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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. 

 

Ah, da! Ovo što ste upravo iskusili (misli na ovaj video), i što smo mi iskusili na 

našem poslednjem okupljanju u Minhenu, bila je prava duhovnost - čulnost, osećanje, 

emocija, sreća, sve, autentičnost, biti veoma, veoma pravi. 

 

Postoji ceo ovaj koncept o duhovnosti - sedeti u nekom hramu i raditi om - i ja 

nemam ništa protiv toga. Vi ste svi to radili i to vas je dovelo do izvesnog mesta. I ja 

znam da još uvek postoje vremena kada mnogi od vas osećaju tu privlačnost 

hramovima ili manastirima s vremena na vreme - "Oh, samo da se vratim u taj mir." 

 

Ali setite se, mi smo zatvorili Škole Misterije. To je bilo naše malo utočište. To je 

bilo naše ostrvo daleko od ljudi iz sela. To je bio naš miran prostor, ali smo to 

zatvorili stotinama i stotinama godina pre. Traţili od mnogih od vas da odete. Oh, 

bilo je mnogo suza. Neki od vas još uvek gaje neprijateljska osećanja prema meni što 

sam vas izbacio (smeh), zaključao vrata za vama. Ali bilo je vreme da odemo. Bilo je 

vreme da izadjemo u svet. 
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Da, vama je još uvek potrebno da odvojite vreme za sebe. Vama je još uvek potrebno 

da izadjete u prirodu, sigurno da slušate muziku. Ponekad samo mirnoća prirode, 

samo lepota od bivanja sa sobom, sa Ja Jesam, sa vašom jednotom. (Pribliţava se 

kameri) Oh, volim ovo da radim. Mogu da gledam pravo u svet kroz ovo. Da. 

 

Vama je to potrebno s vremena na vreme, ali ovo je drugačija vrsta doba, drugačija 

vrsta duhovnosti. I molim vas, naljutite se na mene ako ţelite, ali mi prevazilazimo 

dane radjenja oma. Ono što vi radite je istinsko uspostavljanje sasvim nove 

duhovnosti, iz nedostatka boljih reči, ali to je sasvim nova autentičnost povodom Ja 

Jesam, povodom Jastva, bez sve discipline. Kome to treba? Vama to zaista ne treba. 

Bez sve patnje i sve karme i svih rutina kroz koje ste morali proći. 

 

Postoje mnogi kojima se ne svidja ovo što mi radimo, mnogi koji odmahuju glavama, 

mnogi koji su otišli jer "Oh, to nije mnogo duhovno. Oni sviraju svu ovu divlju 

muziku. Sledeća stvar je da će oni plesati." (smeh) To su Nju Ejdţ ljudi. Postoje 

mnogi kojima se to ne svidja, jer su oni toliko u obrascima radjenja meditacije, 

sledjenja gurua i radjenja ovih rutina ţivot za ţivotom - ne samo jedan ţivot, nego 

mnoge ţivote - i to im daje izvestan stepen sreće. Ali sreća, voleo bih da izbacim reč 

"sreća". Voleo bih da je svi vi izbacite iz svog rečnika. To je ljudska reč. 

 

 

Sreća  

 

Ne postoji reč, ne postoji esencija za reč "sreća" u drugim ravnima. To je ljudska reč. 

Ona je bazirana na sudjenju. Da li ste srećni ili tuţni? Ali kada pitate nekoga da zaista 

istraţi "Šta te čini srećnim?", oni zapravo ne znaju. Oni uvek tragaju za srećom i 

nikad ne stiţu tamo. To je ljudsko sudjenje jer ako vi niste srećni, onda ste tuţni. Pa, 

zašto ne oba? Ili zašto ne izbaciti sasvim tu reč. "Ja Jesam ko Ja Jesam. Ja sam 

ljudsko, ja sam Majstor i ja ne moram da prolazim kroz celu ovu stvar povodom "Da 

li sam ja srećan?"" 

 

Daću vam ovde mali nagoveštaj. Vi nikad nećete dostići sreću u ovom ljudskom 

ţivotu ili u bilo kom drugom ljudskom ţivotu. Nikad nećete dostići sreću. Ja ne znam 

ni jednog Uzašlog Majstora koji je dostigao sreću. Prosvetljenje, da. Realizaciju, 

apsolutno. Ali sreću? To je ljudski kvalitet. To je kao reći da ţelite da budete super 

inteligentni. Nikad nećete biti, jer postoji ta druga strana koja je još uvek glupa 

(smeh) i ona će balansirati tu super-inteligenciju. 

 

SART: Vau!     

