите на ума, 

излизане отвъд пределите на възприемането на реалността чрез петте човешки сетива и оконча-

телното възвръщане към сетивата си, своите истински сетива, сред които е любовта, може би най 

- важното и най - трудното, най - сложното. Излизането отвъд рамките на единичния фокус и 

точно в него се намирате сега, в едно сетиво. Всичко останало - вашите очи, уши, мозък, всичко 

останало - са негови разновидности. Това са механизми на едно сетиво, в което се намирате. То 

се нарича фокус. Това е ангелско сетиво. То има множество, множество преимущества. И от сега 

нататък това ще бъде наистина медал за мъжество, който ще носите с чест в своето просветле-

ние, където и да отидете от тук до вечността. Това е наистина благородно - да преминеш през 

това сетиво на фокус, в отсъствие на други сетива. 

И отново през залата се разнесе “Ахх” и може би се усети аромата на енергията, която излизаше 

от всички присъстващи, спомняйки си колко стегнати и концентрирани са били във физическото 

си тяло, в главата си, колко отчаяно се опитваха да се избавят от там. Не защото не обичаха жи-

вота, не защото бяха лоши хора, а защото всичко беше толкова ограничено. Всичко беше много 

плътно, много тежко. 

И всеки имаше какво да си спомня. Имаше един момент, помня, миналата нощ имаше един мо-

мент, когато всички започнаха да разказват, момент, в който всички започнаха да си спомнят, как 

с стараеха да станат просветлени, да станат по - добри; стараеха се с всички сили, полагаха 

всички свои човешки усилия, работейки и страдайки, което някои отъждествяват с прогрес. Тол-

кова трудно и те си спомниха всичко това. Никога няма да забравя този момент снощи ... а после 

идва осъзнаването - осъзнаването за това, че неочаквано сте излезли отвъд пределите на всичко 

това. 



Знаете какво е това. Усилено работите върху някакъв сложен жизнен проблем, променяте нещо 

вътре в себе си и ви се струва, че просто не можете да преодолеете това, каквото и да е то. Стру-

ва ви се, че не можете да достигнете целта и един ден то става от само себе си. Събуждате се 

сутринта и сякаш част от вас се преобразява, опитвали сте се упорито да направите нещо и из-

веднъж - щрак! - става промяна. Точно същото е и тук. Работихте много, много, много усилено, 

до изнемогване и в някакъв момент престанахте да се стараете и просто пуснахте. Това опусто-

ши някои от вас и се свихте под одеалото и лежахте там цяла седмица, без да знаете какво да 

правите. И тогава, пускате, защото като цяло няма вече за какво да се държите. Може би може да 

се каже, че просто ви става все едно. Просто пускате и тогава изведнъж, внезапно всичко се 

променя. 

Не можете да го направите от тук (от главата) и оттук (ръцете). Няма да си проправите пътя с 

мускули. Но изведнъж вие просто вдишвате дълбоко и всичко се променя. 

Когато им казах какво правихме тук през последния месец или два, когато им разказах за проме-

ните, които преживяхме, започвайки от ProGnost и завършвайки с любовта, завръщането към 

истинските сетива - това (ума) няма изобщо никакво значение, някой ден ще се смеете над него - 

но завръщането към истинските сетива, някой се провикна от някъде, ”Наливай!”. И ние така и 

направихме (смях). И цяла нощ пихме ликьор Сен Жермен, вино и Бог знае още какво. Ние 

празнувахме до късно през нощта (възгласи и аплодисменти сред публиката). 

Ние празнувахме нашето пробуждане като Възнесени Майстори - нашето пробуждане, а после и 

нашето последвало майсторство - но може би, повече от всичко останало, ние празнувахме ва-

шето. Ние празнувахме това, че навлязохте в своите сетива и придобихте този аромат. 

Завръщане към сетивата 

Ето ви своего рода барометър, начин да измерите всичко. В близките няколко месеца ще бъдете 

много по - осъзнати просто за усещанията в стаята, от човек, домашен любимец, интернет сайт, 

от определено място в гората, където се разхождате. Ще се усеща безопасност. Ще се усеща 

много познато, дори и никога да не сте били там. Ще се усеща много енергийно съвместимо. Ще 

има хармония и резонанс, а не съпротива. Знаете как се усеща съпротивата, но всичко изброено 

ще ви резонира, затова енергията ще има приятен аромат. И в същото време, ще забелязвате своя 

енергиен аромат, промяната - както съм казвал, той прилича на съчетание от свежи цветя и пряс-

но изпечени бисквити, с лек привкус на вино - и ще се усеща много голяма хармония. На вас със 

себе си. 

Знаете от колко отдавна ви е некомфортно дори със самите себе си? Когато ви е трудно просто да 

бъдете насаме със себе си или ако все пак останете насаме със себе си, понякога това е сякаш се 

спускате по Улица Меланхолия точно към Булевард Депресия. “Господи, Боже!”. Може да не 

искате да бъдете с никого, но и не искате да бъдете със себе си и тогава какво правите? Отивате 

да спите. Дори това беше ужасно в последно време - сънищата. 

Но изведнъж всичко просто се оказва по местата си. Може би, ще се събудите сутринта, може би 

просто ще ходите по улицата - това може да стане навсякъде. Това може да стане в магазина. 



Това може да стане на бензиностанцията. Няма значение. Не е задължително да бъде някакъв 

важен момент, но изведнъж, ”Появи се приятен аромат на енергията от мен за мен. Това не е 

свързано с външния свят, само от мен към мен. Просто приятно усещане.” 

Моля ви в този момент да спрете, да вдишате дълбоко и да не започвате да си изяснявате как и 

защо сте се оказали там или да си мислите, ”Е, това е само защото сега е хубав слънчев ден или 

защото току що получих заплата.” Прекратете целия този шум. Това е защото сте навлезли в се-

тивата си. Енергията ви има аромат. Бъдете с него. Не го оценявайте. Не се опитвайте да опреде-

лите какво според Фън Шуи сте направили правилно и как да го повторите. Просто спрете и 

постойте с това усещане и то ще идва отново и отново и отново. То ще идва по различни начини 

и на различни талази. Не казвам, че в промеждутъците няма да има трудни периоди, но то ще 

идва. То ще дойде. 

Още едно нещо, което ще забележите в аромата на енергията - сега, вие започвате по съвсем раз-

личен начин да привличате хората. Вече няма да бъдете отвратителни (смях). 

ЛИНДА: О, колко интересно! 

