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VAŢNA NAPOMENA: Ove informacije verovatno nisu za vas ako 

niste preuzeli potpunu odgovornost za vaš ţivot i vaše kreacije. 

 

* * * 

 

 

Ja Jesam ko Ja Jesam, Adamus Suverenog Domena. 

 

Uzmimo dobar dubok udah zajedno dok počinjemo ovaj Šaud. Dobar dubok udah 

zajedno. 

 

Da li ste osetili da se nešto promenilo u sobi? Da se nešto promenilo gde god da ste? 

Ulazeći u Šaud sa veoma lepim čulnim videom i muzikom, kada vi samo pustite da 

sve brige i zabrinutosti odu na momenat, vaša paţnja je bila odvraćena, fokusirana na 

slike na ekranu, iznoseći mnogo memorija; vašu ljubav prema ovoj planeti (misli na 

ovaj video) - stvar za koju Šaumbre kaţu da će im najviše nedostajati u ovom 

poslednjem ţivotu. Stvar koja će im najviše nedostajati, ali drage Šaumbre, samo 

napomena, baš ta stvar za koju mislite da će vam najviše nedostajati, pored vaše 

porodice ili voljenih ili kućnih ljubimaca ili bilo čega drugog - ta priroda. Ta priroda, 

ta Gaja u vama postoji uvek. Gde god budete išli, čak i u nefizičkim ravnima, vi ćete 

to poneti sa sobom. 

 

To je lepota kada ste Uzašli Majstor. Jednom kada ste bili na ovoj planeti, jednom 

kada ste osetili vibracije prirode - prirode, ona daje ţivot ţivotu, ona vas uvodi u 

izraţavanje, mada na veoma fokusiran, singularan način, ali ona vas dovodi u 

izraţavanje - priroda - vi ćete je poneti sa sobom gde god budete išli. 



4 
 

 

Ako samo ţelite da se prošetate šumom, čak i ako ste u nekoj dalekoj galaksiji, ako 

ste u nekim drugim dimenzijama, vi to uvek moţete vratiti. To je lepota onoga što ste 

uradili ovde, pogotovo u ovom ţivotu. Unošenje toga, integracija toga. 

 

Uzmimo dobar dubok udah sa tim, za ovaj pomak koji se desio za vreme ovog divnog 

muzičkog videa, pomak koji se desio i samo dopuštanje na momenat. Dopuštanje 

brojnih stvari. Dopuštanje sebi da se smirite, da izadjete iz uma, da zaustavite to 

neprestano mišljenje, to kritikujuće mišljenje koje teţite da radite tako često. 

Dopuštanje sebi da budete čulni. Za vreme videa, to nije bio samo fokus - čulo 

Fokusa, fokus na Fokus; na momenat ste dopustili da druga čula počnu da ulaze. 

 

Ja sam u poslednje vreme mnogo govorio o čulima, jer je to naposletku ono što se 

dešava sa Majstorom koji izlazi iz budjenja, koji ulazi u utelovljeno prosvetljenje. Vi 

uvidjate da se ne radi o proučavanju drevnih tekstova ili spisa, da se ne radi o 

radjenju disciplina u kojima vi zapravo moţda ne uţivate dok ih radite, nego prosto o 

otvaranju za vaša druga čula prirodno, lako. 

 

 

Prolazak kroz promene   

 

Ja znam da ste vi sada u stanju prelaza. Rekao sam "Prelaza". Stanju prelaza, stanju, 

oh, neke konfuzije, stanju kompletnog preobraţaja upravo sada, i to je totalno 

prirodno, totalno očekivano. Vi to zapravo radite mnogo gracioznije nego što su 

mnogi Uzašli Majstori ikad to uradili. Vi to radite na mnogo više integrisan način 

nego što bi bilo koji Uzašli Majstor koji sedi u klubu očekivao. 

 

To je teško. To je izazovno. Nema sumnje u to. To je skoro kao da vas je usisala 

gravitacija - gravitacija koja bi ţelela da vas vrati u um, jedno čulo Fokusa; 

gravitacija koja bi vas usisala nazad u stare načine, a onda vas zadrţavala da 

pokušavate da usavršite ove stare načine radjenja stvari, misleći da će to nekako da 

vas dovede do vaše realizacije. Vi ste na tački gde se vraćate vašim čulima dok ste još 

uvek u fizičkom telu, dok integrišete stvari kao što je priroda, dok integrišete fizička 

iskustva u vaš ţivot. 

 

To je uistinu duboko. Zaista ne postoje ljudske reči da se to opiše, ali vi prolazite 

kroz prelaz. I najveća stvar koju ja čujem u vašim noćnim svadjama sa mnom, u 

vašim noćnim raspravama sa mnom; najveća stvar koju čujem, čak i u vašim 

privatnim momentima kada ste sami, vi se pitate iznova i iznova: "Šta nije u redu sa 

mnom?" Imate malu glavobolju - "Šta nije u redu sa mnom?" Boli vas noţni prst - 

"Šta nije u redu sa mnom?" Vaše misli su van balansa - "Šta nije u redu sa mnom?" 

Nemate taj redovan tok i sinhronicitet u vašem ţivotu, zapravo nemate staru dosadu u 

vašem ţivotu - "Šta nije u redu sa mnom?" - vi pitate. I ja vam govorim iznova i 

iznova "Apsolutno ništa." 
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Vi nekad prolazite kroz toliko mnogo promena, dubokih promena u telu i u umu. 

Ništa nije pogrešno. Kada biste samo mogli udisati to i dopustiti to sledeći put kada 

budete prolazili kroz jednu od vaših stvari - "Zašto se sve u mom ţivotu raspada? 

Zašto me telo boli? Zašto se osećam tako poremećeno?" - zato što prolazite kroz 

najveće promene u bilo kom od ţivota, od preko hiljadu ţivota, od svih stvari kroz 

koje ste prošli, vi prolazite kroz najveću promenu dok ste u ovom fizičkom telu, dok 

transcendirate um idući u čula. 

 

Ništa nije pogrešno, ali to je skoro kao samo-ispunjavajuće proročanstvo. To je skoro 

kao da vi želite da postoji nešto pogrešno. Otprilike, moţda. Malo. Pa, da. Na pomalo 

bolestan način "Treba vam savetovanje". (smeh) "Šta nije u redu sa mnom?" Da li 

zaista ţelite odgovor na to? Šta nije u redu sa vama? "Zašto se moje telo raspada? O 

moj boţe! Mora da imam neku uţasnu bolest. Starim. Ne mogu više da mislim." 

Ništa nije pogrešno. Vi prolazite kroz prelaz. To uzima svoj danak u vašem telu. 

Uzima. To uzima svoj danak u mislima i umu i svemu drugom, svemu što ste mislili 

da ste bili, svemu sa čim ste se identifikovali. To uzima svoj danak. 

 

Ali ako moţete uzeti dobar dubok udah i na najmajstorskiji način - uzeti dubok udah 

kao Majstor i reći - "To je sve deo ove stvari koju sam izabrao nazvane utelovljeno 

prosvetljenje. To je sve što to jeste. To je sve što to jeste." 

 

Dakle sledeći put kada dobijete kaznu za brzu voţnju, jer niste čak ni znali da brzo 

vozite; sledeći put kada vam tanjir ispadne iz ruku i padne i razbije se; sledeći put 

kada se okliznete i povredite lakat ili šta god to moţe biti; sledeći put kada budete 

imali apsolutno besanu noć; sledeći put kada budete imali prehladu ili gripu, sledeći 

put kada vas partner ostavi, šta god da to bude, uzmite dubok udah. Ništa nije 

pogrešno sa vama. Vi prosto ulazite u vaše majstorstvo. I što ranije ljudsko prepozna 

to, što ranije ljudsko dopusti "i" - "Oh, i ništa nije pogrešno, to je sve deo ove 

transformacije, ekspanzije, integracije, multi-dimenzionalne svesnosti", šta god da to 

bude - sledeći put kada se to desi, primite to kao Majstor. Dišite kao Majstor. Budite 

u milosti kao Majstor i samo to dopustite. 

 

Ljudsko će, da, verovatno ţeleti da vrišti i "Oh! Ali ja sve radim pogrešno." Ne. Vaš 

ţivot se menja. 

 

Rekao sam vam pre, koji je najgori, najgori mogući scenario? Da se ništa ne menja. 

Najgori scenario je da nastavite da radite ono što ste radili hiljadu ţivota. Koliko 

godina bi to bilo, hiljadu ţivota? To je mnogo godina. Sto hiljada godina ili nešto 

slično, neki od vas više, neki manje. Ali da li vi zaista ţelite da nastavite da radite istu 

stvar iznova i iznova? Da li je to - zapravo veće pitanje - da li je to zaista sigurno? Da 

li je to zaista bezbedno? Samo nastaviti raditi istu stvar, ustajati u isto vreme svaki 

dan, jesti isti obrok, imati iste razgovore sa istim prijateljima, ići na iste poslove i 

imati iste ljudske brige. 
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Postoji percepcija da "Pa, to je sigurno. Ja znam djavola. Ja već znam ishod toga, 

tako da ću samo ostati sa tim." Ali to zapravo nije sigurno. To je zapravo jedna od 

najopasnijih stvari, moglo bi se reći, koje biste mogli uraditi sebi - drţati sebe u 

rutini, u dubokoj rutini još i više. 

 

Smešna stvar je - smešna meni, ne vama - smešna stvar je da kada pokušavate da 

budete u rutini, kada pokušavate da udjete u vaše obrasce zato što su oni udobni i vi 

znate šta da očekujete, postoji drugi deo vas nazvan "Rasturajući Majstor" - RM - 

koji se pojavljuje i vidi vas u toj smrdljivoj rutini povodom koje se ljudsko ţalilo i 

uradiće stvari da vas zaista izbaci, jer Majstor ne ţeli da vi ulazite u rutinu. On ne ţeli 

da ulazi u rutinu. Zato će Rasturajući Majstor doći i izvući vas iz toga. 

 

Uzmimo dobar dubok udah sa tim, dok počinjemo sa našim pitanjem dana, Šaud 

pitanjem. Linda, pripremi mikrofon. 

 

 

Današnje pitanje             

 

LINDA: Razumem. 

 

ADAMUS: Razumeš. Idemo. Koja je najviše iritirajuća stvar u vašem ţivotu sada i 

zašto? Upalite svetla, molim vas. 

 

LINDA: Oh, mogu li ja da odgovorim na to? 

 

ADAMUS: Da, zapravo hteo sam da te pitam. Ti si prva. Koja je najviše iritirajuća 

stvar u tvom ţivotu sada i zašto? Hajde. Ako nemaš ništa protiv ustani. 

 

ŠAUMBRA 1 (ţena): Okej. Mrlje po celom mom telu. 

 

ADAMUS: Mrlje. Moţemo li videti mrlje na tvom telu? (smeh) 

 

ŠAUMBRA 1: (smeje se) Ne. 

 

ADAMUS: Ju ju ju! Mrlje. Mrlje, da li te mrlje svrbe? 

 

ŠAUMBRA 1: Da. 

 

ADAMUS: Da li su ljubičaste ili zelene? 

 

ŠAUMBRA 1: (smeje se) Svetlo roza. 
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ADAMUS: Svetlo roza. To nije tako loše. Onda postanu zelene, mi imamo probleme, 

ali... i da li govoriš sebi "Šta nije u redu sa mnom?" 

 

ŠAUMBRA 1: Da, govorim. 

 

ADAMUS: "Imam mrlje na mom telu." I zašto mrlje na tvom telu? 

 

ŠAUMBRA 1: Nemam ideju. To je novo. 

 

ADAMUS: (šapće) Auć! (neko uzvikuje Ooh!") 

 

LINDA: Ooh! 

 

ŠAUMBRA 1: (smeje se) Ooh! 

 

LINDA: Oooh! 

 

ADAMUS: Okej, to je zaista bilo blizu. 

 

ŠAUMBRA: To je bilo... 

 

ADAMUS: To je bilo preblizu. Mislim, da si rekla nešto kao "Ne znam..." 

 

ŠAUMBRA 1: Imam osećaj da je to kao... 

 

ADAMUS: Vau! 

 

ŠAUMBRA 1: Imam osećaj kao da prolazim kroz neku transformaciju, da. 

 

ADAMUS: Da, da. 

 

ŠAUMBRA 1: Apsolutno. 

 

ADAMUS: Šta radiš povodom mrlja? Da li uzimaš so za mrlje ili išta slično tome? 