 

ADAMUS: Vi nikad ne moţete imati dovoljno inteligencije, Sart. (smeh) Zato 

nemojte ni pokušavati. Pustite to. I, dragi boţe, šta bi to trebalo da bude? (Misli na 

malu skulpturu sa vilenjacima iz Norveške) 
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LINDA: Oh, ovo si ti, Adamuse. 

 

ADAMUS: Oh! 

 

LINDA: Ooh!! 

 

ADAMUS: Izgleda baš kao ja. (pravi luckastu facu; smeh) 

 

LINDA: Da, i mislila sam. I mislila sam. 

 

ADAMUS: Zapravo, kao u nekim od vaših snova, da. Ja se mogu pojaviti na takav 

način, mali vilenjak. Ali vi morate da uradite ono što morate da uradite. Gde smo 

stali? Sreća.  

 

LINDA: Vilenjaci su dobri momci. 

 

ADAMUS: Vilenjaci su dobri momci. Vidite? Eto ga. Dobro i loše. Da li su oni 

srećni? Da li su Dţef i Linda srećni ovde? 

 

LINDA: Dovoljno. Dovoljno srećni. Dovoljno Hopi. 

 

ADAMUS: Ali gledaj, da li je ovo Koldra? On izgleda drugačije. 

 

LINDA: Ali izgleda blaţeno, u svom sopstvenom svetu.   

 

ADAMUS: I nema cipele. 

 

LINDA: On misli o tome "Da!". 

 

ADAMUS: A ti izgledaš kao da ćeš uskoro izvesti šalu na njegov račun, kao gurnuti 

ga u vodu. (smeh) Tako izgleda. 

 

KERI: Gurni ga! 

 

ADAMUS: Uradila je to jednom. Skoro ga je ubila. Morao sam da ga spašavam od 

aligatora. Istinita priča ili ne, draga Linda? 

 

LINDA: To je istinita priča. (smeh) 

 

ADAMUS: Sreća. Sreća. Znate, to je igra uma. To je um - vi imate reč za to. Ja je ne 

mogu reći, jer ima četiri slova. Počinje sa "f" i završava sa "k". (fuck) (Linda uzdiše) 

Ali to je... (smeh) To je um... 

 

LINDA: Sranje? 
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ADAMUS: Ja to nisam rekao. To je obmana uma, koji pokušava da dostigne sreću. 

Vi ustanete ujutru: "Da li sam danas srećan?" Kako bi bilo samo "Ja sam ovde danas. 

Ja Jesam ko Ja Jesam." A onda dozvolite da autentičnost udje, da postoji tako mnogo 

raznih osećanja i vi biste mogli imati - vaše telo bi moglo malo boleti. Mogli biste 

imati, znate, jedan od onih ljudskih dana gde stvari prosto ne idu. Pa šta? Pa šta? 

Dozvolite sebi da to iskusite. 

 

Mi sada radimo ove stvari koje vidite, unošenje muzike, i ţao mi je ako sam uvredio 

nekoga, ali zapravo nije. Znate, to nije zvonka hindu muzika i "Ting, zing" ta vrsta 

stvari (smeh) - s vremena na vreme - nego je to ţiva muzika i čulna muzika. To je 

nova duhovnost. Nadajmo se da ovo nikad neće postati religija, ali to je novo  

opaţanje Duha na Zemlji, i to je mesto na koje idemo. To je ono što vi radite. Vi 

istinski uvodite novine u stvarima. Mislim, ovo nije Nju Ejdţ vaše mame. Ovo nije 

tipičan Nju Ejdţ. Vi uvodite novine u nekim stvarima koje mi radimo, i to je ponekad 

izazovno, da, ali vi sledite vašu spoznaju i vi stiţete tamo. 

 

Dakle, uzmimo dobar dubok udah sa tim. 

 

 

Danas 

 

Danas ću vam dati izbor, jer je ţivot pun izbora. Dakle mi moţemo uraditi današnji 

Šaud - to je naš poslednji Šaud u Seriji Transljudskost, počećemo novu Seriju - i do 

vas je koji ovde sedite, ali svi vi takodje moţete glasati ako gledate on-line. Da li 

biste radije danas imali ozbiljno predavanje? Ja ću izneti podijum ovde i staviti ga tu i 

imaćemo ozbiljno predavanje. Većinom St. Germain - Saint-Germain (francuski 

izgovor), dragi Koldra, "St. Germain" (smeh dok Adamus preuveličava američki 

izgovor). Ili se moţemo zabavljati. Ja mogu biti malo provokativan. 

 

LINDA: Ti?! 