АДАМУС: Калдре, това не е най - подходящата дума! Това е много пресилено. Не мога да по-

вярвам, че го каза. Вече няма така да ги отблъсквате. Въпреки че има и отвращение (още смях). 

Знаете ли, вие бяхте изцяло в пашкула. Той вонеше и вие излъчвахте този енергиен аромат към 

другите хора. Какъв беше този аромат? “Стой по - далеч от мен. Стой настрана от мен.” Не ис-

кахте инвазия. Бяхте уморени от енергийно подхранване, но не знаехте как да се справите с него, 

затова се обвихте в пашкул. Зазидахте се. Разпространявахте аромат, ”Стой по - далеч. Не искам 

да имам нищо общо с теб” и едновременно с това, ”Имам нужда от помощ. Имам нужда от по-

мощ, но не от теб. Никой не ми харесва. Имам нужда от помощ от някъде. Не зная от къде. Не 

зная как да я получа, но имам нужда от помощ.” (лек смях) 

Вие излъчвахте аромата на енергията на това, което ви молех да не произнасяте в тази зала, ”Не 

зная”, но вие вече го казвахте в своя пашкул. “Не зная! Не зная! Не зная!”. Затворихте се в своя 

пашкул и, ”Не зная. Той няма да ми позволи да го кажа в студиото на Аления Кръг, но аз не 

зная!” (още смях) Разпространявате това “не зная.” Пълно объркване за вас, вашето аз и всички 

наоколо. “Не зная. Не зная.” 

Там присъства такъв гнилостен привкус, аромат. И не говоря за физически план. Просто с това 

се асоциира някакъв неприятен аромат. И там понякога присъства аромата на нуждата от нещо, 

също така отблъскваща хората, което може би е добре, но присъства аромата на нуждата. Имате 

нужда от нещо. 

Свободата да бъдеш себе си 

Това скоро ще се промени. Това ще се промени, защото вие или сте толкова измъчени, че просто 

вече нямате сили да се борите, или просто сте започнали да осъзнавате, че никога няма да си 

пробиете път през бетона на ума. Вие никога няма да се доберете до там, така че просто си поз-

волявате да се отворите. 



Знаете какво става, когато си позволявате да се отворите - този пашкул, този енергиен пашкул 

започва да се разпада на части. Той разбира, че вече не ви е необходим, не трябва повече да ос-

тавате в него, вече не трябва да ви задържа от това, което наистина искате да направите тук, за-

това той започва да се разрушава. Не трябва да правите това сами. Пашкула сам знае, как да се 

разпадне. И тогава се появявате вие. Появявате се вие и вече не се страхувате да бъдете себе си - 

от гледна точка на отношенията ви със самите себе си. 

Ето къде е най - големият ви страх - страхът да бъдете насаме със себе си. И тогава преставате да 

се страхувате да бъдете себе си с другите. Тогава започвате да миришете като цветя и бисквити и 

хората започват да се привличат към вас. Но - това е много важно, важно е да подчертая - това не 

са хора, които се подхранват енергийно от вас, както беше в миналото. Знаете ли, дисбаланса 

привлича дисбаланс, а отчаяните хора привличат други отчаяни хора. Те могат да имат развито 

ниво на отчаяние, но се появява стръвта - като енергийни феромони, които привличат същите 

енергии. 

Но изведнъж се оказвате свободни да бъдете себе си. Можете безпрепятствено да предавате и 

излъчвате енергия, без да се притеснявате от лошите хора, лошите хора, лошите възможности 

или още нещо. Просто вече не се притеснявате за това, защото по естествен начин сте създали 

тази енергийна динамика, без да мислите за нея. По естествен начин бивате привлечени от опре-

делени хора или те се привличат към вас. Изведнъж се привличате към определени ситуации, без 

да мислите за тях - те просто се разкриват. 

И знаете ли, ако разгледате това, каква част от живота си сте прекарали в планове и безпокойство 

- ще обединя плановете и безпокойството в една категория - много голяма. В голяма част от вре-

мето се опитвахте да избегнете или предотвратите катастрофа. Но вие знаете какво става, когато 

се привличат енергиите. Цял живот се безпокоите и се опитвате да предотвратите катастрофа. 

Страхувате се, че леден блок ще падне от крилото на самолета, който лети на 10 000 метра висо-

чина - ще падне върху вас и върху никой друг (лек смях) - цял живот се притеснявате за това. 

Затова вече не излизате на улицата. Седите вкъщи. И не сте ли се замисляли, че леда може да 

пробие покрива? (силен смях) Но вместо истински живот, живеете живот в бягство. Но, отново, 

това е нормално, защото сте в пашкула и живота в пашкула е такъв. Но цял живот прекарвате 

там в безпокойство и какво става тогава? Един ден излизате от дома си, а на улицата започва си-

лен град. Силен град, застигнати сте от силна градушка с огромни ледени късове. Те не падат от 

самолет, но падат от небето, защото сте ги привлекли. 

Но сте стигнали до този етап и всичко работи също така и в обратна посока. Вижте това по друг 

начин. Цял живот се опитвате да не мислите лоши неща. Но какво правите? Мислите лошо 

(Адамус се смее). Цял живот се борите с лошите мисли. Цял живот се притеснявате за това, как-

во ще се случи, кой друг ще ви обиди, къде ще си загубите парите. Цялото ви благосъстояние - 

къде ще го загубите; как ще пострадате физически, каква болест ще порази тялото ви. През ця-

лото време се притеснявате за подобни неща и тогава те се случват. Това трябва да стане. Това е 

привличане на енергия. Нейната миризма привлича подобна енергия. Предполагам ще го наре-

чете Закона за Привличането; аз го наричам Закона за смърдящата енергия (Адамус се подсмих-

ва). Те се привличат един друг. 



Сега всичко се променя. Същия принцип, който се опитвахте да избегнете, всъщност се потапяте 

в него още по - дълбоко, същия принцип работи и в обратната посока. Вместо да се безпокоите 

за вашите мисли, да се притеснявате за това какво ще стане за напред, вие изведнъж - това е съ-

щото, вече не трябва да се безпокоите за нищо. Осъзнавате, че когато престанете да се притесня-

вате за безпокойството, вече няма за какво да се притеснявате. Същите принципи ви носят всич-

ко необходимо. 

Знаете ли, енергията винаги идва към вас, независимо от нищо. Независимо от нищо. Принципа 

остава същия, но имате друг мирис. Съзнанието, осъзнатостта се променя. И изведнъж всичко 

започва да идва към вас - може да се каже, че е толкова лесно, колкото трудно беше по - рано; 

толкова изящно, колкото беше трудно преди. Посоката се променя на обратно. Всичко просто 

идва към вас. Всичко е при вас. 