 

ŠAUMBRA 1: Ništa. 

 

ADAMUS: Ništa. 

 

ŠAUMBRA 1: Ne.    

 

ADAMUS: Ti samo puštaš da mrlje budu. 

 

ŠAUMBRA 1: Da. 
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ADAMUS: Šta ti misliš da je, pa, korenski uzrok‚ a onda više fizički uzrok? Koji je 

korenski uzrok toga? 

 

ŠAUMBRA 1: Hmm, korenski uzrok. 

 

ADAMUS: Koliko su mrlje velike? 

 

LINDA: Isuse! 

 

ADAMUS: Eh, to je mrlja. Mi smo sa familijom! Mi moţemo pričati o ovim 

stvarima. Mi moţemo raditi pokaţi-i-reci ovde. 

 

LINDA: Nemoj to uraditi! Nemoj to uraditi! 

 

ŠAUMBRA 1: Okej! (smeju se) 

 

ADAMUS: Da li ţeliš da vidiš moje? (još smeha) 

 

ŠAUMBRA 1: Naravno! 

 

ADAMUS: Dakle korenski uzrok. Korenski uzrok. 

 

ŠAUMBRA 1: Uh... 

 

ADAMUS: Oh, volim ovo. 

 

ŠAUMBRA 1: Malo... verovatno... 

 

ADAMUS: Stenice. 

 

ŠAUMBRA 1: ...iritacije. 

 

ADAMUS: Iritacije. Koja vrsta iritacija? 

 

ŠAUMBRA 1: Ne svidjaju mi se izvesne stvari. 

 

ADAMUS: Mogu da vidim kroz tvoju odeću. Mogu da vidim mrlje. O boţe. To nije 

tako loše. (ona se smeje) 

 

ŠAUMBRA 1: Ja... 

 

ADAMUS: Poverovala mi je. 
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ŠAUMBRA 1: Verujem da su to male iritacije ţivota. 

 

ADAMUS: Velike iritacije ţivota, da, da. 

 

ŠAUMBRA 1: Male i velike. 

 

ADAMUS: I da li bi imenovala ove iritacije? 

 

ŠAUMBRA 1: (smeje se) Pitanje šta je sledeće. 

 

ADAMUS: Da. Mislim, postoji li ime povezano sa iritacijom kao Bob, ili Meri, ili 

tako neko? (ona se smeje) Da li se bilo šta takvo dogadja? 

 

ŠAUMBRA 1: Malo - pa, moţda. 

 

ADAMUS: Da, sada kada si spomenuo. (ona se smeje) Ti nikad nisi mislila o tome 

na taj način, ali da. I zapravo, pravi razlog - alergije na hranu na koju se još nisi 

podesila. Ali nešto se dešava... 

 

ŠAUMBRA 1: Stvarno? 

 

ADAMUS: ... sa celim procesom varenja hrane. Ljudi u tvom ţivotu samo dodaju 

tome. Ali ne, to je alergija na hranu. 

 

ŠAUMBRA 1: Stvarno? 

 

ADAMUS: Da, da. 

 

ŠAUMBRA 1: Oh. 

 

ADAMUS: Da. I kakvu vrstu hrane voliš? 

 

ŠAUMBRA 1: Voće i povrće. 

 

ADAMUS: Ah, sranje. (ona se smeje) Voće i povrće. Ne, to je stvarno dobro. 

 

ŠAUMBRA 1: I malo šećera. 

 

ADAMUS: I malo šećera, ah, malo šećera ubačeno. (ona se smeje) Šta je sa 

prirodnim ţitaricama ili... 

 

ŠAUMBRA 1: Da, to takodje. 

 

ADAMUS: Da. Sladoled? 
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ŠAUMBRA 1: Mm, ponekad. 

 

ADAMUS: Ponekad. Okej. Meso? 

 

ŠAUMBRA 1: Ne. 

 

ADAMUS: Zašto? 

 

ŠAUMBRA 1: Ne volim ga, nikad nisam. 

 

ADAMUS: Riba? Riba? 

 

ŠAUMBRA 1: Jesam, ali je više ne volim. 

 

ADAMUS: Jagnjetina? 

 

ŠAUMBRA 1: Uopšte ne. 

 

ADAMUS: Ne voliš jagnjeće raţnjiće? 

 

LINDA: Ja volim da nosim jagnje! 

 

ADAMUS: Vau! Vau! (smeh) Šta je sa piletinom? Piletina. 

 

ŠAUMBRA 1: Ponekad. 

 

ADAMUS: Ponekad. Da, okej. Dakle imaš neke alergije na hranu. Previše kiseline u 

telu koja prouzrokuje... pa, ne radi se samo o kiselini, nego alergije na hranu. 

Promeni hranu. 

 

ŠAUMBRA 1: Promeni. 

 

ADAMUS: Promeni. Nemoj promeniti iz banana u jabuke. Ja govorim o promeni iz 

voća, dijete bazirane na zdravlju u zaista lošu dijetu - picu i pečeno pile. (smeh) 

Promeni hranu. 

 

ŠAUMBRA 1: Okej. 

 

ADAMUS: Sada, sada, ja to kaţem i tvoj stomak će najpre da se pobuni zato što imaš 

programirano u tvom umu da je izvesna hrana dobra, a da je izvesna hrana loša. 

Probaj malo. Škampi. Da li voliš škampe? 

 

ŠAUMBRA 1: Ne. 
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ADAMUS: Jedi ih. (smeh) Oni su dobri za tebe. Malo škampa. I Sandra, zabeleţi. 

Škampi na sledećem pikniku ovde. Da, i mi ćemo te gledati kako jedeš škampe. Dţin, 

da li bi zabeleţila, napravićemo video segment o jedenju škampa. I malo piletine. 

Nešto malo pilećih grudi... 

 

ŠAUMBRA 1: Mogu to uraditi. 

 

ADAMUS: ... ili nešto slično tome, znaš. I samo... ti imaš alergije na hranu koje su 

povezane sa tvojim uverenjima i kao deo ovoga - neću još odati moje obelodanjenje - 

ali ovo je odlično. Hvala ti. (ona se smeje) Da, da. 

 

ŠAUMBRA 1: Hvala ti. 

 

ADAMUS: I ove umrljane stvari. 

 

ŠAUMBRA 1: Mrlje. 

 

ADAMUS: Da, da. I slane kupke. 

 

ŠAUMBRA 1: Okej. 

 

ADAMUS: Da. Ali u slanoj kupki, napravi lepu... imaš lepu kadu, zar ne? 

 

ŠAUMBRA 1: Da, djakuzi. 

 

ADAMUS: Napravi lepu kupku i stavi malo prirodne slane soli u nju, a onda u to 

stavi malo ovih škampa (smeh) i gledaj kako plove okolo. Oni će grickati sve ove 

male mrlje i poješće ih. Da, to je odlično. Oh! Kupka sa škampima. Nisam imao 

takvu dugo vremena. Još uvek ima stvari koje mi nedostaju povodom biti ljudsko 

biće. Kupka sa škampima. Samo, da, zaštiti tvoj privatni deo, ali osim toga (smeh), 

kupka sa škampima je odlična. Dobro. Hvala ti. Ali odgovor je alergije na hranu. 

 

ŠAUMBRA 1: To je lako. 

 

ADAMUS: Da, to je lako. Da. Sada, da li ćeš zaista uraditi ovo, ili je ovo kao velika 

prvo-aprilska šala za Čika Adamusa da ti kaţeš da ćeš promeniti tvoju dijetu? Hoćeš 

li zaista, kao, pokušati da počneš da unosiš druge grupe hrane? 

 

ŠAUMBRA 1: Naravno, mogu to uraditi. 

 

ADAMUS: Da, malo lazanje, moţda, sa malo dobre kobasice ... (ona pravi facu) Ne, 

pokušaj... vidiš? Vidite? Šta da kaţem? Ja počnem, ja dam ovu duboku lekciju - 

mogli bismo završiti Šaud tačno ovde - i reći promene u vašem ţivotu, a vi ste "Šta 
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nije u redu sa mnom?" Vi prolazite kroz promene. Hoćeš li, molim te, da ne ulaziš u 

rutinu? 

 

ŠAUMBRA 1: Okej. 

 

ADAMUS: Hoćeš li pokušati da promeniš malo hranu? 

 

ŠAUMBRA 1: Apsolutno. Uradiću to. 

 

ADAMUS: Malo. Okej. Da, da. Okej. Hvala ti. 

 

ŠAUMBRA 1: Hvala ti. 

 

ADAMUS: Hvala ti. Da li voliš... 

 

LINDA: Oh, on nije završio sa tobom. Nikad ne završi. (smeh) Nikad ne završi. 

 

ADAMUS: Mislim na sve stvari koje sam ja voleo! Da li voliš patke? 

 

ŠAUMBRA 1: Ne. 

 

ADAMUS: Patke vole tebe! (smeh) Da, probaj to. Probaj to. Dobro. Malo pekinške 

patke. 

 

ŠAUMBRA 1: Gak. 

 

ADAMUS: To je bilo davno. 

 

ŠAUMBRA 1: Gak. 

 

ADAMUS: Voleo bih kad bi me Koldra i Linda... 

 

ŠAUMBRA 1: Gak! 

 

ADAMUS: ... češće izvodili na interesantnu hranu. (smeh) 

 

LINDA: Ja nisam problem. 

 

ADAMUS: Znam da nisi. (smeh i Adamus pokazuje na Koldru i izgovara 

"Dosadan!") Pica i hamburgeri, da. Iznenadjen sam da on nema velike mrlje svuda po 

sebi. (Linda se smeje) Ali hvala ti. Hvala ti. Dobar način za početak. Sledeći. 

 

LINDA: Pa, radoznali umovi ţele da znaju. 
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ADAMUS: Da. Koja je najviše iritirajuća stvar u vašem ţivotu i zašto? 

 

DEJVID: Ustajanje usred noći da idem u kupatilo. (Linda se smeje) 

 

ADAMUS: Zar to nije prirodno? 

 

DEJVID: Ja to radim više nego što je prirodno. 

 

ADAMUS: Više nego što je prirodno. 

 

DEJVID: Da. 

 

ADAMUS: Okej, šta se dešava? 

 

DEJVID: Pa, hm... 

 

ADAMUS: Ooo! Čekaj. Zaledi sliku. On je upravo krenuo mentalno na mene. Da li 

ste to videli? Počeo je da misli o tome šta on misli da je problem sa moranjem da 

ustane usred noći i ide u kupatilo. Sada uzmi dubok udah. Šta se dešava sa tim? 

 

DEJVID: Virus seksualne energije, sloboda od predaka. 

 

ADAMUS: Tebi nema spasa. 

 

DEJVID: Da. (smeh) 

 

ADAMUS: Vau! 

 

DEJVID: Iritacija, kao, znaš, ponekad sumnja... 

 

ADAMUS: Eh! Gde je moj zvučni signal? Ti grešiš po svim tačkama. 

 

DEJVID: Okej. 

 

ADAMUS: Ti previše misliš. Ti radiš mnogo "Šta nije u redu sa mnom?". "Šta nije u 

redu sa mnom?" i "To mora biti ovo." Zaboravi sve to. Mi smo izvan ŠSE stvari. 

Okej? Mi smo izvan stvari predaka. Pretpostavljam da si ih video, gledao, uradio. 

 

DEJVID: Da. 

 

ADAMUS: Naučio ih. 

 

DEJVID: Da. 
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ADAMUS: Dakle mi smo izvan toga. Šta se sada dešava? 

 

(Dejvid pauzira i uzdiše) 

 

Da. 

 

DEJVID: Da. 

 

ADAMUS: To je - i čekaj moje veliko obelodanjivanje - ali ti imaš poremećaj 

spavanja zbog senzitivnosti. To zapravo nije poremećaj; to je senzitivnost spavanja. 

Ti postaneš veoma senzitivan u tvom stanju sna. Senzitivan si ionako, ali ne puštaš to 

napolje dovoljno, mada neki ljudi misle da ti to puštaš napolje previše. Ti to ne puštaš 

napolje dovoljno - tvoju pravu senzitivnost, tvoju pravu svesnost. Ti odeš u stanje sna 

i postaneš veoma senzitivan, veoma svestan stvari. Ti sve to zadrţavaš za spavanje, 

ali ne radiš to u stvarnosti. Dakle to je tako čulno da te to probudi i ti misliš da se 

budiš zato što moraš da ideš da piškiš, što verovatno moraš, ali na toj tački to zapravo 

nije vaţno. Više se radi o tvojoj senzitivnosti prilikom spavanja, i to je dobra stvar, 

Dejvid. To je zaista dobra stvar, pogotovo kada ne moraš da ustaneš u izvesno vreme 

ujutru. Da li je to tačno? 