 

ADAMUS: Mogu... da. Ja mogu biti zabavan i šarmantan i nadajmo se odraziti vam 

neku mudrost koju vi imate. I pitam to iz vrlo dobrog razloga, koji ću objasniti za 

momenat. Dakle, svi koji ţele da imaju ozbiljno predavanje za podijumom, podignite 

ruke. (jedna ili dve ruke podignute; smeh) Nekoliko, okej. U redu. I oni koji ţele 

šaljivo, provokativno, duhovito, zabavno, sve to ostalo, tipičan Adamus. (neko kaţe 

"Dodjavola, da!" i mnogo podignutih ruku) Mislim da smo pobedili. I oni koji 

zapravo čak ni ne znaju gde su sada (smeh), oni su totalno izgubljeni, nisu čak ni 

sigurni. 

 

Razlog što pitam je što postoji programiranje za duhovna i metafizička predavanja. 

Postoji programiranje. Ljudi ţele da vide nešto drugo osim samo - kako vi to kaţete - 

ljudski kvalitet. Ja sam bio ljudsko biće. Ja mogu uraditi kvalitet sa kvalitetom. I neki 
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ljudi ţele da vide onoga koji kanališe na stolici, sa zatvorenim očima, zaista udaljen 

od publike i zaista samo u sebi, zato što to izgleda drugačije, to je drugačiji osećaj. To 

je ono za šta su oni programirani. I sigurno neki entitet nikad ne bi rekao... (bezglasno 

izgovara reč "fuck") počinje sa "f", završava sa "k". Oni nikad ne kaţu fuck (smeh), 

jer, oh, to bi trebalo da bude duhovno. I neki entitet nikad ne bi hodao okolo i bio 

iritantan i sve to ostalo. Dakle, njihova očekivanja su ponekad skrhana. Oni ţele da 

idu u stari stil, jer im je udobno sa tim i oni samo ţele isporučenu relativno suvoparnu 

poruku koja ide u um. To ide u um. To je bio moj problem. 

 

Kada je Tobajas otišao a ja došao, zaista sam morao da razmotrim da li ţelim da 

radim sa ovom grupom. (Adamus se smeje) 

 

SART: Pirati! 

 

ADAMUS: Pirati. Da, da. Ali ono što sam voleo povodom vas je što sam znao da 

ćete vi biti otvoreni za drugačiji stil i znao sam da ću morati da isporučim drugačiji 

stil, jer moj stil je vaš stil. Vi ovo traţite. 

 

Bio je potreban stil koji mora da bude zabavan. Vi ţelite da se pojavite. Vi ne ţelite 

da pohabate vaša kolena sa svim tim klečanjem i puzanjem. Vi ste ţeleli da imate 

nešto smeha, jer je ţivot ustvari prilično zabavan. On je velika šala. Čak i ako sada 

prolazite kroz ono što vi mislite da je najgora stvar u vašem ţivotu, na kraju je to 

zapravo velika šala. Mislim stvarno jeste. Ha. 

 

I rekao sam sebi: "Kako da osmislim ovo? Kako da osmislim kako da budemo 

zajedno? Koji je energetski dizajn za to?" I to nije bila mentalna misao. I, uzgred, vi 

ćete ići tamo i sami. Vi ćete imati energetske dizajne koji prevazilaze mišljenje. Već 

imate, ja znam, toliki mnogi od vas. Vi dizajnirate energije, umesto da mislite o 

stvarima. 

 

Dakle ja sam traţio energetski dizajn za koji sam osećao da će funkcionisati. Pre 

svega, on bi oterao one koji nisu ovde radi njihovog utelovljenog prosvetljenja. 

 

LINDA: Oooh. 

 

ADAMUS: To je bio skoro zadatak broj jedan, jer je ovo ionako jako teško uraditi. 

Ali da je tu bilo mnogo onih koji su tu prosto radi fascinacije i prosto da sede tokom 

nekog sanjivog kanalisanja sa nekom sanjivom muzikom i nekim sanjivim rečima i 

zaspu - što nije toliko loše - ali da su oni bili ovde samo radi toga i da je to bio hobi, 

umesto posvećenost, duboka posvećenost, mi bismo imali neravnoteţu. Dakle, deo 

postavke je bio da nadjem način da oni odu. Oni zaista nisu mogli baratati energijom, 

počovečivanjem boţanskog. I kada sam traţio od Koldre da otvori oči i hoda okolo, i 

kada sam pričao moje loše šale, i kada sam postajao prilično razmetljiv, što je sve 

uradjeno namerno i uradjeno kao odvraćanje paţnje, ja sam ţeleo da počovečim 
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boţansko. Ţeleo sam da ga dovedem u ovu ravan, da vi ne biste pokušavali da 

odlazite tamo napolje da ga nadjete. Ţeleo sam da ga dovedem ovde. 