Някои, всъщност много, си задаваха въпрос и той също така възникна по време на четвъртата 

серия от Живота на Майстора, ”Не е ли скучно да бъдеш Възнесен Майстор? Какво правите вие, 

по цял ден се мотаете без работа и всичко ви се получава? (лек смях) Нима не е скучно да не 

правиш нищо?” Това ми показва, че човек наистина обича трудностите. Човек обича да страда. 

Човека обича всичко да усложнява, защото той оперира от едно сетиво. Той не познава нищо по 

- добро. Той действа от много ограничена форма на съзнание. 

Представете си, както казах в четвъртата част от Живота на Майстора ... не, не няма да разказвам 

сега целия курс, но Калдре, Линда и Алан се притесняват, че всичко ще разкажа. По дяволите! 

Представете си за момент - живели сте в единично сетиво. Разбирате за какво говоря - едно се-

тиво. Не пет или дори шест. Едно, едно, едно. Едно сетиво и сте живели хиляди или повече жи-

воти. Доста добре сте се приспособили към това. Доста добре ... здрасти, Линда. Тя ме зяпа. 

Твоя поглед означава ли, че трябва да продължавам? Или че трябва да седна? Или ... искаш да ми 

донесеш кафе? 

ЛИНДА: Аз съм в шок и ужас. Обещах на Джефри, че ще престана да говоря лоши думи и точно 

когато престанах да го правя, ти започна да го компенсираш. Как така? 

АДАМУС: Защо си обещала на Калдре да не говориш лоши думи? 

ЛИНДА: Под заплаха. 

АДАМУС: Той заплашвал ли те е? (тя кима) Но все пак аз мога да използвам лоши думи? 

ЛИНДА: Да, за какво става дума? 

АДАМУС: Аз съм Възнесен Майстор (Адамус се подсмихва). Но да се върнем на темата. Да се 

върнем на темата. 

Просто си представете, защото точно така става, когато излизате от пашкула: имали сте едно 

сетиво, едно възприятие, много стеснено възприятие за реалността и изведнъж започвате да из-



лизате от него. Излизате отвъд ума. Разбивате бетона. Ето какво е. Тук имаме бетонена енергий-

на маса (показва главата). Това е. 

Изведнъж вие ... (чува се как се включва кафе машината) О, обичам този звук, готви се кафето. 

Изведнъж у вас се появяват тези пет сетива. Ще промени ли това живота ви? Пет сетива и всич-

ки те, да кажем така, са много по - широки от колкото единственото, което сте имали преди това. 

Сега имате пет, после десет, после петдесет, а после сто. Ума не може да си представи това. Той 

се опитва и затова задава глупави въпроси, от типа, ”Нима не е скучно да бъдеш Възнесен Майс-

тор? Какво ще правиш, просто ще седиш по цял ден без работа?”. 

Виждате ли, човешкия ум си мисли, ”Когато Възнесения Майстор ходи на риба, той хвърля въ-

дицата, рибата приближава, лапва я и казва, ”Готово, вади!” (лек смях). Това е човешката интер-

претация за живота на Възнесения Майстор - Възнесения Майстор седи и си мисли, ”Мамка му, 

това е скучно. Вече хванах 400 риби. И ето още една глупава риба. Кой ще чисти цялата тази 

риба?”. И разбира се, в живота на Възнесения Майстор изведнъж идва някой, който чисти и из-

нася цялата риба. “О, днес е толкова скучно. Нямаше никакви трудности или проблеми.” 

Всъщност не е така. Възнесения Майстор ходи на риба точно както човекът, целия процес про-

тича по човешки. Но в същото време Възнесения Майстор е отворен за много други нива на 

осъзнатост - за любовта към самотата например - ниво на осъзнатост превъзхождащо всичко, 

което можете да си представите – или също така въображението. И докато Възнесения Майстор 

лови риба, качва я в лодката и я хвърля обратно през рамо в езерото, той също така се намира в 

сетивото въображение, което може да го пренесе навсякъде, където ще се занимава с каквото си 

поиска, защото това е свободно сетиво. 

Другото нещо - и ще ви разкажа това, което се готвех, когато ми донесат кафето - ще осъзнаете, 

че докато се появявате от пашкула, докато разкривате енергийния си аромат, ще осъзнаете, че 

има места, вещи, хора, сънища - може да е какво ли не - които просто много ви подхождат енер-

гийно. Те просто както беше в песента, предизвикват приятни чувства и ще разберете, че живота 

в тази непоносима компресия беше много труден и лишен от красота. Лишен от красота. Опит-

вахте се да намерите красота в себе си и в живота и се чудехте, защо не ви се получава. А после 

осъзнавате, че красотата сама по себе си е и сетиво, но е трудно да го усетите, ако се намирате 

само в сетивото фокус. 

Нека вдишаме дълбоко това. 

Кафето е почти готово. Почти съм готов да премина към следващата ни част. 

Признанието на Адамус 

И така, да се върнем към историята. Трябва да призная, че миналия месец пийнахме малко. И 

вие ще кажете, ”Та ти си Възнесен Майстор. И ти ли имаш махмурлук?”. Да. Да, защото съм 

прекарал много време на Земята. Също съм бил под налягане. Затова този гуляй ми се отрази. 

Малко ме болеше главата, когато се осъзнах на сутринта. А после разбрах, о, на какво ниво беше 

енергетиката ми заради вчерашната вечеринка, след два месеца сериозна активност с вас, а из-



веднъж разбрах, че … ето го и кафето ми. Изведнъж разбрах, че, ”По дяволите! Нищо не съм 

подготвил за днес (лек смях)”. 

ЛИНДА: О, това обяснява всичко! О-о-о! Сега разбрах! Да! Аха. 

АДАМУС: Помислих си, ”Ти си велик Възнесен Майстор, просто ще се спуснеш тук, ще побъб-

риш малко за някаква глупост (силен смях) малко повече от час, а някой ще ти се присмее заради 

това. Ще кажеш някаква глупост, а всички ще си мислят, ”Какво не му е наред днес?”. А всички, 

които ще гледат или слушат това, ще си помислят, ”Може би има някакво по - дълбоко ниво, кое-

то не разбирам? (силен смях) Може би, това е отвъд пределите на разбирането, защото аз не съм 

чак такъв Майстор.” 

ЛИНДА: Дори не си го помисляй. 