 

DEJVID: Ne moram, da. 

 

ADAMUS: Mogao bi da dremaš tokom celog dana, ako ţeliš. 

 

DEJVID: I ja obično odremam. 

 

ADAMUS: Da, da. I mogao bi imati nošu ili nešto slično tome (smeh), i ne bi morao 

da napuštaš čak ni udobnost tvog dušeka. To je malo odvratno, ali... 

 

DEJVID: Da, malo odvratno. 

 

ADAMUS: To je malo odvratno, da. Ali to nije... i ţelim da ukaţem svima vama, 

svima vama da stvari verovatno nisu ono što vi mislite da jesu. Rekao bih da oko 

87% vas greši! Shvata pogrešno. I vi ste "O Isuse! Ja moram da ustanem zbog moje 

prostate i, oh, ta jebena prostata! Zašto je uopšte i imam?" I to je kao, ne, to nije to, 

Dejvid. Ti imaš senzitivnost spavanja. To je to. I ti postaneš veoma svestan i 

ekspanzivan u tvom snu, a onda se probudiš, zato što si toliko svestan. A onda je to 

kao "Oh! Moram da se odgegam do kupatila." 

 

Uzmi dubok udah. Ništa nije pogrešno sa tobom. Prestani da radiš na tome kao što si 

radio. Prestani da misliš o tome kao što si mislio. To je skoro opsesivno. 

 

DEJVID: Da. 
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ADAMUS: Da. Nekako dosadno. 

 

DEJVID: Dosadno. 

 

ADAMUS: Dosadno. (Dejvid se smeje) Da. 

 

DEJVID: To je pravi iritant. (smeh - igra reči) 

 

ADAMUS: To je bilo dobro! Da, da. (Dejvid se glasno smeje) To je bilo dobro, 

Dejvid. Vidiš? To samo nekako naidje. 

 

DEJVID: Da. 

 

ADAMUS: Mislim humor. Dobro. Hvala ti. 

 

DEJVID: Hvala ti. 

 

ADAMUS: Sledeći. 

 

DEJVID: Hvala ti. 

 

ADAMUS: Sledeći. Koja je najviše iritirajuća stvar u vašem ţivotu sada? I ako iko 

kaţe Adamus, eh... (smeh) Ha. To je ono što bi ona rekla. 

 

LINDA: Ne, zapravo, ne bih. 

 

ADAMUS: Oh. Da, najviše iritirajuća stvar. 

 

DENIZ: Ja sam pokušala da nadjem nešto intelektualno, ali da budem iskrena sa 

tobom kada udjem u moj auto i postanem frustrirana sa ţivotom, ja počnem da 

vrištim. 

 

ADAMUS: Da, da. Da li postaneš frustrirana zbog voţnje, ili samo koristiš tvoj auto 

kao vozilo? Nije namerna igra reči. 

 

DENIZ: Da mi se ljudi sklone sa puta. 

 

ADAMUS: Da. Mislim, da li ti smeta voţnja, ili si frustrirana sa mnogo stvari u 

ţivotu, ali tek kada udješ u tvoj auto, smrtonosno oruţje, ti počneš da osećaš da je 

okej da izraziš tvoju ljutnju? 

 

DENIZ: Ne. To je mesto gde mogu da izrazim moju ljutnju. Niko ne moţe da me 

čuje jer sam prilično - mogu biti prilično nasilna. 
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ADAMUS: Da, da, da. Dakle ti čekaš dok ne udješ u auto, kao to je mesto gde nećeš 

povrediti nikog drugog... 

 

DENIZ: Neću udariti nikoga. Oh, ne! (smeje se) 

 

ADAMUS: Da, da. Ne. Zaista dobro mesto za tvoju ljutnju da izadje je kada voziš 

auto-putem. (smeh) Dakle ti dozvoliš... 

 

DENIZ: Oprezno.  

 

ADAMUS: ...ljutnji da izadje i to zapravo nije saobraćaj. Zašto ljutnja? 

 

DENIZ: (pauzira) Zašto ljutnja? 

 

ADAMUS: Zašto ljutnja? 

 

DENIZ: Ovde mi postavljaš teško pitanje. 

 

ADAMUS: Ne, to nije teško pitanje. To je tako lako. 

 

DENIZ: Da. 

 

ADAMUS: Da, da. 

 

DENIZ: Mislim zato što je to nešto što ne ţelim u mom ţivotu. Ja ne ţelim da moram 

to da izrazim i osećam, a ipak osećam da mi to dolazi mnogo. 

 

ADAMUS: Da, da. 

 

DENIZ: Dakle pokušavam da shvatim kako to da izrazim bez... 

 

ADAMUS: Koja je tvoja najveća frustracija u ţivotu, osim same tebe? To bi bilo 

očigledno. Koja je ta najveća frustracija? 

 

DENIZ: Da budem sposobna da komuniciram... 

 

ADAMUS: Sranje. 

 

DENIZ: ... jasno. Pa, kao... 

 

ADAMUS: Ljudi! 

 

DENIZ: Okej. 
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ADAMUS: Ljudi. 

 

DENIZ: Ljudi... 

 

ADAMUS: To je razlog što ne komuniciraš. 

 

DENIZ: ... moja porodica. 

 

ADAMUS: Vaše porodice i ljudi i muţevi i još porodice i prijatelji i sve drugo. Ljudi. 

Velika frustracija. Zatvara komunikaciju koja je jedno od glavnih čula. 

 

DENIZ: To je porodica. 

 

ADAMUS: I šta ti onda radiš? 

 

DENIZ: Ja se zatvorim. 

 

ADAMUS: Da. Kako se zatvoriš? 

 

DENIZ: Samo postanem tiha. 

 

ADAMUS: I šta još? Ti postaneš tiha... 

 

DENIZ: Ja to uvučem, a onda to cvili i besni. 

 

ADAMUS: Šta se još dešava kao rezultat zatvaranja od ljudi koji su te zlostavljali u 

tvom ţivotu? Šta se još dešava? 

 

DENIZ: Izvučem to na sebe. 

 

ADAMUS: Da. 

 

DENIZ: Uzmem to na sebe. 

 

ADAMUS: Ti prestaneš da čuješ. Ti prestaneš da slušaš. Ti prestaneš da komuniciraš. 

Čulo Komunikacije je tako prelepo. To je čulo. To nije samo čin pričanja ili slušanja. 

To je čulo, a ti si uradila zaista dobar posao zatvaranja, dok ne udješ u tvoj auto. 

Moţeš li čuti sebe u autu? 

 

DENIZ: O, da. 

 

ADAMUS: O, da. Nije li zadivljujuće kako moţeš čuti sebe u autu? Dakle završimo 

to. Danas ćemo uraditi malu stvar da to završimo. 
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DENIZ: Hvala ti. 

 

ADAMUS: Okej. Nema više igara. Da, ljudi će te povrediti. Hoće. Ljudi će te 

ismevati. Oni će ti se smejati. Oni će ti uzeti sve što imaš. Oni će pokušati da ti uzmu 

dušu, ako mogu. Ali ne mogu. 

 

DENIZ: O ne. Oni neće uzeti moju dušu. (smeje se) 

 

ADAMUS: Oni će pokušati. 

 

DENIZ: Oni će pokušati, ali... 

 

ADAMUS: Oni će pokušati, ali ne mogu. 

 

DENIZ: Mislim da je to razlog što ja to štitim. 

 

ADAMUS: Da. Mislim, čak i ako im je ponudiš, oni ne mogu. Ali postoji ova 

ogromna stvar, a onda nastavljaš da se pitaš "Šta nije u redu sa mnom? Šta nije u redu 

sa mnom?" To su samo ljudi. To nisi ti, okej? Hvala ti. 

 

DENIZ: Hvala ti. 

 

ADAMUS: Još nekoliko ovde. To je moj omiljeni deo celog šoua. (Adamus se smeje) 

Da, draga. 

 

KAROLINA: Imaš li nešto protiv da sedim... 

 

ADAMUS: Izgledaš divno kao i uvek. Ostani da sediš, molim te. Da. (ona nespretno 

rukuje sa mikrofonom) 

 

KAROLINA: Imaš li nešto protiv da sedim? 

 

ADAMUS: Nemam. 

 

KAROLINA: Hvala ti. 

 

ADAMUS: Da. Mogu li ja doći i sesti pored tebe? (ona se smeje) 

 

KAROLINA: Da, moţeš. 

 

ADAMUS: Dobro. Dobro. Okej. (on seda pored nje) 

 

KAROLINA: Hvala ti. 
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ADAMUS: Shvataš li da su kamere svuda okolo. (smeju se) 

 

KAROLINA: Oh, sranje! (smeje se) 

 

ADAMUS: Ne bismo mogli imati privatni momenat i ako bismo pokušali. Dakle koja 

je najviše iritirajuća stvar u tvom ţivotu? 

 

KAROLINA: Moja ledja. 

 

ADAMUS: Tvoja ledja. 

 

KAROLINA: Moja ledja. Aha. 

 

ADAMUS: Šta je sa tim? 

 

KAROLINA: Pa, slomila sam pršljen bez da sam čak i pokušala. (smeje se) 

 

ADAMUS: Da. 

 

KAROLINA: I to se iscelilo, ali sam onesposobljena. 

 

ADAMUS: Sa bolom? 

 

KAROLINA: Da. 

 

ADAMUS: Mnogo bola? 

 

KAROLINA: Sada ne mnogo. 

 

ADAMUS: Da, da. Dakle ledja. Šta bi ti rekla da ledja predstavljaju u tvom ţivotu? 

 

KAROLINA: Snagu. 

 

ADAMUS: I - snagu, to je istina - i šta još? 

 

KAROLINA: Stabilnost. 

 

ADAMUS: I šta još? 

 

(ona pauzira) 

 

Krutost? 

 

KAROLINA: Da. 
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ADAMUS: Mislim, to jeste snaga. Ledja su snaga. 

 

KAROLINA: Da. 

 

ADAMUS: Ali to je takodje neka krutost. Drugim rečima, stvari moraju da budu na 

izvestan način. 

 

KAROLINA: Da. 

 

ADAMUS: I ledja stradaju kada nosiš previše tereta, kada pokušavaš da odrţavaš 

svet na okupu - ne samo tvoje voljene, nego ti pokušavaš da drţiš svet na okupu - i 

kada... ti si tako kruta ponekad - mislim, šarmantna, predivna, ali ponekad tako kruta, 

drţiš se tvojih načina. Da li bi ti rekao da je ona malo tvrdoglava ponekad? 

 

VINC (njen suprug): Tvrdoglava, da. 

 

ADAMUS: Da, tvrdoglava, da. Sada se udaljavam, jer ovde postaje malo vruće. 

(smeh) Ali tvrdoglava, rigidna. I to je skoro kao što sam rekao, tvoj Majstor Ja, 

Razbijački Majstor ulazi i kaţe: "Nema više krutosti. Nema više tvrdoglavosti. 

Vreme je da se otvoriš." Ti imaš prirodno čulo kreativnosti, ali si pokušavala da čak i 

to bude veoma struktuirano. I tvoje telo govori: "Ne. Ne. Mi to više ne moţemo 

raditi." 

 

Ti si zapravo dobro; tvoje telo samo govori "Moraš da pustiš to, svu tu krutost." 

Otvori se široko. Radi neke lude stvari ponekad. Ti si bila preterano ispravna u tvom 

ţivotu. (ona se neţno smeje) Da. Da i pusti to. Ima nekoliko vas takvih ovde u sobi, 

ali neću gledati okolo. Pustite to. I ja znam da postoji tendencija da mislite "Oh, moja 

ledja su potrošena. Ona se nikad neće isceliti. I doktori su mi rekli sva ova stanja i 

ona su davno potrošena." Uopšte nisu. Postoji stvar nazvana svetlosno telo, i to se 

radi kroz dopuštanje. Ali ti i ja treba jednom da imamo mali razgovor o dopuštanju. 

Dodji ovde na Jednostavnog Majstora ovog leta. Ti pokušavaš da kontrolišeš čak i 

dopuštanje, a to ne funkcioniše. Dopuštanje je prosto dopuštanje. 