 

Dakle da bi se to uradilo, potrebno je malo se ponašati kao ljudsko. Mi nećemo raditi 

Dţeri Luis urnebesnu komediju vrstu stvari, ali ćemo raditi Adamus vrstu stvari, 

počovečivanje onoga što mi ovde radimo. 

 

LINDA: Niko ne zna ko je Dţeri Luis. On je stvarno star. (smeh) 

 

ADAMUS: Ko zna ko je Dţeri Luis? Svi francuzi znaju ko je Dţeri Luis. Mislim, 

većina francuza. Dţeri Luis, komičar, pita u lice. 

 

Svejedno, dakle pretpostavljam da ćemo raditi više zabavljanja i provokacije... 

 

LINDA: Okej, krenimo. 

 

ADAMUS: ... iritacije i... 

 

LINDA: Okej. 

 

ADAMUS: Okej. 

 

LINDA: Ti si ekspert u tome. 

 

ADAMUS: Dakle ja ću zvanično reći da mogu oba. Mogu to uraditi na oba načina. 

Mogu uraditi (smeh) jednostavno predavanje ili moţemo imati malo zabave i sve 

vreme ogromno odvraćanje paţnje - ja bih to nazvao istinsko odvlačenje paţnje - da 

se zabavljamo i dozvolimo da boţansko sklizne unutra tako predivno. 

 

Da li vi kroz ovo učite nešto? Da li vi prolazite kroz nešto? Mislim da da. Zar ne bi 

bilo grozno da je ovo samo veliki, hladan hram i mi dolazimo ovde i svi smo obučeni 

kao monasi i imamo mirišljave štapiće? Mislim da to ne bi baš dobro funkcionisalo sa 

ovom grupom. Mislim da biste vi spalili ovo mesto odmah. 

 

LINDA: Nije baš dobro. 

 

ADAMUS: Nije baš dobro. 

 

Dakle okej, počnimo ovaj Šaud. 

 

 

 

Dan Nezavisnosti     
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Ovo je vikend nezavisnosti, razumem, vikend 4-tog jula u Sjedinjenim Drţavama i 

takodje Dan Kanade. Četvrti juli, i ja imam posebnu povezanost i strast prema tome. 

Dolazio sam u Sjedinjene Drţave u nekoliko raznih prilika, fizički, brodom. Uzeo 

sam drugo ime. Nisam ţeleo da idem kao Grof Saint-Germain, tako da sam uzeo 

drugo ime. Rekao sam da sam iz Engleske. Moje poslednje ime bilo je Abot, i došao 

sam ovde i bio sam veoma mnogo uključen u ono što se sada zove Deklaracija 

Nezavisnosti. 

 

LINDA: Oh, naravno. 

 

ADAMUS: Naravno. Ne, ovo je vrlo istinita priča, i ja sam imao veoma snaţnu 

povezanost sa Masonima, jer u ono vreme Masoni, Masoni su oni koji su bili radnici 

sa kamenom. I većina ljudi nije zapravo svesna toga, da ste morali da budete u 

zanatskom udruţenju, a udruţenje je kontrolisala Crkva i Crkva vas je puštala unutra 

jedino ako ste bili voljni da - hm - se pobrinete za... (Adamus počinje da deli novac) 

 

On više ne nosi mnogo novca. Ja bih vam dao... o, zaboga! Okej, ovde mi... (Linda 

interveniše) Prestani sa tim. Prestani sa tim. (smeh) 

 

Dakle, zanatsko udruţenje. Morali ste da platite Crkvi da biste radili. A ako niste bili 

u zanatskom udruţenju, ako niste propisno plaćali, niste mogli da radite. Dakle, 

osnovani su Masoni. Masoni su takodje imali dobro razumevanje misterija. Oni su 

zaista razumeli. Oni su razumeli piramide. Oni su razumeli mnogo Svete Geometrije. 

Vidite, Crkva to ne bi dopustila, ali se to u Masonima proučavalo. I ne ţelim da 

kaţem da je to bilo tajno društvo, ali sigurno je bilo stvari koje su bile čuvane medju 

Masonima. Dakle, ja sam blisko radio sa njima, i sa istinski sličnima - ja ne 

preterujem; Linda se uvek pita da li ja preuveličavam priče, i mnogo puta 

preuveličavam. (Linda se smeje) Radio sam blisko sa Dţordţom Vašingtonom. 

 

LINDA: (smeje se) Naravno. 

 

ADAMUS: Zvao sam ga Dţordţ. (Linda se opet smeje) On je mene zvao Dik. 