АДАМУС: И така, вие се опитвате да слушате дори още по - внимателно и си мислите, “И така, 

какво прави той? Това разсейване ли е? 

ЛИНДА: Часът е 3:30. На къде биеш? 

АДАМУС: Всеки момент ще стигна до там на където не бия (лек смях). Ще го повторя. Всеки 

момент ще стигна до там, на където не бия. Да. И вие също. 

Помислих си, “Та ти си велик Възнесен Майстор - помислих си - Какво ще правим днес? И не се 

чувствам толкова добре, че да седна и да напиша някакъв сценарий.” Реших, ”Просто ще дойда и 

честно ще ви разкажа всичко. Днес имам махмурлук, нима не е ужасно в деня на Шоуда да бъ-

деш с махмурлук, без сценарии?” 

И тогава си помислих, ”Почакай. Първо, аз мога дълго да танцувам по сцената, преди да се усе-

тят (смях). Мога да поискам кафе. Аз мога каквото мога. Мога да издържа не по - малко от 45 

минути.” По дяволите, вече издържах час и пет минути. Как ви се струва? А после си помислих, 

”По дяволите, почакай! Нима не постъпва така Майстора? За първи път не съм във форма, нищо 

не съм планирал, не съм записал сценарий...” Обикновено се събираме, водим си записки и ре-

шаваме за какво ще говорим - това ви харесва, следователно и на мен би трябвало да ми харесва. 

Наложи ми се да планирам Шоудовете, защото вие продължавате да планирате живота си. Раз-

бирате ли, аз просто съответствам на вашия енергиен мирис. 

ЛИНДА: Наистина ли? (някой казва, ”Тогава сами сме си виновни”) Трябва ли да се хванем на 

това! (лек смях) 

АДАМУС: Това е добра новина. Изключете моля микрофона до края ... (Линда силно се смее, 

смях в залата) Моля, извадете батерията. Направете нещо. 

И аз си помислих, “Това е толкова забавно, защото е толкова реално - късно си легнах, нищо не 

бях планирал - но от друга страна, нима и вие не престанахте да се опитвате всичко да разбере-

те? Нима и вие не престанахте всичко да планирате? Нима и вие не позволихте на всичко да идва 



към вас, вместо вие да вървите към него?” И си помислих, ”Това е толкова хубаво. Точно когато 

си помислят, че съм се издънил, ще осъзнаят колко съм гениален, защото...” (смях) 

ЛИНДА: Ако не говориш така за себе си. 

АДАМУС: “... така и трябваше да стане. Нима не е време да престанете всичко да планирате 

натрапчиво? Защото планирането и безпокойството - в действителност са двете думи, означава-

щи едно и също. Нима не позволихме на всичко да бъде такова, каквото е, без контрол? Ние 

просто позволяваме на всичко да се случва, как върви, приемаме го и наблюдаваме, къде ще ни 

доведе и просто му се радваме.” 

И в този момент се канех да се обръсна, но разбрах, че не съм го правил от 400 години, така че 

защо да започвам сега? Не е нужно да се бръснете ако сте Възнесен Майстор. Готвех се да се 

обръсна и изведнъж ме осени, ”Знаеш ли, всъщност всичко сработи. По дяволите! Нима не съм 

гений? Дори не зная защо. Всичко се нарежда, защото имам енергиен махмурлук, не съм напи-

сал програма за днес, но не трябва нищо да правя, защото Йохам са тук. Йохам дойдоха. О! Аз 

съм такъв дяволски късметлия Възнесен Майстор.” (смях) Казах, ”Знаеш ли какво бих могъл да 

направя, мога да водя мераб цял ден.” Помислих си, ”Просто ще изляза на сцената, ще произне-

са встъпителната реч, малко ще побъбря, а после ще кажа, ”Време е да направим мераб.” 

А после ме озари, на първо място, реализацията. Нима не е забавно, че те са тук? Не е ли забав-

но, че те са тук, когато аз просто не ... Аз нищо не съм планирал. Аз не - извинете - не съм съста-

вил програма, но всичко се получи. А после ме осени, сетих се. Помислих си, ”О, боже! Но за 

какво? Мераб за какво?” (лек смях) Правили сме мераб за това, мераб за онова; правили сме ме-

раб за полиране на бравата (смях). Направихме мераб за течащата от крана вода. Направихме 

мераб за прочистването (още смях). Мамка му! Имали сме толкова мераби, какво да правим?”. И 

за миг, прекарвайки последните няколко месеца в свито състояние, аз се паникьосах. Почти се 

паникьосах, а после вдишах дълбоко и навлязох в “и” - “И аз съм Възнесен Майстор” - и си по-

мислих ,”По дяволите, ще направя това, което трябваше да направя много отдавна. Вие ще избе-

рете мераб.” 

Всичко се нареди много добре - в деня, когато имам тежък енергиен махмурлук, дойдоха Йохам, 

а вие приятели, ще изберете мераб. Ще се облегна на облегалката на стола и ще правя това, кое-

то ми се получава най - добре като Възнесен Майстор. 

ЛИНДА: Какво? 

АДАМУС: Решете сами (лек смях). 

И сега Линда взима микрофона ... 

ЛИНДА: О-о-о. 

АДАМУС: ... и ние - о, да. По - натам поемате вие (лек смях). Танцувах пред вас в продължение 

на един час и десет минути. Сега е ваш ред. 



Първия въпрос 

Линда сега започва да обикаля с микрофона и въпроса, който искам да задам е следния: просвет-

лението - прехода от пробуждането към въплътено майсторство - този път ... между другото 

Аления Кръг не включва периода преди пробуждането или пробуждането. Той е за тези, които 

след пробуждането си се движат към майсторство, това е най - тежката част от пътя. Най - теж-

ката част. По - лесно е да останеш в пробуждането, но ние не го правим. Вървим напред. 

Но дори и по този път се намират прекрасни подаръци. По този път има прекрасни, чудесни по-

даръци и преживявания. Удивителни подаръци. Получаваме ги през цялото време. И първата 

част от въпроса - след малко ще преминем към втората част - просто си помислете за миг, какъв 

беше най - големия подарък, най - хубавия опит, въпреки всички трудности? Знаете ли, това мо-

же да е момент, приличащ на момента “аха”, станал вчера вечерта в Клуба на Възнесените 

Майстори. Това може да бъде просто малък опит. 

Какъв беше един от подаръците? Просто ... го кажете на микрофона. 

ЛИНДА: А има ли някакви времеви рамки, кога е станало това? 