 

Dakle, uzmi dobar dubok udah. Mi ćemo povratiti ta ledja, da ne budeš u bolu, da 

nemaš teškoću da hodaš, zato što ti voliš da šetaš. Ti voliš tvoju slobodu, a ovo ju je 

sigurno ograničilo. 

 

KAROLINA: Aha. 

 

ADAMUS: Okej. 

 

KAROLINA: Hvala ti. 
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ADAMUS: Moţeš se kladiti. 

 

KAROLINA: Aha. (on je poljubi) 

 

ADAMUS: Hvala ti. Dobro. 

 

LINDA: Još? 

 

ADAMUS: Okej. Da, još dvoje. 

 

LINDA: Okej. 

 

ALAN: Mogao sam videti da to dolazi! (Linda se smeje) 

 

ADAMUS: Koja je najviše iritirajuća stvar u tvom ţivotu... 

 

LINDA: Tako predvidivo, eh? 

 

ADAMUS: ... osim kada... 

 

ALAN: Tako predvidivo! (Linda se smeje) 

 

ADAMUS: ... kada ti neko uruči mikrofon? 

 

ALAN: Ja sam kao ona, znaš. Ja imam loša ledja. Pa šta.            

 

ADAMUS: Najviše iritirajuća stvar u tvom ţivotu? 

 

ALAN: (smeje se) Sada je to periodičan zdravstveni problem sa plućima što je 

prouzrokovalo da ledja stradaju. 

 

ADAMUS: Da. Vau. 

 

ADAMUS: (peva) Kičma je povezana sa... okej. (smeh) 

 

ALAN: Tako da je to osećaj... to je kao da me neko tapše po ramenu - budjenje. 

 

ADAMUS: O čemu se tu radi?      

 

ALAN: Pa, radi se o ne ţivljenju ţivota, ja mislim. Da je disanje zaista biti u 

momentu, biti tu. 

 

ADAMUS: Dakle šta se dešava kada si ti veoma senzitivan muškarac i imaš ţelju za 

ţivotom, polet za ţivotom, ali si bio veoma struktuiran, zbog očekivanja i svega toga; 
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šta se dešava kada deo tebe toliko ţeli tu slobodu - tu slobodu i izraţavanje - ali deo 

tebe to zadrţava i ostaje u strukturi, u obrascu? Ti ćeš imati neke probleme. 

 

ALAN: Stvari koje ne ţelim da izadju. 

 

ADAMUS: Da. I kako ti pokušavaš da ih izbaciš? 

 

ALAN: Pa, očigledno kašljem. 

 

ADAMUS: Kašljem. Kašljem, kašljem. Ti pokušavaš da ih izbaciš. To naposletku 

izaziva bol u tvojim ledjima jer stavljaš ogroman pritisak na njih svaki put kad 

kašlješ. Ali to je prosto stvar dopuštanja tom čulnom kreativnom delu tebe da snaţno 

izbije. Uradi nešto polu-ludo ili potpuno ludo. Nabavi gomilu boja u spreju i obidji 

unutrašnjost tvoje kuće. (smeh; njegova ţena Patriša je šokirana). 

 

ALAN: Okej, okej. 

 

ADAMUS: Ili nečiju tudju kuću. 

 

ALAN: Da! Da. Uradiću to moţda sa garaţom. 

 

ADAMUS: Ja to kaţem na šaljiv način, ali uopšte ne. Šta je vaţnije? Pustiti to... ti 

imaš divno prirodno čulo kreativnosti, ţivote istinskog vodjstva kreativnih nastojanja 

i sam si bio kreativan, a onda si to zaključao unutra i sada to kašljanje pokušava to da 

izbaci, pokušava da to proturi. To utiče na tvoja ledja, uskoro će početi da utiče na 

tvoja ramena, nakon toga to je... 

 

ALAN: Već je to uradilo. 

 

ADAMUS: A onda glavobolje i sve drugo. To nije vredno toga. To nije vredno toga. 

I vraćam se na poentu sa kojom sam počeo. Vi se pitate, svi vi, šta je pogrešno sa 

vama? Nije ništa, zaista. Postoje neki, što biste vi zvali, površni simptomi koji se 

pojavljuju i ako samo prestanete da postajete tako mentalni, da mislite... prestanite da 

radite samo-dijagnoze, znate, kao doktor ili psiholog i samo to osetite. I doći ću do 

mog obelodanjivanja za momenat, ali ledja, kašalj, sve drugo. Budi kreativan. 

Dodjavola, ti si francuz. Mislim, ti bi morao... 

 

ALAN: Još uvek imam pasoš kada sam pogledao poslednji put. 

 

ADAMUS: Još uvek imaš pasoš. Dakle ti si bio polovan drţavljanin, polovan 

amerikanac - i to je istisnulo nešto od toga iz tebe. Ali samo budi ponovo kreativan. 

Stvarno. Dobro. Koldra mi govori da začepim, ali ja se zabavljam. (Alan se smeje) 

Dobro. Dobro. Hvala ti. Još jedan. 
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ALAN: Hvala ti. 

 

ADAMUS: Još jedan. Koja je najviše iritirajuća stvar u vašem ţivotu upravo sada? 

Linda? Najviše iritirajuća stvar. 

 

VIKI: Okej, reći ću to ovde. 

 

ADAMUS: Molim te. 

 

VIKI: Suva vagina. (neko kaţe "Šta je rekla?") Suva vagina. 

 

ADAMUS: Ooh! 

 

LINDA: Ooh! (Linda se smeje) 

 

ADAMUS: Mislio sam da si rekla... 

 

LINDA: Mislila sam da si rekla "Voţnja do Kine!" (smeh)      

 

ADAMUS: Mislio sam da si rekla "Voţnja do Kine" i hteo sam da kaţem "Okej". 

 

LINDA: To je slično, da! 

 

VIKI: O da! 

 

LINDA: Ne moţeš voziti do Kine! 

 

VIKI: O ne! Mislim... 

 

ADAMUS: Mada hajde da se bavimo sa "voţnjom do Kine". (smeh) 

 

VIKI: Znaš, posle menopauze. Znaš, ţenski delovi... 

 

ADAMUS: Zašto? Zašto, zašto, zašto? 

 

VIKI: ...ka jugu. 

 

ADAMUS: Da, zašto? 

 

VIKI: Da! 

 

ADAMUS: Da. Zašto imaš ovo stanje? 

 

VIKI: Svaka ţena mog doba ima ovo stanje. 
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ADAMUS: Besmislica. 

 

VIKI: Da. 

 

ADAMUS: Ne. 

 

VIKI: Da. 

 

ADAMUS: Ne.  

 

VIKI: Da! 

 

ADAMUS: Ne. 

 

VIKI: Da. 

 

ADAMUS: Da li ti to ţeliš? 

 

VIKI: Ne!! (Adamus se smeje) 

 

ADAMUS: Zašto ti misliš... osim da sve druge ţene imaju sve to ostalo, šta ti misliš 

da se dešava sa tim? 

 

VIKI: Pa, ja mislim da postoji greška u dizajnu u menopauzi. 

 

ADAMUS: Ne, ne postoji i iskreno - oh, moram da čekam do mog obelodanjivanja 

da zaista, ne da ulazim u to, nego da to detaljnije prodiskutujem - ali postoji... okej. 

Postoji seksualno zlostavljanje. Skoro svi su to imali u nekom stepenu, neki više od 

drugih. Postoji zatvaranje čulnosti seksa. Postoji "Ja sam previše stara za seks. To 

ionako nikad nije bilo zabavno, nikad nisam imala pravog partnera, imala sam više 

zabave sama sa sobom, radeći to sama. Bog to ne voli" i sve ove druge stvari. Šta ti 

misliš da će se desiti?! Mislim, da li misliš da će tamo dole biti pljusak? Ne! (smeh) 

To će presušiti i to je kao, to više nije potrebno. To više nije korisno, dakle to je samo 

"Okej, ja odlazim." Vreme je da se vratiš seksualnosti, ali ti ćeš imati zaista veliku 

teškoću sa tim. Seksualnost, vraćanje seksualnosti. Biti... (neko kaţe "Zvuči kao 

kurs") To je vraćanje... da, da. Kurs koji Koldra neće podučavati, ali Alan bi voleo to 

da podučava (smeh) u njegovom novom kreativnom francuskom pristupu. Da -

"Povratak Seksualnosti". Dakle, ne, to je zatvaranje čulnog bića. Zašto? Zašto? 

 

VIKI: Zato što ţene mog doba nisu poţeljne. 

 

ADAMUS: Besmislica! To uopšte nije istina. Neka od mojih najboljih ljubavnih 

iskustava i Koldra postane tako posramljen kada ja pričam... (smeh) Moje najveće 
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ljubavi su bile, što bih ja nazvao, zrele ţene. Mlade ţene, one ne znaju šta rade. One 

mnogo vrište. One previše pričaju, a onda... (smeh) To nije zabavno i odmah je 

gotovo. I one su kao "O Adamuse, iscrpeo si me." Zrelije ţene, to je kao "Bejbi, 

bejbi, provedimo još jednu noć zajedno." 

 

Ne, senzualnost u muškarcima i ţenama se povećava sa starenjem. Treba da se 

povećava sa starenjem. Vi postajete više čulni, iskusniji, slobodniji sa vašim telom, 

manje ukočeni povodom toga šta ljudi misle. Na izvesnoj tački, vas prosto više nije 

briga i to je kao "samo napred", bilo da je to sa sobom, partnerom, mnogim 

partnerima, nije vaţno. To stvarno nije vaţno. Ali ne postoji ni jedan razlog za... 

senzualnost (čulnost) se povećava sa mudrošću. Gledajte šta će se desiti danas 

kasnije. Čulnost... (Adamus se smeje) 

 

SART: Da, bejbi! 

 

ADAMUS: Čulnost se povećava sa mudrošću. Sada uzmi dubok udah, popij čašu 

vode i vrati to, bejbi. (smeh) To je nova majica za Sarta. "Vrati to, bejbi." 

 

VIKI: Vrati to, bejbi. 

 

ADAMUS: Mi ćemo znati šta majica znači. Okej, hvala ti. Hvala ti za tvoju 

iskrenost. 

 

 

Senzitivnost                

 

Počeo sam sa pitanjem - "Koja je najviše iritirajuća stvar sada u vašem ţivotu?" - i 

imali smo mnogo zaista dobrih odgovora. Hvala vam. Suštinski, to je sve! (Adamus 

se smeje) U vašem ţivotu se sada dešava da vi postajete čulno biće, multi-čula, ne 

više samo u Fokusu. Ovo je bila moja tema već neko vreme. Izadjimo iz singularnog 

Fokusa. 

 

Fokus je čulo. To je andjeosko čulo. Zapravo, u drugim ravnima, osim onih koji su 

bili ovde na Zemlji, oni zaista nisu dobri u fokusu. Gore u andjeoskim ravnima, oni 

nekako, što biste vi rekli, odskaču od zidova. Vi postanete zaista iritirani kada ste u 

blizini grupe vazdušastih andjeoskih bića koja nikad nisu bila na Zemlji. Kao "Šta?! 

Pokušaj da se uzemljiš. Hajde! Moţeš li ostati samo na jednoj temi u jedno vreme?" I 

oni su nekako paperjasti i oni su nekako kao, znate, jedna stvar ili druga. Vi ste znali 

neke takve ljude, ali ovo je gore. To je gore u drugim ravnima. Vi ste postali dobri u 

Fokusu. Ali mi sada idemo izvan toga.  

 

Dakle, ono što se dešava je da vi postajete veoma senzitivni. To je sada neprijatan 

period, zato što otvarate druga čula. Nedavno sam pričao u Kihaku, ili u Ţivotu 

Majstora 4, o čulu Jedinstva, na primer. To je čulo, što znači da ste sposobni da 
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opaţate čestice energije, koje nisu fizičke čestice, ali vi ste sposobni da opaţate 

čestice energije u jedinstvu (celini). Umesto svih ovih malih - pretpostavljam da biste 

ih zvali - tačaka, vi ste sposobni da opaţate stolicu. To je zadivljujuće. To je čulo. 

Umesto da vidite milione malih tačaka energije, vi ste razvili sposobnost kroz čulo 

Jedinstva da to spojite. 

 

To je veoma razigrano čulo. Vi više ne morate da vidite samo stolicu. Vaše čulo 

Jedinstva omogućava vam da vidite stolicu u ovoj dimenziji. Ali to isto čulo 

Jedinstva omogućava vam da vidite drvo od kog je ona nastala i da osetite drvo od 

kog je ona nastala; da vidite i da osetite entitet koji tu sedi upravo sada - ako bi se 

sklonio sa moje stolice - predstaviću ga za momenat. To je čulo Jedinstva. 