АДАМУС: Не, не. Болшинството от вас преминават интензивно през това в продължение на де-

сет - петнадесет години, така че някъде в този период. Много бързо, какви бяха най - ценните ви 

подаръци? 

ЛИНДА: Трябва ли да разказват? 

АДАМУС: Моля. 

ЛИНДА: Добре. 

АДАМУС: Това може да бъде мимолетен миг. Може да бъде ден - няма значение. Просто искам 

да го чуя. 

АЛИС: Може ли да дадеш микрофона на някой смешен, а? (те се смеят) Аз самата имам нужда 

от мераб на махмурлука. 

АДАМУС: Мераб за махмурлука (смях). Такъв още не сме правили, мераб на махмурлука, но 

знаеш ли какво казват за махмурлука. Така че ако ще правим такъв мераб, ще имаме нужда от 

доста вино. Да (тя се смее). Какъв прекрасен момент. 

АЛИС: Имах тридневен период през 2013 година, когато просто седях в сауната, гледах капките 

пот по ръката си и изведнъж - бум! - разширих се в сетивата ... ти говориш за едното, което е 

фокус, а това беше разширение. Можех да чувам това, което става на миля от мен, да виждам 

цветове, които ... и това продължи три дни и беше стремително. Да, това ме изтощи. 

АДАМУС: Изтощи, да. Да. 

АЛИС: И от тогава аз си казах, че трябва да се движа по - бавно. Но това беше ... 



АДАМУС: Или да не ходиш в сауната (тя се смее). 

АЛИС: Много пъти се връщах там, опитвайки се да повторя това! (тя се смее) 

АДАМУС: Получи ли ти се, когато се завръщаше? 

АЛИС: Не. 

АДАМУС: Никога не се получава. Знаете ли защо? Защото умът се опитва да го планира, пре-

създаде, а така нищо няма да стане. Така че, вие просто си позволявате да получите следващия 

опит. 

АЛИС: Аха. 

АДАМУС: Добре. Благодаря. Ще говорим бързо. Не искам много да коментирам. Просто ми е 

любопитно. Най - прекрасните моменти. 

ВИКИ: Искам мераб, който ще премахне пропастта между Адам и Изида. 

АДАМУС: Добре.  

ВИКИ: Мисля за това, така че искам такъв мераб. 

АДАМУС: Ще стигнем до това след миг. Но отначало ми разкажи, за своя прекрасен момент или 

опит, случил се в твоя живот - нещо, което си запомнила по пътя от пробуждането към майсторс-

твото. Нещо, което те е докоснало. 

ВИКИ: О, това беше в изкуствената пещера на Кауай с Тобиас през януари ... 

АДАМУС: (шепнешком) Тобиас, не аз. 

ВИКИ: ... 2014 година. 

АДАМУС: Добре, добре. И какво стана? 

ВИКИ: Стана много весело. И аз, знаеш ли ... 

АДАМУС: Просто откровение. 

ВИКИ: Това беше важен момент за мен. Целия Куауай беше за мен важен момент. 

АДАМУС: Така е. 

ВИКИ: Да. 

АДАМУС: Добре. 

ВИКИ: И това е поразително, защото аз преслушах дисковете от този семинар и те не работят. 

АДАМУС: Ах! Интересно. 



ВИКИ: Това беше невероятен момент! 

АДАМУС: Интересно. 

ВИКИ: Да. 

АДАМУС: Да. Добре. Още няколко. Просто драгоценен момент или опит по пътя към майсторс-

тво. 

СВЕТХА: Травмата на Адам. 

АДАМУС: Травмата на Адам. Това беше съвсем наскоро. 

СВЕТХА: Да. 

АДАМУС: Буквално преди няколко дни. 

СВЕТХА: Да. 

АДАМУС: Да, да. Какво стана? Просто ми е любопитно. 

СВЕТХА: (след пауза) Усетих, че знаех голяма част от това, но някак съм забравил. Много ... не 

зная как да го обясня, но беше, като момента “аха”. 

АДАМУС: Да. Това просто се случи. 

СВЕТХА: Просто, просто... 

АДАМУС: Да, да. И всъщност, виждам как се стараеш - ти си много умен, много ментален - и ти 

се опитваш да обясниш прекрасния опит и се опитваш да го обясниш от тук (от главата). Наис-

тина е сложно, нали? 

СВЕТХА: Да. 

АДАМУС: Не ти ли се иска просто да постоиш с този аромат? Просто да останеш с това чувст-

во? 

СВЕХТА: Да. 

АДАМУС: Разбира се. Затова вдишай дълбоко и остани с това чувство (те вдишват дълбоко). 

Хубаво Благодаря. 

СВЕХТА: Благодаря. 

АДАМУС: Още двама. Просто миг, опит, нещо много ценно. 

САРТ: Буквално тази сутрин разказвах на приятелите си, които вървят по този път, за това, което 

стана през последните два месеца. И аз усетих, че ти дойде - много добре го усетих, въпреки 

махмурлука. Беше добър. 



АДАМУС: Понякога така ми се получава по - добре. Да. 

САРТ: Да. Беше много добре. 

АДАМУС: Съпротивата ми към теб малко се смали. 

САРТ: (смее се) Много ценя това. 

АДАМУС: Благодаря. Още един. Не забравяй за тази част на залата. 

ЛИНДА: Аз ... Можеше да не го забележиш... 

ЕЙПРИЛ: Имаше един миг миналата нощ, когато бях погълната от политическата бъркотия и 

всички се занимаваха с това и аз отидох на страницата във Фейсбук на един мой приятел и чух 

тази песен, която ме отнесе на съвсем друго място, съвсем друго ниво (тя се просълзява). И аз 

просто осъзнах колко са ценни музиката и страстта. 

АДАМУС: М-м. Да, така е. 

ЕЙПРИЛ: А аз се затварях за това. Ето какво ценно имаше в този момент. 

АДАМУС: Да, музика, страст и отново, говорих за това в курса “Живота на Майстора” за сетив-

ността. Това предизвиква сълзи и радост едновременно, когато осъзнаете в какво състояние сте 

живели - но по добра причина. В това има своя интересен опит. Но когато излизате от него, това 

предизвиква сълзи - от колко красота беше лишен живота ви и колко красота всъщност има в 

него. Виждам, как много от вас се опитват да направят или създадат - не, по - добре да кажа да 

“изфабрикуват” - красота в живота си, опитват се да намерят красота и това не се получава мно-

го добре. Тя съществува, но по съвсем различен начин. Благодаря. 