 

Vi otvarate mnoga čula i to je veoma neprijatno vreme. To je kao da prolazite kroz 

pubertet na vašem putu do majstorstva. Ovo je kao duhovni pubertet. U isto vreme, vi 

postajete veoma osetljivi, senzitivni za tako mnogo raznih stvari na Zemlji, i to je 

veoma iritirajući i razdraţujući period. I ţeleo sam da predočim da ćete vi raditi stvari 

kao dobiti osipe i imati suvo šta god, i proći ćete kroz sve vrste kašljanja i bolova i 

sve ove druge probleme, zato što postajete veoma senzitivni. 

 

Hajde da pričamo o nekima od njih, i pričaću o onome što biste vi zvali iritirajuća 

strana, ali takodje i blagoslovljena strana do koje ćete doći. Mislim da ovde treba da 

imamo tablu ili nešto za pisanje.  

 

LINDA: Evo ovde. 

 

ADAMUS: Ah! Traţi i primićeš. To dolazi vama, zar ne? To je tačno tu. Danas 

nemamo našu malu magičnu tablu, ali imamo moju omiljenu - dobra staromodna 

vrsta table kao Mojsijeva ploča. Da. 

 

 

~ Hrana     

 

Okej, dakle hrana. Hrana. Vi ste ranije spomenuli hranu. Vi postajete senzitivniji na 

nju. Ona će uticati na vaše telo. Izvesna hrana za koju mislite da je dobra za vas, 

završite sa tim, jer se vaše telo promenilo. Vaša hemija, vaša pH vrednost, unutrašnji 

balansi onoga što vi zovete svetle i mračne energije, sve se menja. 

 

Postoje izvesne vrste hrane koje će vas sada izazvati, čak i ako mislite da su zdrave. 

Svaka hrana je zdrava. Svaka hrana. Gliste su zdrave. (smeh) Ja volim gliste. 

 

EDIT: Blago tebi. 

 

ADAMUS: Da, male gumaste gliste. One su stvarno... (još smeha) Pa, to nije vaţno. 

Svaka hrana je zdrava za vas, ali je do vas da to opazite čulima. Neka hrana će uticati 
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na vas. Čak i ako vi kaţete "Oh, ja danas dobro jedem. Jedem jogurt i banane", 

moţda ne. Moţda ne. To bi moglo aktivirati neka stara uverenja koja sada treba da 

odu. Okej, dakle hrana. Zapiši to na tablu. 

 

Sa druge strane, hrana će imati ukus kao nikad pre. Vi ćete osetiti ukus dubokog 

bogatstva u hrani, kao nikad pre, čak i u ovsenoj kaši. Jedna od mojih omiljenih. 

(Linda reaguje) Linda se trza kada ja to kaţem. Čak i u ovsenoj kaši postoji takvo 

bogatstvo, takav ukus, kada otvorite vaša čula. Dakle senzitivnost na hranu. 

Zaboravite sve što ste mislili. To je skoro komanda da biste išli napred. Zaboravite 

vaše stare stvari o hrani. 

 

LINDA: Gospodine, postoji li tema za ovo? 

 

ADAMUS: Tema. Na šta smo fokusirani ovde? (smeh) Senzitivnost. Senzitivnost. 

Šta je sa bukom? 

 

LINDA: O da! 

 

 

~ Buka      

 

ADAMUS: Boţe, buka! Mislim, iznenada, iritirajuće i vi mislite "Oh, mora da 

postajem kao jedan od onih starih ljudi, znate - "Beţite iz mog dvorišta, vi mali 

kučkini sinovi!"" (Linda uzdiše) "Oh, ta buka! Ne mogu to podneti. Utišaj taj stereo." 

(smeh) Vi postajete veoma senzitivni na svaku vrstu zvuka i to moţe biti iritirajuće. 

Izvesne frekvencije za neke od vas - prosto je uţasno nositi se sa tim. Glasni zvuci. 

Šta sa ovim - usadiću to u sve vas - kapanje vode kasno noću iz česme i vi to ne 

moţete popraviti. Kap! Kap! Kap! To je kao "Ooh!" A onda vi koristite vaš um da to 

prevazidjete "Neću misliti o tom kapanju." Vi samo postanete iskapani, zato što će to 

biti gore nego ikad. 

 

I oni razdraţujući zvuci... Koldra ima fobiju kada ljudi prave buku dok jedu. 

(Adamus pravi zvuk ţvakanja, a Linda se smeje) I sada, vi moţda mislite da je on 

balansirana osoba, ali kada je otkriven ispada da je on malo uvrnut povodom glasnog 

ţvakanja. Zato molim sve vas, kada ste sa Koldrom, kada ste zajedno za stolom za 

večerom, nemojte jesti. (smeh) Nemojte jesti. Jadna Linda morala je da se nosi sa 

ovim godinama. On moţe čuti kada ona jede perece 1,5 km dalje. (još smeha) I jadna 

draga, ona više ne moţe ni jesti u blizini kuće. Nije ni čudo što je tako mršava. 

Mislim, ona ne moţe jesti. Ona mora da jede kada on napusti kuću. Vidi ga da vozi 

putem - "Oh dobro. Sada ću pojesti činiju ţitarica." Err! On se okrene, vrati se - 

"Prestani da jedeš tako glasno!" (smeh) 

 

LINDA: On ne preteruje mnogo. 
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ADAMUS: Buka. Sada, na drugoj strani toga je lepota zvuka, kao što nikad pre niste 

čuli, u muzici, u prirodi. Ptica peva rano ujutru. To je toliko bogato i čulno. Vi ste 

nekako izmedju. Vi idete iz zaista sivih dosadnih čula u sva čula, ali iskusićete neke 

od ovih neudobnosti, iritacije sa nekim od čula. 

 

 

~ Negativne misli      

 

Koje su neke druge iritacije o kojima moţemo pričati? Šta je sa negativnim mislima? 

Negativne misli. Senzitivnost na negativne misli, vaše sopstvene na samom startu. Vi 

postajete više svesni. "O moj boţe, moja glava je ispunjena sa tako mnogo negativnih 

misli. Mora da sam loša osoba." Ne, vi ste samo svesni. Svi ih imaju i većina njih 

nisu vaše. Pričali smo o tome. Ne ţelim da moram ponovo da ulazim u to. Ali vi ste 

postali tako senzitivni na negativne misli, na stvari koje dolaze iz drugih ljudi. To je 

iscrpljujuće - gore je kada ih smatrate vašim sopstvenim - ali to je iscrpljujuće - ove 

negativne misli. 

 

Ţelim jednom da napravim film sa Majklom Kontijem o unutrašnjim zabačenim 

mestima vašeg uma. Šta se tamo dešava i kako ove misli prolaze; one čak nisu nuţno 

ni vaše, ali vi morate da se borite sa njima i bijete bitku sa njima, i nećete pobediti. 

Tu nema pobedjivanja. Samo ih pustite. Ali vi ste unutra dirinčeći sa svim ovim 

mislima - "Moram da kontrolišem moje misli. Moram da upravljam mojim mislima. 

Moram da mislim dobre misli, zato što sam ja duhovna osoba. Ja sam na mom putu 

do prosvetljenja. Zašto ja mislim o tome da uzmem kantu za smeće i bacim je u 

dvorište mog komšije? Šta nije u redu sa mnom? Nešto nije u redu. Moram da se 

vratim i slušam Slobodu od Predaka, jer mora da nisam to shvatio." To su jebene 

misli vašeg komšije o njegovom sopstvenom smeću! To nije bilo vaše od samog 

početka. Dakle vi postajete tako svesni, i naročito onoga što biste vi zvali negativne 

misli. Plešite sa njima. Zabavljajte se sa njima. Otkotrljajte se u smeće vašeg komšije 

u vašim mislima. Prigrlite ih. 

 

Ustanovićete da to u stvari nije bila negativna misao. Da je u tome bilo više od 

uzimanja kante za smeće i istovaranja je u dvorište vašeg komšije. To je zapravo 

čulno. To je zapravo nešto za divljenje i postoji više u tome nego što ste vi mislili na 

površini. Tu zapravo nije bilo negativnih misli. Postanite seksi sa negativnim 

mislima. Stvarno. Dopustite sebi da udjete u njih. Vi ste bili toliko uplašeni od njih - 

"Moram da ih se klonim. Oh, negativne misli prolaze. Ubiću nekoga." Prestanite sa 

tim. Budite čulni sa njima. Osetite ih. Ako one naidju i vi ste "Oh, mračna strana! 

Lucifer! One će me zarobiti." Ne, neće. Vi postajete čulni, i u toj čulnosti vi ljuštite 

fasadu onoga što biste vi zvali negativna ili loša misao. Vi to ljuštite i iznenada vidite 

sve, sve je bogato i čulno. Nema ništa negativno ili pozitivno u tome. To je samo 

senzitivnost koja prolazi kroz vas. A onda nećete više biti uplašeni od toga. Nećete 

pokušavati da se borite sa tim. Nećete pokušavati da prevazidjete negativnost. 
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Vi postajete više senzitivni. 

 

 

~ Gužve        

 

Šta još ţelimo da stavimo na listu? Tu je jedna očigledna stvar. Ljudi. Guţve. Guţve. 

Ljudi - moţete to staviti u dve kategorije - ali guţve. 

 

LINDA: Koje ţeliš? 

 

ADAMUS: Guţve. Vi postajete tako senzitivni na guţve i ljude i vi sebi kaţete "Oh! 

Ja sam usamljenik." Ne, niste. Vi ste samo senzitivni, a guţve imaju ogromno, 

ogromno osećanje u njima. Šta da radite? Pa, mogli biste prošetati u prirodi ili osetiti 

to. To je najpre malo preplavljujuće, jer postoji mnogo energije u tome. Ali osetite tu 

gomilu. Osetite kako je ona moţda odvratna, kako lepa moţe biti. Osetite jedinstvo te 

gomile ljudi. Osetite veoma ovcoliki kvalitet toga, bez pravljenja sudova, nego osetite 

ove ljude. 

 

Biće sve teţe i teţe, neko vreme, biti u guţvama. I mnogi od vas su nekad bili, ja bih 

rekao, druţeljubivi ljudi, a onda ste negde duţ puta sa vašom senzitivnošću postali 

nedruštveni. Dakle samo ih osetite. 

 

Lepota u gomilama ili čak i u pojedinačnim ljudima, lepota je ono što ćete vi gledati, 

što ćete osećati, vi ćete biti svesni njihovog srca. Više neće postojati ta odvojenost, taj 

veliki zid izmedju vas i njih. Vi nećete morati da se pitate šta oni misle ili osećaju. Ja 

ne govorim o psihičkim moćima i čitanju njihovog uma. Vi ćete biti sposobni da 

osetite tu osobu, njen ţivot, njeno putovanje, čak i ako je ona još uvek uspavana, 

njenu lepotu koju ona ima. Čak i najviše dostojni prezira ljudi imaju veliku lepotu u 

sebi. 

 

Oni su na putovanju. Oni su drugačiji od vas. Moţda će vam biti teško da budete u 

njihovoj blizini dugo vremena, ali počećete da prepoznajete duša-sa-dušom 

povezanost, realizaciju. Ne staru "Namaste" vrstu površnog makia, nego pravu osobu 

i dušu iza tog lica i tog tela. Vi postajete više senzitivni. Da, draga. 

 

LINDA: Da li ti govoriš da ćemo mi nekako biti sposobni da tolerišemo dostojne 

prezira nesenzitivne ljude? 

 

ADAMUS: Apsolutno. 

 

LINDA: Vau. 

 

ADAMUS: Evo zašto, zato što ste vi bili dostojna prezira osoba. 
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LINDA: Eto ga. 

 

ADAMUS: Eto ga, tačno. Ne, vi ćete imati takvu empatiju i saosećanje, bez da ih 

ţalite, bez da osećate potrebu da počnete da propovedate i budite ih i sve to ostalo. 

Vaša nova senzitivnost će vam omogućiti da prosto budete u njihovom prisustvu, da 

dobijete njihovu celu, što biste vi rekli, priču, ali ne linearnu priču, njihovo celo 

bivstvovanje - pucne prstima - samo tako. Ne kao osudjivanja, nego kao svesnost. Vi 

ćete razumeti na takvom nivou da nećete ţaliti osobe koje spavaju na ulici noću. Vi 

ćete ih poštovati. Vi ćete toliko ceniti svakoga sa bilo kojim fizičkim hendikepom. 