О, а после се чудите, ”Защо живях така? Защо се затварях?”. И вие не направихте нищо грешно. 

Това не е психологически проблем. Не сте направили никаква грешка. Всъщност това беше из-

бор, прекрасен избор. Но сега излизате от пашкула. Да. 

РОМАНА: Моя най - скъпоценен момент стана през август 2014 година, когато се прекатурих 

през една скала и паднах от нея. Отначало усетих страх, а после ми се наложи да се доверя на 

себе си. 

АДАМУС: Така е. 

РОМАНА: Че всичко вече ще върви гладко. 

АДАМУС: Значи ти започна бавно да се придвижваш, за да се прехвърлиш пак от другата страна 

на скалата. 

РОМАНА: По скалата. 

АДАМУС: Да. Колко далече? 

РОМАНА: Отначало видях земята. Там имаш скала, океан и леко се разбиваха вълни и ... 



АДАМУС: Това не е бил сън. Наистина. 

РОМАНА: Не, не. 

АДАМУС: Е ... 

РОМАНА: И в това падане, прилично на полет, бях ... 

АДАМУС: Свободна. 

РОМАНА: ... свободна и с вяра в себе си. 

АДАМУС: Да. 

РОМАНА: И в този момент не се виждаше земята. Нямаше падане. Това беше полет и този мо-

мент промени всичко в живота ми. В точно този ... 

АДАМУС: Главен момент. 

РОМАНА: Да. 

АДАМУС: Да, да. 

РОМАНА: Аз също се опитвам.... 

АДАМУС: Усещате ли, че тя не е в ума, а в чувствата - или в това, което аз наричам аромат на 

енергийното събитие - изглежда сякаш то става още по - ярко. 

РОМАНА: Аз често се опитвам да пресъздам този момент на това място, където се случи, раз-

хождах се по любимия си маршрут, но той не се завръща. Но аз мога да си спомня този момент, 

когато се сблъсквам с трудности в живота и мога да го усетя за миг, тази свобода и вяра в себе си 

- това е истинска свобода. Свобода – не да падам, а да усещам всичко. Да. 

АДАМУС: Прекрасно. Прекрасно. Благодаря. 

РОМАНА: Благодаря. 

Втория въпрос 

АДАМУС: Добре. Нека преминем към следващия въпрос. Имам тежък махмурлук, Йохам тук, 

вие ще изберете мераб. Виждате ли, по време на пътешествието си получихте много хубави по-

даръци и днес е добър ден, да ни подарите, да подарите на себе си. Бих искал, ако си готова да 

запишеш всичко (обръща се към Линда) ще обиколим залата - какъв подарък искате да си напра-

вите, да кажем в тази времева рамка: днес и следващите две седмици. Какъв подарък? Можете да 

го наречете пробив, можете да го наречете осъзнатост, както искате. Какъв подарък? Вече чух 

отговорите отзад, от Вики, която каза за сношаването на мъжкото и женското начало. Така ли 

каза? (смях) Толкова ме боли главата днес (силен смях). Ти така си помисли. Не го каза, но си го 

помисли. Добре. Добре. Ти така си помисли. 



ВИКИ: Пропастта между тях започва да се стеснява.  

АДАМУС: Смаляваме пропастта. Добре. 

ВИКИ: Пропастта изчезва. 

АДАМУС: Вярно е. Вярно. Те се обединяват. 

ВИКИ: Секса не е задължителен. 

АДАМУС: Но е възможен... 

ВИКИ: Не е задължително да става проникване. 

АДАМУС: Извинявай, просто днес не ми е добре, заради ... ох, махмурлука (тя се смее). Добре. 

Без проникване. 

ВИКИ: Това не е задължително. 

ЛИНДА: Какво?! 

АДАМУС: Но тя го каза. 

ВИКИ: Проникването не е задължително. 

АДАМУС: Добре. Просто сливане. 

ВИКИ: Сливане. О, това е хубава дума. 

АДАМУС: Единение. 

ВИКИ: Единение. 

АДАМУС: Единение. 

ВИКИ: Обединяване. 

АДАМУС: Добре. 

ВИКИ: Взаимодействие. 

АДАМУС: Вярно е, вярно. 

ВИКИ: Да и състрадание. 

АДАМУС: Точно. 

ВИКИ: Да. 

АДАМУС: Добре. Хубаво. Това е първата точка в нашия списък. Ще направим така: ще го за-

пълним докрай, а после ще изберем … ще видим енергийната същина. Ще извлечем енергийната 



квинтесенция, а после ще направим мераб за това. Готови ли сте? (обръща се към Йохам) Днес 

имате ли махмурлук (някой казва, “Да“, а някой, “Не“). 

АДАМУС: (подсмихва се) Точно. Всички имаме махмурлук. Отлично. Следващия. Какъв пода-

рък? Какъв да бъде подаръка днес? 

ЧАЙТАНИА: Подаръка на яснотата. 

АДАМУС: Яснота. Добре. Това ми харесва. Разбира се. Едно от любимите ми неща е  - яснотата. 

Днес е деня на подаръка мераб и трябва да изберете какъв да направим и днес имаме (гледа Йо-

хам) … да. Добре, добре. 

ЛИНДА: Да продължавам ли? Готов ли си? 

АДАМУС: Да. Защо вие да не излезете и не се подготвите (говори на Йохам), после ще усетим 

каква енергия ще се появи и ще разберем, когато сме готови ще започнем мераба. Добре. Така. 

До тук има два отговора. Имаме яснота и обединяване на мъжкото и женското. Добре. Още два-

ма? Какъв подарък? 

ХЕНРИЕТ: Освобождаване. 

АДАМУС: От себе си ли? Или аз го казвам? Не, ти можеш … 

ХЕНРИЕТ: Да. Освобождаване от това напрежение, тежък гнет. От постоянното … 

АДАМУС: Да. Толкова ти е тежко. 

ХЕНРИЕТ: Да. 

АДАМУС: О! Върни ми микрофона, за да те прегърна (публиката въздиша, “О-о-о“, те се прег-

ръщат). О. Ти постоянно се измъчваш, така че защо не … някой ще го вземе ли? (дава микрофо-

на на някого) Да. Нека бъде – да – мераб за освобождаването от себе си, от старото аз. 

ХЕНРИЕТ: Да. 

АДАМУС: Добре. Ти толкова го заслужаваш. Наистина. Добре, благодаря. И така, до тук имаме 

добри резултати. Следващия. Какъв да бъде днешния подарък? 

ДЖО: Яснота. Прошка … 

АДАМУС: Неее! Вече е заето (лек смях). Губиш! Но всичко е наред. Двойна яснота. Сложете 

отметка на яснотата. 

ДЖО: Прошка и яснота. 

АДАМУС: Прошка и яснота. Добре. Добре, това ми харесва. О, това ще бъде хубав мераб. Надя-

вам се да сте готови (Лина дава микрофона на Амир). О! Той трябва да добави нещо. 



АМИР: Линда. 

АДАМУС: Подарък за Линда. 

ЛИНДА: Неее! Какъв подарък? Какво, какво?! Какво, какво?! 

АДАМУС: Нека го запишем така – подарък за Линда, но Линда означава красива, така че това е 

подаръка на красотата. Добре, благодаря. 

АМИР: Вече ми е много приятно. Достатъчно е, че го има в списъка. 

АДАМУС: Просто избери нещо. 

АМИР: Нямам цел. Нямам конкретна цел, Линда (някой казва, “Без цели“). 

АДАМУС: Цел… 

ЛИНДА: От кога? 

АДАМУС: Добре. Няма цел. Подаръка … 

АМИР: Любов към себе си. 

АДАМУС: … каквото и да е. 

ЛИНДА: Просто любов към себе си. Той каза “любов към себе си.“ 

АДАМУС: Любов към себе си. 

АМИР: Любов към себе си. 

АДАМУС: Добре, правилно. Правилно. 

ЛИНДА: Добре. 

АДАМУС: Добре. Усетих тук малко макио. Ще добавя следния вариант – подарък каквото и да е. 

Добре. Харесва ми варианта за каквото и да е. Каквото и да е! Те ще пеят, “Каквото и да еее. 

Каквото и да ееее.“ (Адамус пее) 

ЛИНДА: Да видим. 

АДАМУС: Не ни стига дъската. Можете ли да окачите тук още един телевизор? 

ЛИНДА: Не, не. Можем да добавим още една страница. Остана място отдясно. 

АДАМУС: Това е чудо. 

ЛИНДА: Ти си гледай твоята работа. 

АДАМУС: Прилича на магия. 



ЛИНДА: Работи. 

АДАМУС: Наистина. 

ЛИНДА: Работи, Адамус. 

АДАМУС: Добре. 

МАРИКА: Подаръка на лекотата. 

АДАМУС: Подаръка на лекотата. Харесва ми. Лекота. 

ЛИНДА: Ах. 

АДАМУС: Добре. Продължаваме нататък. Ние някак интегрираме, сливаме всичко в едно. 

ЛИНДА: Виждаш ли, тя намери място (записва всичко на екрана). 

АДАМУС: Да. Подаръка … 

ЛУЛУ: Може ли просто да потанцуваме? 

АДАМУС: Разбира се, разбира се. Подаръка на пълната откритост. Какво ще кажеш, на пример 

… 

ЛУЛУ: Пълно, тоест нищо повече. 

АДАМУС: Разбира се, разбира се. 

ЛУЛУ: Само радост. 

АДАМУС: Да. Ти просто ще излезеш тук и когато музиката започне да свири … не. Можеш да 

танцуваш там, както искаш. 

ЛУЛУ: Нямам проблем с това (тя се смее). 

АДАМУС: Това ми харесва, подаръка на радостта. Това много ми харесва. 

ЛУЛУ: Подаръка на радостта. 

АДАМУС: Да, подаръка на радостта. Добре. Следващия. 

ЛИНДА: Добре. 

АДАМУС: А сега спрете за миг. Спрете. Просто усетете – навлезте в сетивата си. Усетете. Вие 

добавяте свои варианти. Те (Йохам) попиват всичко това. Създаваме нещо заедно. Не трябва да 

го планираме. Не се налага да седя зад бюрото си в Клуба на Възнесените Майстори и да мисля, 

“Боже, върху какво ще работим днес?“. Нека правим всичко в движение. Нека действаме наис-

тина спонтанно. Добре. Следващия. 

ЕЛИ: Позволение, от това пространство в което сме днес. 



АДАМУС: Така. 

ЕЛИ: И аз зная, че вече си правил мераб на Позволението, но имам предвид позволение от 

днешната енергия без нужда от планове и безпокойство. 

АДАМУС: Позволение. Откритост. Свобода. 

ЕЛИ: Да. Просто позволение на всичко. 

АДАМУС: Добре. 

ЕЛИ: Да. 

АДАМУС: Още двама. 

ЛИНДА: Видях вдъхновено лице. Секунда (Адамус помахва на зрителите в камерата). Всички 

гледат транслацията и си мислят, какво по дяволите правим тук. Аз им помахах (лек смях). 

Добре. Следващия. До къде бяхме стигнали? Добре. Какъв подарък би си направила във вид на 

мераб? Подарък “Мераб за Мери“. 

МЕРИ: Смелост. 

АДАМУС: Смелост. Смелост. Хубаво. Добре. Да добавим тук и малко смелост. Как усещаш сме-

лостта? Какъв мирис има смелостта? 

МЕРИ: Увереност и знание, да имаш възможност. 

АДАМУС: Да. Тази енергия мъжка или женска е? 

МЕРИ: Нито едното, нито другото. 

АДАМУС: Добре. 

МЕРИ: И едното и другото. 

АДАМУС: Вярно е. Добре. Добре. 

ЛИНДА: Още? 

АДАМУС: Още един и с това ще приключим и ще направим наистина хубав мераб. 

ЛИНДА: Предай го на Лара, моля (предава микрофона). 

АДАМУС: О, добре! 

ЛАРА: Освобождаване от личността. От идентичността. 

АДАМУС: Освобождаване от лъжливата или от ограничената идентичност. 

ЛАРА: Да. 



АДАМУС: Харесва ми. Добре. И така, имаме всички отговори. О, тя помести всичко на един 

екран. 

ЛИНДА: Аха. Аха. 

АДАМУС: Еха. Нека усетим това за миг. Йохам, не ви преча, нали? Виждате екрана – усетете го. 

Там има енергийна квинтесенция. У него има енергиен аромат. Можете да включите осветление-

то отзад. Тук има енергиен аромат. Трябва да го усетите, дори без да гледате думите. Той излиза 

от екрана, той е тук – с всички, които гледат предаването. Това е подарък, който всички си под-

насяте. 

Няма да говоря твърде много, защото имам махмурлук (той се подсмихва). Няма много да гово-

ря, защото искам, този мераб да е свободен. Днес искам наистина да ви покажа, че можете да 

бъдете; можете да престанете да се вълнувате, да планирате, да се изнервяте и да се съпротивля-

вате. Можете да се отърсите от всички усилия и опити и просто да бъдете. 