Prestaćete da se osećate mučno u njihovoj blizini, ako znate na šta mislim; prestaćete 

da osećate posramljenost ili krivicu u njihovoj blizini. Vi ćete ih poštovati na tako 

dubok način. To je senzitivnost. Ali vi ste u tom izmedju, gde ste kao "Ne mogu 

podneti guţve. Ne volim ljude. Ja sam usamljenik", a iznenada ste divno empatsko 

biće koje jeste. 

 

 

~ Mirisi              

 

Šta još? Šta još ide na listu? Da. (neka ţena kaţe "Mirisi") Mirisi! O da! Mirisi. Da li 

bilo ko ovde ima senzitivnost na smradove? Da. Svi vi biste trebali podići ruku. I ako 

nemate, to se otvara prilično brzo i iznenada smradovi, ţivinsko djubre vrsta toaleta, 

kako vi to zovete, vrsta smradova vaših prenosivih toaleta. Ooh, da, i to je bila samo 

osoba koja stoji pored vas. (smeh) Vi počinjete da osećate miris energije, i to je u 

početku zaista napadno. To je preplavljujuće. To ne mora zapravo da bude fizički 

smrad prouzrokovan aktivnošću sa kiseonikom ili bez kiseonika. To je prosto 

osećanje mirisa energije, i oh, ponekad je to snaţno. 

 

Lepota toga je što moţete namirisati energiju. Što imate takvo cenjenje energije u 

vazduhu, energije oko ljudi. Iznenada, vi zapravo ne otvarate čulo mirisa; vi otvarate 

neka druga čula i opaţate to kao miris, ali to je lepota toga. To je lepota. 

 

 

~ Priroda  

 

Druge stvari. Priroda moţe ići na listu. Alergije. Iznenada, sav vaš ţivot zaista niste 

imali nikakve alergije i iznenada kijate. To je drveće. To je polen. To je perut psa. To 

su sve ove stvari, i vi ste kao "Šta nije u redu sa mnom? Iznenada ne mogu da 

podnesem ništa. Mora da postajem slab." Ne! Vi postajete senzitivni. 

 

Priroda ima jednu od najsnaţnijih energija od svih. A kada priroda prolazi kroz svoje 

promene - cveće cveta, drveće, lišće raste - to je vrlo, vrlo snaţno. Vrlo snaţno. To 

ponekad prouzrokuje mojim očima da suze. Vrlo snaţno. I spojite ovo sa činjenicom 

da postajete više senzitivni, ali vi volite prirodu, ali vi ćete otići, kao da izdajete 

prirodu, ili Gaju, ili šta god - uzgred, Gaja odlazi takodje, tako da to nije vaţno - i to 
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okida senzitivnost u vašem biću i iznenada kijate sve vreme. A onda "Šta je ovo? Šta 

nije u redu sa mnom? Ne mogu da cenim prirodu. Ne mogu čak ni da izadjem 

napolje, zato što kijam sve vreme." Vi zapravo integrišete prirodu u vaše biće da biste 

mogli da je ponesete sa sobom i to je preplavljujuće - preplavljujuće ponekad. 

 

Sada, mogli bismo nastaviti i nastaviti sa vašim senzitivnostima, nastaviti i nastaviti 

sa svim raznim senzitivnostima, bilo da je to hrana, bilo da su to zvuci, miris, bilo 

koja od ovih stvari. Poenta koju sam ovde ţeleo da naglasim je da vi prosto postajete 

više čulni. To je sve. Vi ste tačno u toj izmedju zoni i to je vrlo, vrlo, vrlo izazovno za 

vaše staro telo i vaš um. 

 

Vaše telo i um sada ne razumeju kako da integrišu vašu novu senzitivnost. To je 

preplavljujuće za njihove sisteme. To je toliko preplavljujuće energetski da će to 

razneti električne utičnice. To će razneti nešto od vaše kompjuterske i elektronske 

opreme samo zato što, u analogiji, to takodje raznosi neke od vaših starih telesnih 

sistema. 

 

Telo i um ne znaju kako da barataju čulom izvan fokusa - čulom Jedinstva, čulom 

Imaginacije, nekim drugim čulima o kojima smo nedavno pričali i o kojima ćemo 

pričati više. Telo i um imaju ovaj veliki znak pitanja - "Šta nije u redu sa mnom? 

Zašto je sve drugačije? Zašto se sve menja?" Ništa, ništa, ništa nije pogrešno. Ništa 

nije pogrešno, pa ipak mogu čuti neke od vas da govorite "Pa, da, ali Adamuse, ti ne 

razumeš." 

 

Ispričaću vam priču, zato što ja razumem, i svako od vas ko misli da je vaš problem 

specijalniji, ili da se ne moţe prebroditi, ili bilo šta, vi grešite. Vi prosto prelazite iz 

stanja gde ste tupa osoba i osoba koja je veoma mnogo u rutinama, veoma bezbojna 

osoba, u stanje gde postajete veoma senzitivni i veoma čulni. 

 

 

Lord Ventor         

 

Ispričaću vam priču o jednom od mojih kolega Uzašlih Majstora. On je ovde sedeo 

malopre, pomerio sam ga. Njegovo ime je Lord Ventor. 

 

LINDA: Pff! 

 

ADAMUS: On je bio britanac u njegovom poslednjem ţivotu. Lord Ventor. On je 

sedeo u mojoj stolici. To je kao "Lord! Dobri Lord! Izlazi iz moje stolice. Ovo je za 

mene. Idi i sedi u Lindinu stolicu." (smeh) 

 

Lord Ventor je Uzašli Majstor. Kao što sam rekao, on je bio englez u njegovom 

prošlom ţivotu. Mi smo ga zvali Sedam Pikova u Klubu Uzašlih Majstora. Sedam 

Pikova. Trebalo mu je sedam ţivota prave agonije i patnje pre nego što je postigao 
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svoje prosvetljenje. I mislim, on je bio tako blizu. On je bio tako blizu svom 

prosvetljenju, ali svaki put to nije funkcionisalo. Umro je pre prosvetljenja. 

 

Iznosim ovo zato što su neki od vas tako blizu i nekoliko vas prelazi preko i to je... 

stvarno?! Vi ćete se ponovo vratiti i raditi ovo 2042-ge godine i pokušati to ponovo? 

Ne, ne, ne, ne. 

 

Dakle Lord Ventor je bio tako blizu sedam puta, skoro tu, kao da je mogao to okusiti. 

Mogao je to dotaći. To je bilo kao ako je ovo (tabla za pisanje) bilo prosvetljenje, 

ulaz za prosvetljenje, on je bio tačno ovde (praktično ga dodirivao), a onda to nije 

uspelo. Njegov sistem je bio raznet svaki put, njegovo telo i njegov um. 

 

On je postajao veoma, veoma senzitivan. On je postao veoma senzitivan na englesku 

hranu. (smeh) 

 

LINDA: To je lako. 

 

ADAMUS: I skoro je prestao da jede. (Adamus se smeje) Nikad to nisam shvatio. 

Tako je blizu Francuske. Tako blizu, a ipak tako daleko. 

 

On je postao veoma senzitivan na zagadjenje. Bilo je mnogo zagadjenja u vreme 

njegovih dana kada su oni nekad sve vreme sagorevali ugalj i ljudi su se pitali zašto 

imaju problema sa plućima. To je zato što palite ugalj i udišete to. On je postao 

veoma senzitivan na ţivotinje, a imao je mnogo konja. On je postao previše 

senzitivan na konje. To ga je jednom ubilo. Ubila ga je prosto senzitivnost na konje. 

Da. da. 

 

Sedam puta on je bio tako blizu prosvetljenja, ali svaki put je ušao u preplavljenost 

senzitivnošću i pokušao je to da reši radeći stvari koje ljudi pokušavaju da urade, koje 

vi pokušavate da uradite. On je pokušavao to da prevazidje sa izvesnim biljnim 

lekovima. On je pokušavao to da prevazidje kroz hipnozu. To je bila šala. On je 

pokušao to da prevazidje kroz seanse, vračanje i sve drugo, umesto da samo razume 

da on prelazi iz veoma linearnog-lokalnog-dosadnog u senzitivnost. 

 

Konačno je shvatio. Konačno, pretpostavljam da je nekako, pa, došao do tačke gde 

zapravo nije imao ni jednu drugu opciju. On je sada na svom sedmom pokušaju u 

prosvetljenje. Mislim, on je naporno radio. Radio je zaista naporno na tome. On je 

bio na svom sedmom pokušaju i zaista ništa mu nije ostalo, i znao je da umire. 

Kašljao je. Kijao je. Nije više mogao jesti tu ekstremno odvratnu hranu. Nije voleo 

ljude, tako da ih nije puštao blizu. Mislim da je morao da ustaje i ide u kupatilo cele 

noći i sve ove druge stvari koje su mu se dogadjale i on je konačno morao da pusti. 

Morao je da prestane da pokušava tako naporno. I kada jeste, bio je preplavljen, na 

neki način, sa senzitivnošću. Ali umesto samo onoga što vi zovete teška strana 

senzitivnosti, on je takodje otvorio čulnu stranu, stranu koja je mogla naći 
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senzualnost čak i u engleskoj hrani; deo koji je mogao čuti lepotu u svakoj vrsti buke. 

On je otvorio tu drugu stranu i u tome je postojao nalet istinske senzualnosti, skoro 

balans za sve drugo, i to je otvorilo neka od njegovih drugih čula i on je prestao da se 

bori. I iznenada je video, osetio i iskusio lepotu svih ovih stvari. Iznenada je uvideo 

"Oh! Ovo je deo prosvetljenja. Ja prelazim iz stanja gde sam tup i nesvestan i 

zatvoren u senzitivnost i u čulnost." 

 

Da, iritirajuće je kada imate osipe po telu. Iritirajuće je kada kašljete. Iritirajuće je 

kada imate sindrom suvih usta i sve drugo. Sve ovo je iritirajuće i sve to je deo vašeg 

ulaska u majstorstvo. 

 

Nema nikakvih grešaka u tome. Ne postoji ništa što vi radite pogrešno. Nema 

nikakvih pogrešnih obrta. Ako postoji išta što bih ja preporučio protiv toga, to je da 

prestanete da brinete o tome, a to će vama biti teško. Mnogo vas voli da brine. 

Prestanite da brinete povodom toga i prestanite da uzimate sve ove stvari da 

pokušavate to da prevazidjete. Prestanite da trčite kod veštica i veštaca zbog svih 

vrsta čudnih lekova. Samo budite senzitivni. Ja ne govorim da nikad ne uzmete - 

Koldra i Linda su istovremeno rekli "Ne moţemo uzeti aspirin ili tablete protiv 

alergije?" Nemojte preterivati sa tim. Nemojte sebe činiti nesenzitivnim. Imaćete 

nekoliko neudobnih dana, godina, ali to zaista nije vaţno. (smeh) Vi otvarate vašu 

čulnost. 

 

Lord Ventor je to konačno shvatio. On je to konačno samo dopustio, i u tome, iskusio 

tako izvrsno osećanje, izvrsnu energiju, izvrsnu čulnost, i uvideo je, oh moj boţe, on 

je bio stari uštogljenik mnogo ţivota. On je radio previše naporno na nečemu 

nazvanom prosvetljenje, stvari na kojoj ne možete raditi. Vi to jedino moţete 

dopustiti. Tačka. 

 

Dakle ja vidim tako mnogo vas, ja čujem tako mnogo vas. Vas svrbi, vi kašljete, vi se 

češete, vi podrigujete, vi prdite, vi radite sve ove druge stvari koje se dešavaju sa 

vašim telom i to je sada okej. Vi ne moţete podneti da budete blizu drugih ljudi, ali 

ne moţete podneti da budete sami. Šta je gore? Biti sam? Biti sa drugim ljudima? Vi 

ne moţete da spavate noću. 

 

Dejvid, ova senzitivnost na san, stvar koju imaš je blagoslov, ne prokletstvo. Da, 

ustani i idi u kupatilo takodje u isto vreme, ali kada vi prekinete stare navike noćnog 

spavanja od osam sati i moţete malo da spavate, malo da ustanete, malo da spavate, 

vi razbijate stare ritmove. Blagoslov je ustati - jeste - ustati u dva ujutru ili četiri 

ujutru ili dva i četiri i šest. Pa šta? Šta je to vaţno u prosvetljenju? Dakle zašto je to 

bitno? 

 

Vi proklinjete ljudskost i ljudski uslov, naravno, i to sada postaje intenzivnije. Ali to 

je takodje i blagoslov. I ovo nisu samo reči, zato što ja znam da su toliki mnogi od 

vas nedavno imali pravo čulno osećanje, iskustva. Malo tu, malo tamo, malo kao 
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osećanje opet, otvorenost opet. Ali onda se zatvorite. Vi ste uplašeni od toga. To je 

sve u redu. To će se otvoriti bez obzira na sve. 

 

Ja idem malo drugačijim pravcem u ovom Šaudu, zato što ţelim da razumete da vi 

postajete više senzitivni i više čulni. To je okej. To je malo neudobno, ali to je okej. 

 

 

Postavljanje današnjeg Meraba             

 

Sada bih voleo da uradim nešto. Voleo bih da uradim merab, ali bih da uradimo to 

malo drugačije. I ţelim da veoma paţljivo slušate, a onda nema pričanja nakon toga 

dok sve ne bude spremno. (Adamus pauzira, onda se smeje) Moram da popričam sa 

Koldrom na momenat. (smeh dok on ide iza stolice i pretvara se da diskutuje) Okej, 

pričali smo. Okej. 

 

Evo šta ćemo uraditi. Pod broj jedan, upalićemo svetla u publici, i svi, vi kod kuće, 

osetite ovo. Šta se dešava ovde? I svetla na bini. Dobro. Upalimo sva ova svetla. Nije 

li to intenzivno? "Oh! Ugasite ova svetla." Ne, trebaju nam. 

 

Pod broj dva, za momenat ćete staviti sve vaše stolice u krug, bez pričanja. Bez reči. 

Bez reči. Sve stolice koje su višak, sloţite ih, stavite ih pored zida, stavite ih ovde. 

Samo dovoljno stolica za broj ljudi u krugu. Ne još. Ne još. I sve bez pričanja, i ja 

treba da mogu da hodam oko zadnje strane kruga i da bude otvoreno ovde da hodam 

u krugu. Dakle samo ove stolice. Osoblje produkcije, molim vas, nemojte učestvovati 

u ovome. Mada, ostanite spremni sa kamerama. Treba mi da svi budete veoma svesni. 

Primarno ćemo koristiti kameru dva, tri i četiri za ovo, da budete veoma svesni. 

 

Dakle sada, bez i jedne reči, i merićemo vreme ovoga. Ko će meriti vreme? Okej. 

Merićemo vreme ovoga. Da li imaš sat? 

 

LINDA: Da! 

 

ADAMUS: Da. Okej. Imaš marku sata "Da". Pogledaj ga "Da!" (smeh) To je kao 

Vremeks "Da!" Okej, na tri, bez pričanja. Merićemo vreme, stolice u krug. 

 

(pauza, dok svi počinju da premeštaju stolice) 

 

I Kraš, ti ćeš ţeleti da slikaš unutar i izvan kruga. 

 

Ja čujem glasove i to nije moj glas. Mesto kroz koje ja treba da prolazim je u sredini, 

tačno tu gde stavljaš tvoju stolicu. Treba mi mesto da prolazim. 

 

Kako stojimo sa vremenom Linda? 
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LINDA: Ti nisi označio početak. 

 

ADAMUS: Znam, ali gde smo? Edit? 

 

EDIT: Deset do četiri. 

 

ADAMUS: Bez mobilnih telefona. Bez priče. Koliko vremena je prošlo otkad ovo 

radimo? 

 

LINDA: Jedan minut. 

 

ADAMUS: Ne. 

 

LINDA: Dva minuta. 

 

ADAMUS: Ne. Ti nisi merila vreme. 

 

LINDA: Ti nisi rekao kada da počnem! 

 

ADAMUS: Skoro smo gotovi. 

 

(pauza) 

 

Skoro smo gotovi. Naslaţite neke od ovih stolica ovde. Napravite mi prostor da 

prolazim. 

 

(duţa pauza) 

 

Dobro. 148 sekundi. Nije loše. Nije loše. Dobro. Sada se moţete opustiti. Dobro. 

 

Par stvari koje treba da opazite. Pre svega, mi radimo nešto drugačije. Vi ste navikli 

da sedite u istim stolicama na isti način sve vreme. Mi smo uradili nešto drugačije. 

Nije bilo tako loše, zar ne? Sada moţete pričati. (Adamus se smeje) Moţete se 

smejati. Da, da. Nije tako loše. Okej, to je prva stvar - ţivot se menja kada idete u 

prosvetljenje. Ne očekujte iste stare stolice, iste stare redove sve vreme. 

 

Broj dva, da ste pričali - zaista ţelim da osetite ovo - da ste pričali dok smo 

pokušavali ovo da uradimo, trebalo bi vam još oko pet minuta. Kada mnogo pričate, 

vi ste zaista u odvraćanju paţnje. Vaša usta rade, vaš mozak radi, onda bi neki od vas 

govorili drugima šta da rade, a neki od vas bi seli i malo se druţili. Neki od vas bi 

otišli da piške i radili sve ove druge stvari. Zadivljujuće je šta se moţe dogoditi, 

pogotovo sa kreativnim procesom, koji ovo jeste, kada ljudska usta ne rade. To je 

tako vaţna poenta. 
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Ako ţelite da završite nešto u vašem ţivotu - neki projekat, pomak na drugi nivo u 

vašem prosvetljenju - ućutite i dopustite. To je sve. Kada počnete da pričate - pričanje 

i mišljenje su nekako istovremeni, oni su vrlo slični - kada počnete da pričate, kada 

počnete da mislite, iznenada upropastite inače veoma gladak proces. Ovo je bilo 

glatko, kada uzmete u obzir da to nikad pre nismo uradili. Uradili smo to jednom na 

brodu u Egiptu. To je bilo teško, ali je uspelo. 

 

Kada zaustavite pričanje i svo mišljenje i samo dopustite, postoji tok koji se dogadja i 

iznenada gledajte šta se dešava. Nije ono što bih ja zvao savršen krug, ali prilično 

dobar. Ovaj je kao jaje. Ja sam ovde usred jajeta, oblik velikog jajeta. Dakle, to je 

vrlo, vrlo vaţno. 

 

Menja energije u sobi, zar ne? Menja ih mnogo i to zapravo unosi više čulnosti. Više 

čula počinje da se otvara. Neki od vas misle da ćemo za momenat krenuti da pevamo 

Kumbaja. Nećemo. Ne radi se o tome. Samo sam ţeleo da uradimo nešto drugačije za 

ovaj merab. 

 

Svi vi koji gledate on-line - gde ste? (on traţi pravu kameru) Oh, svi vi koji gledate 

on-line, unesite sebe sada. Ššš! Prestanite da pričate. Unesite sebe u ovaj krug, u ono 

što ćemo raditi i iskusiti ovde. 

 

Sada samo... vi mislite o tome. Samo to uradite. "Ja Jesam Ovde", sećate se? "Ja 

Jesam Ovde" - onda ste ovde. Okej, dobro. 

 

Sada ćemo pustiti malo lake merab muzike i uzeti dubok udah. Ovo je zabavno. Ovo 

je kao da idemo na kampovanje. (smeh) 

 

(muzika počinje) 

 

I ja ne volim - mislim, volim ovo (mala posuda), zato što tu piše St. Germain, volim 

ovo - ali ne volim sve ove stvari ovde, zato ćemo to skloniti. (neko sklanja govornicu) 

Oh, samo uzmite dubok udah i osetite lepotu muzike i ovog dana. 

 

Ah! Uzmite dubok udah i ostavićemo upaljena svetla. Vi društvo se zabavljate tamo 

nazad. (govori osoblju produkcije) Nikad niste ovo radili, zar ne? Ali, zar nije 

zabavno? To je kreativno. Da smo vam rekli za to unapred, vi biste bili zabrinuti - 

"Pa, kako ćemo dobiti ovo i kako ćemo uraditi ono?" Ali vi ste samo u momentu. 

Postoji tok u tome. Postoji neka vrsta čulnosti u tome. 

 

Dakle uzmite dobar dubok udah. Počnimo. 
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Merab Puštanja       

 

Ovo je merab puštanja mnogo rana. Znam da smo radili ranu, ranu, ranu, ali još uvek 

postoje neke rane. Ali sada ćemo to uraditi malo drugačije. Umesto da se borimo sa 

njima i pokušavamo da shvatimo, uradićemo to čulno. Samo ih pustite. I vaţniji deo u 

ovom merabu, pustite ove rane, ali prigrlite mudrost. 

 

Vidite, u svakom iskustvu koje ste ikad imali, bez obzira koliko teškom, bez obzira 

ako je ono prouzrokovalo bol i smrt, postoji mudrost. To je ono što duša voli. Ona 

voli mudrost. Ona ne mari za ostale stvari. Zaista ne mari. Ne mari za sve teškoće, 

sve priče. Ona voli mudrost. 

 

Mogli biste skoro zameniti reči "mudrost" i "čulnost". One su tako bliske. Mudrost. 

To je ta esencija koju duša izvlači iz svega što joj se ikad desilo, što je ikad iskusila 

kroz vas. Mudrost. To ne znači pametan. To znači, pa, to je esencija, čulnost. 

 

Umesto da se borite sa vašim ranama, umesto da pokušavate da iscelite vaše rane, 

sada ih samo pustite, a onda prigrlite mudrost, osećanje. 

 

I pre nego što budemo išli dalje sa ovim, ţelim da podsetim svakoga da sve ove stvari 

o kojima smo pričali - čulnost, mudrost, sve ovo, prosvetljenje - nema rada 

uključenog u to. Ako radite na tome, to se ne dešava. Nema nikakvog rada 

uključenog u ovo. Ako pokušavate, ako se borite, ako se borite u sebi, ako šemirate, 

ako ste u dosluhu sa sobom, ako ste zabrinuti, ako ste nespokojni i ako radite sve ove 

stvari, vi radite na tome. 

 

Realizacija, što je zapravo dostizanje vaših čula, je dopuštanje toga. Ne postoji 

nikakvo šemiranje u vašem mozgu kako to da uradite ispravno, kako da dišete 

ispravno, kako da sedite ispravno, kako da jedete ispravno, kako da bilo šta od toga. 

Ne postoji ništa. I to je mesto gde su toliki mnogi koji su bili na putu pogrešili. Pa, ne 

pogrešili, ali oni postanu toliko odvraćeni u njihov makio, kao da oni moraju to da 

urade. 

 

Kakva god rana da je tu, kakav god bol ili teškoća, kakvo god gnušanje povodom 

sebe, samo to otpustite bez napora. Ako radite na tome, vi ne dopuštate. Pustite to - to 

ţeli da ode - a onda prigrlite mudrost. 

 

Hajde da malo pojačamo muziku i vi ste svi sada ovde - vi koji gledate, vi ste ovde 

takodje. Ţelim da osetite šta dolazi sledeće. Pojačajte muziku, molim. 

 

(muzika postaje glasnija) 

 

Uzmite dobar dubok udah. Nema više rada na tome, Edit. (Adamus stavlja ruke na 

njena ramena) Uzmite dobar dubok udah. Dobro. 
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(Adamus onda ide do sledeće osobe i neţno stavlja ruke na njena ramena i nastavlja 

sa svakom osobom) 

 

(Dţoan) Postoji tako mnogo mudrosti... tako mnogo mudrosti za divljenje. 

 

(Šona) Da, mogu osetiti bol, pretpostavljam, moglo bi se reći, bio sam tamo. Tako da 

to razumem, ali sada samo to pusti. Nema rada na tome. Nema siljenja toga. Nema ni 

beţanja od toga. 

 

(Sart) Nema beţanja od toga. Ti si istinski spreman da primiš tu mudrost, okej? Udiši 

to. Dobro.     

 

(Deniz) Nema više zatvaranja. Prestani da radiš tako naporno, molim te. Samo to 

dopusti. Mudrost - mudrost i čulnost - skoro ista reč. 

 

(Meri) Ne postoji nikakav skriveni odgovor negde. Ništa što ti izmiče. Ti ne moraš da 

budeš tako čvrsta. Prestani da radiš na tome. Uf! Svi vi. 

 

(ţena) Uzmite dobar dubok udah. Samo se opustite u to. Sve teške stvari, kada 

stignete na drugu stranu toga, kada osetite šta se zaista dogadja, vi ćete uvideti tako 

mnogo mudrosti za divljenje. Tako mnogo. 