И така, чувствам, че Йохам много добре … уловиха аромата. Надушиха следата (лек смях). Те 

ще ви поднесат този подарък във вид на мераб, какъвто и да се получи. А аз ще ви помоля да 

направите нещо наистина смело. Ще ви помоля просто да позволите на това да се случи, става 

ли? 

Вече зная, че ще мислите твърде много за това. А после размислите до нищо няма да доведат и 

ще се чудите какво става и дали изобщо става нещо? И тогава ви моля да вдишате дълбоко и да 

си спомните тези подаръци, които вече си поднесохте в това прекрасно пътешествие към майс-

торството и просто да позволите – без никакви очаквания. Не планирайте. Не репетирайте. Не 

полагайте усилия. Не ограничавайте. Не се опитвайте. Не правете нищо. Просто слушайте музи-

ката, защото музиката ще бъде съвършено отражение на този подарък, който е най – подходящ за 

вас. 

Мераб подарък 

И така, нека изключим мониторите. Нека вдишаме дълбоко и да започнем това, за което всъщ-

ност сме дошли тук… 

(музиката започва да свири) 

… за да приемем. Наистина да приемем. 

Сега се намирате в прекрасно, прекрасно пространство. Дори ако гледате транслацията, все едно 

сте тук, а ние все едно сме с вас. Това място притежава енергийни аромати, с удивителен резо-

нанс. 

И сега е време просто да позволим, да приемем този подарък – било то обединяване на мъжкото 

и женското или яснота. Няма значение какво е, дойде време да го интегрираме. 



Потресаващо, тази група Йохам е с нас сега, свирят прекрасна музика в това пространство, фи-

зически и на всички други нива, в това пространство, където се събираме, където нищо не беше 

планирано. Те нямаха представа какво ги очаква. Никой нищо не беше планирал. 

Ще разберете, че в живота ви това е напълно излишно. Ще разберете, че безпокойството, плано-

вете, напрежението само отслабват енергията – енергия, която наистина искате. Но толкова сте 

свикнали много да мислите, да се борите и да решавате проблеми, въпреки че така само си пре-

чите да навлезете в тези прекрасни енергии. 

Може би изглежда малко странно просто да седите тук и да слушате мераб, “Нима не трябва да 

правим нещо? Нима не трябва да слушаме лекция?“. Не. 

Не, така е много по – правилно. 

Затова вдишайте дълбоко и си позволете да постоите в енергийния си аромат. 

Наистина, просто обърнете внимание на аромата на енергията си. Не само на физическия аромат, 

а на възхитителната, прекрасна квинтесенция на вашата енергия – как тя се промени за два крат-

ки месеца. 

(дълга пауза, групата Йохам свири) 

Разбирате ли, всичко има енергиен аромат. Всичко – дървото в гората или стаята, в която влиза-

те, кафето, книгата, която държите в ръце. Всичко носи енергиен аромат. Това е резонанс. Това е 

съотношение на различните енергийни частици, тяхното подреждане, чувството за единство 

между тях, което понякога може да се възприема като липса на единство. 

Това е енергиен аромат – като аура или ореол. Той е навсякъде – и в отделната тревичка, и в ця-

лата поляна, простираща се на много километри – те имат свой аромат. 

Вие също може да имате енергиен аромат – и това е реда в който се подреждат енергиите съглас-

но с вашето съзнание, с това, как им позволявате да се подредят. Този аромат показва, колко сво-

бодно си позволявате да живеете. 

Започвате да усещате аромати дори от другите хора. Отворени ли са или затворени? Фокусирани 

ли са или са свободни? Носят ли все още старото бреме на раменете си или са пуснали всичко в  

името на свободния живот? 

Всичко има свой аромат и истинския Майстор не се ограничава само с очите и ушите си, а нав-

лиза в сетивата. Той не оценява. Не оценява и аз зная, че някои от вас много се страхуват да да-

ват оценки. Има огромна разлика между отличието или осъзнатостта и оценката. Но вие започ-

вате да усещате този аромат от всичко наоколо. 

Това е чувство, което няма нужда от определяне или промяна, не трябва да мислите за него в 

човешки или линейни понятия, само с понятията за енергия. Дори не можете да кажете, дали е 

добро или лошо, леко или тежко, това няма значение. Това е енергиен аромат. 



В следващата част на този мераб ще ви помоля да усетите своя собствен аромат. Осъзнайте аро-

мата на своята енергия. Вече ви казах, че когато излизате от пашкула, той се променя. Той става 

напълно различен и аз много добре го осъзнавам, защото не използвам зрението или слуха. Аз 

просто осъзнавам енергиите. 

Сега ви приканвам, докато музиката продължава да свири, да осъзнаете енергийния си аромат, 

без да го оценявате и дори да се опитвате да му дадете определение – просто усетете какви дъл-

боки промени направихте за последните няколко месеца. 

Нека заедно вдишаме дълбоко и да се потопим в осъзнатостта. 

(дълга пауза, музиката продължава да свири) 

Нека наречем това Мераб на Подаръка. Нека това бъде подарък, който си поднасяте, без планове, 

без притеснения, без да мислите за това. Наистина свободен подарък. 

Както днес – нека не планираме или да се притесняваме, просто да се отворим. Нека се отворим 

и да позволим на енергиите да дойдат при нас. Нека се отворим и просто да се доверим и да зна-

ем, че всички подаръци ще бъдат дадени. 

Ето какво направихме днес – с малко разсейване от моя страна, с няколко шеги и кратка беседа 

ние наистина се отваряме и позволяваме на подаръците си да дойдат при нас. 

Нека заедно вдишаме дълбоко … хубаво дълбоко вдишване. 

Мераб на подаръка. Какъв подарък си поискахте? Какъв подарък? Почакайте. Тоест просто наб-

людавайте какво ще стане. Ще започнете наистина да разбирате как работи енергията в отговор 

на създателя. На вас. 

Нека заедно вдишаме дълбоко в края на този ден за мен. 

Трудно беше да преживея този ден, но дойде момента да поизтрезнея (лек сях). 

Харесва ми да работя с всички вас, скъпа Шамбра и помнете – независимо от това, което става и 

колко тежък махмурлук имате – помнете, че всичко е наред в цялото творение. 

Благодаря. И благодаря на групата Йохам (публиката аплодира). 

 

 

 

  

 

 