 

(Aleja) Ovo je mesto gde samo otpuštate sve ove rane. One više ne sluţe. Zaista ne 

sluţe. Samo im je trebala dobra prilika, dobar Šaud merab kao ovaj da ih pustite. 

Nemojte da radite na tome. Mogu osetiti da radite na tome. Samo to pustite. 

 

(Nensi) I shvatite da ja ne radim ništa od ovoga. Ja samo stojim ovde. Kao što sam 

vam rekao pre, ja sam sa vama svaki korak puta. Ja ne radim ništa. Ja vam samo 

dajem do znanja da ste vi okej. Pa, vi to već znate, zar ne? Sada poţanjite tu mudrost. 

Neka sve druge stvari odu i samo unesite mudrost. 

 

(Karolina) Ja vas samo podsećam na ono što vi već znate. Ne postoji ništa kao 

stvarno dodirivanje ljudskog bića, ovako blizu ljudi, u totalnom saosećanju, 

poštovanju, ljubavi. Otpustite sav taj bol. Udišite mudrost. Nema više bola. 

 

(Vinc) To je kao igranje uloge Majstora, Majstora koji je unutar vas. Ja volim ovu 

ulogu, zato što mogu tako duboko osetiti svakoga od vas. Ti si pomalo kao Lord 

Ventor. Tako blizu, prijatelju moj. Ti se drţiš tako čvrsto. Samo uzmi dobar dubok 

udah. Udiši tu mudrost. Samo dopuštaj. 

 

(Nasmejani Meda) Ovo izgleda kao nju ejdţi, zar ne? Da, ali to je veoma čulno. 

Dobar dubok udah. Spremi se za neka protresanja koja uskoro dolaze u tvoj ţivot. 
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Samo ih dopusti, hoćeš li? Samo ih dopusti. Nemoj ih ulepšavati. Samo ih dopusti. 

Majstor u tebi pita "Moţeš li samo imati poverenja?" 

 

(ţena) Mislim da se zabavljam više nego što sam dugo vremena sa svima vama. I za 

sve vas koji gledate on-line, dok obilazim, ja takodje dodirujem svakoga od vas. Ah, 

nema potrebe da budete uplašeni. Samo dopustite. Dobro. 

 

(Markus) Ovo je vreme da samo otpustite rane. Mada, nemojte raditi na tome. Ako 

budete radili na tome, to će ostati tu. Samo to otpustite i brzo udišite mudrost. Udišite 

je. Eto ga. On se ne drţi, vidite. Ovaj kolega dopušta tu mudrost. Dobro. 

 

(Tom) Samo iznesite tu mudrost u prvi plan. Nema potrebe da je sprečavate. Samo je 

iznesite u prvi plan. Za neke od vas, to je tako jasno, mudrost, kao ovaj veličanstveni 

muškarac ovde. Tako mnogo mudrosti, ali ti si skoro uplašen da je izneseš napolje. 

Ne misliš da je sasvim ispravno. Ne, samo to iznesi. Iznesi to napolje. 

 

(Alan) Sve rane. Zaglavljena energija je to što jeste. Samo uzmite dubok udah i 

hajdemo izvan toga. Onda dozvolite da ta mudrost iskrsne. Prestanite da pokušavate 

da iscelite sebe ili da popravite sebe. Samo dozvolite da ta mudrost prodje. Reč 

mudrost i čulan, kreativan - skoro potpuno isto. 

 

(Patriša) Jednog dana uskoro uradićemo ovo opet, ne na Šaudu, nego za bilo koga ko 

ţeli da dodje ovde i to uradi. I ja bih voleo da dobijem šansu da svakoga od vas 

dotaknem i osetim i drţim najveličanstvenija bića. Uzmite dobar dubok udah. Nema 

više rada na tome. Samo to dopustite. Okej. 

 

(ţena) Hm. Ti imaš tako mnogo senzitivnosti, to prouzrokuje osipe na tvom telu. 

Sada samo pusti da to prodje - ne radeći na tome, mi samo puštamo da to prodje - a 

ono što dolazi umesto toga je mudrost... i mnogo milosti. 

 

(Dejvid) Zaista imati poverenje u sebe - to je predivno, ali to je teško. Moţda se 

ponekad pitate u šta da imate poverenje, ali, pa, kao Lord Ventor vi prosto ranije ili 

kasnije nemate ni jednu drugu opciju i vi prosto imate poverenja. Vi prestanete da 

radite na tome. Vi prestanete da pokušavate to da shvatite. Vi to samo dopustite. 

Dobro. 

 

(Stiv) Pa, ovo je drugačiji Šaud, zar ne? (Adamus se smeje) Dobar dubok udah. 

Dobar dubok udah. Ah! Tako mnogo toga je spremno da prodje, dobri moj čoveče. 

Toliko mnogo toga je spremno. Neke stare stvari su tu zakopane, samo uzmi dubok 

udah. Ti ne moraš da znaš šta je to, samo shvati da je vreme. Vreme da se pokreneš 

izvan. Odlično. 

 

(Tifani) Dobro. Evo one koja je tako spremna. (Adamus se smeje) Tako spremna da 

pusti mnogo stvari. Ali ona zapravo misli da ne zna kako da se otarasi toga. Ona je 
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mislila da je to trajno zakačeno za nju, kao kanta za smeće puna djubreta sa lepljivom 

trakom oko nje. Pa, samo skini lepljivu traku i ostavi kantu za smeće iza sebe, okej? 

To je sve. Stvarno prosto. Napraviću od toga priču o Majstoru jednog dana. Okej. 

 

(Lari) On ţeli da me udari. Ne, stvarno ţeli. Mislim, stvarno ţeli. (smeh) Da. Da. Ali 

on zna da ja znam kung fu, i da sam iza njega. (Adamus se smeje) Zapravo, on je 

komičan. On ne pokušava, on ne radi naporno na tome. On samo ne veruje da je to 

moguće. Koje je gore? Raditi naporno na tome ili ne verovati u to? Koje biste radije 

imali? Ni jedno, okej? U šta god da verujete to je realnost koju stvarate. Šta god 

dopustite u vaš ţivot, bez svih ovih štitova i barijera i svega drugog što ste postavili, 

kao vašu prevenciju od povrede; šta god dopuštate - to postaje. To je tako 

jednostavno, ne za druge ljude, nego za vas. Prestani sa makiom. Počni ponovo da 

osećaš, prijatelju moj. Oh! Počni ponovo da osećaš. To je mudrost, okej? Da li smo 

drugari? (on klima glavom i lupe se rukama) Dobro. Dobro. 

 

(Astraja) Ah! Andjeo. Mm. Ovo će biti zaista dosadno za prikaz Šauda sledeći put. Ili 

moţda neće. Uzmi dobar dubok udah. Ti si tako blizu. I Lord Ventor je specijalno 

zainteresovan za tebe. Bolje pazi. On je - hm - englez. (smeh) Samo to pusti, okej? 

Nemoj raditi na tome. Samo pusti da to ode, okej? Dobro. 

 

(Viki) I moram da pitam, moţeš li osetiti moj dodir? (ona klima) Mislim, ne samo 

fizički dodir, nego... 

 

VIKI: O da. 

 

ADAMUS: Da. Okej. Sada, unesi to u tvoje telo. To je čulno. To nisu samo ruke na 

tvojim ramenima, nego smo to ti i ja, stapamo se zajedno, plešemo, osećamo. Okej, 

dubok udah. Previše otpora, okej? Samo dopusti. Opazi da nema nikakve agende u 

dodiru, okej? Hvala. 

 

(Olivia) Dobar dubok udah. Ah, takva lepota u tvojim očima, ali nešto bola takodje. 

Okej. Samo to pusti. Okej, sada se radi o mudrosti. Radi se o tome da budete čulni. 

Okej. Nema više teškog rada. Nema više pokušavanja. 

 

(Tes) Svi koji gledaju, svi, vi ste ovde. Vi ste deo ovoga. Ja ne idem samo od jednog 

čoveka do drugog. Ja sam sa svima vama. I ja to ne radim. Ja samo govorim, draga 

moja, hm, tu nema mnogo bola. Nema mnogo problema. Kako bi to bilo biti jedna od 

prvih u svojoj Realizaciji, u svojim čulima? Malo zastrašujuće moţda, ali ja osećam 

da si ti spremna. Udiši to. 

 

(Erik) Hm. Okej... (duga pauza) Opazi da nije izgovorena ni reč. (Erik klima) Nismo 

morali. Hvala ti. Nismo morali. Sve je to bilo tačno tu. 
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(Olga) Okej. Samo uzmi udah. Samo, uh, oseti kako tačno u gornjem delu grudi drţiš 

unutra nekoliko stvari. Ispljuni ih. (Adamus pljuje, a ona se smeje) A onda kada si se 

smejala, to je iznelo tako mnogo mudrosti. 

 

(Elizabet) Ah! Nema više rada na tome. Nema više borbe. Tako mnogo čulnosti ulazi 

upravo sada, samo teče unutra. Skoro to moţete videti kada je pogledate. Nema 

straha od toga. Samo pitanje gde je to bilo. Dobro. 

 

(Karol) Pogledajte sve ove Adamusove Nagrade na njenoj znački sa imenom. O moj 

boţe. Ona je ili potrošila mnogo novca ili je zaista dobra. Bez rada. Bez rada. Ne 

više, okej? Uzmi dubok udah. Prenesi to u mudrost. Prigrli tu mudrost iz svakog 

iskustva koje si ikad imala. (Adamus sklanja nešto sa njenih ledja) Eh! Ona se drţala 

za neke stvari. Morao sam to da pustim napolje. To je bilo kao buba na tvojim 

ledjima. 

 

(Silvija) Dubok udah. Evo jedne koja se zaista ne drţi mnogo. Nema mnogo starih 

problema, hvala bogu, ali ona samo čeka na dozvolu da bude čulna, da bude 

prosvetljena. Mada to neće doći od mene. Ti moraš to da uradiš za sebe, okej? 

 

Uzmimo dubok udah zajedno. 

 

Par poenti za danas. Očekujte da stvari budu drugačije. Ne očekujte da ćete uvek 

sedeti u istim stolicama u istom redu na isti način. Kada vam krug dodje, prigrlite ga. 

 

Uradite to tiho bez mnogo mišljenja, bez mnogo planiranja i brige. Samo to uradite. 

Za kreiranje ovoga danas bilo je potrebno 3 minute. To je bilo lako. Dozvolite da vam 

sve dodje. Ućutite kada to radite. Prestanite sa ljudskim posredovanjem u proces 

prosvetljenja. Da, to će biti drugačije. Da, moţda ćete morati uraditi vašu stvar 

(produkciju) ovde veoma drugačije. Mada nije bilo tako loše. Da, to moţe biti malo 

čudno. Mi sedimo u krugu; ja obilazim dodirujući svakoga. 

 

Duh, prosvetljenje vam dolazi na načine koje verovatno niste očekivali. Vi ste 

pokušavali da to radite na isti način iznova i iznova dugo vremena i očekivali ste 

rezultat prosvetljenja, a ono će doći na veoma drugačiji način.   

 

I treća i verovatno moja najveća poenta danas, vi ne moţete raditi vaš put u 

prosvetljenje. Vi ne moţete voditi vaše stare bitke i boriti se sa vašim starim 

demonima i naporno raditi na tome i mučiti se sa tim i šemirati to i planirati to, kao 

što ste radili. Prosto to dopustite. Prosto to dopustite. 

 

Povremeno će naići ometanje, bilo da sam to ja i stojim iza vas - predivno odvraćanje 

paţnje. Ja nisam radio ništa. Ja nisam isceljivao. Ne ţelim. Nisam gurao energiju na 

vas. Nisam radio ništa. Ja sam vam odvraćao paţnju dovoljno dugo da biste vi osetili 
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sebe. Šta god da ste osetili, bilo da ste ovde ili gledate, šta god da ste osetili to nisam 

bio ja. To ste bili vi. 

 

Uzmimo dobar dubok udah zajedno. 

 

Hvala vam, dragi moji prijatelji, što ste mi dopustili da budem ovde sa vama u ovom 

predivnom, čulnom i mudrom momentu. 

 

Uzmimo dobar dubok udah i zapamtite - sve je dobro u svoj kreaciji, naročito vašoj. 

Hvala vam. 

 

Ja Jesam Adamus, u krugu. Hvala vam. (aplauz publike)          
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