 

LINDA: (smeje se glasno) O, da! Verujem ti! (ona nastavlja da se glasno smeje i 

smeh iz publike) 

 

ADAMUS: Moje ime je bilo Ričard Abot i on bi me ponekad zvao Dik. Pa, ja ne 

razumem humor u tome. (još smeha) Ričard, Dik, nadimak? Da li iko od vas - vi 

imate nadimke, zar ne? 

 

Dakle, Dţordţ je rekao "Dik" (Adamus se smeje) "Kako da ovo osmislimo? Kako da 

sastavimo Deklaraciju Nezavisnosti?" I mi smo doveli slične Hankoku i Dţefersonu i 

radili smo sa mnogima, ako ne svima njima, iza scene.  
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Ovo mesto koje se sada zove Sjedinjene Američke Drţave bilo je postavka za novi 

svet, novu Zemlju. To je bilo mesto za slobodu, mada to nikad nije zapravo bilo 

slobodno. To nikad nije bilo slobodno. Postojala je ideja slobode, ali zapravo, zato što 

su oni prvi koji su došli bili veoma upleteni u Crkvu, nije bilo baš mnogo slobode. 

Bilo je mnogo straha povodom drugih religija ako niste bili deo Engleske Crkve - i 

zato sam ja izabrao da budem englez, samo da bih mogao bolje manevrisati - ali to je 

bilo osmišljeno da bi ljudi iz celog sveta došli da se udruţe, da bi imali izvesne 

slobode. To nije bilo osmišljeno toliko kao demokratija koliko kao republika, ali ljudi 

su imali glas u tome, što zaista nisu imali u većini drugih mesta u svetu, a pogotovo u 

Evropi. 

 

Bio je priličan napor ujediniti Evropu u ono vreme od ranih do kasnih 1700-tih 

godina i, u nekom stepenu, to je funkcionisalo. U nekom stepenu ljudi su imali više 

slobode nego ikad pre, ali to još uvek nije zadovoljilo zahteve tolikih mnogih ljudi 

koji su traţili nešto drugačije. Dakle, oni su došli ovde bukvalno iz celog sveta. To je 

jedno od najvećih mesta spajanja raznolikosti u svetu, osim moţda u Brazilu. Oni su 

došli iz celog sveta traţeći religioznu slobodu, slobodu da rade, ali začudo mnogi od 

njih su u početku bili pod ugovorom kao sluge. Oni su se sloţili da budu robovi 

obično oko 10 godina da bi imali prolaz da dodju ovde. Ali to je njima toliko mnogo 

značilo, da bi se odrekli 10, ponekad 15, 20 godina njihovog ţivota, da bi doveli 

svoje porodice, da bi oni koji dodju nakon njih imali tako mnogo više sloboda u 

njihovom ţivotu. 

 

Ja sam imao veliku strast za ono što se ovde radilo, jer sam znao da to ima potencijal 

da se proširi širom sveta i, u nekom stepenu, i jeste. Uzgred, kao rezerva Americi, 

rezerva, u slučaju da stvari ovde ne ispadnu tako dobro, bila je A-taRa, Australija. I 

na neki način, Australija je takodje bila zatvorska kolonija. Vaše kolege, kolege iz 

zatvora su otišle tamo. To je bilo mesto gde se sloboda zapravo zahtevala jer oni koji 

su bili u zatvoru, mnogi od njih su bili zatvoreni laţno.   

 

Dakle, sa dinamikama svega ovoga što se dogadjalo, i u isto vreme Evropa je 

prolazila kroz svoje promene, promene u politici, smena monarhija i kraljeva - to je 

bilo mnogo rada. To je bilo veoma izazovno. Ne tako mnogo zato što monarsi ili 

kraljevi nisu ţeleli da odustanu od njihove moći. Na neki način, oni nisu imali izbor, 

jer, pa, seljaci, ljudi u to vreme bili su tako buntovni da bi ih prosto ubili. I mi imamo 

stvari kao što su Dan Bastilje koji je došao uskoro, otvaranje zatvora i puštanje ljudi 

napolje. 

 

Ali ja ovo iznosim sada zbog celog ovog pitanja - "Da li su ljudi zaista spremni za 

slobodu?" - pitanje koje sam postavio pre mnogo godina u Šaudu i ljudi su bili veoma 

uznemireni zbog toga - ali ja ipak tvrdim da, odgovor se još ne zna i verovatno 

naginje ka - ne, nisu. Neke slobode, da, ili ono što ja zovem varka slobode, samo zato 

što moţete da odlučite da li ţelite da nosite crne zokne ili bele zokne na neki dan, ali 

čak i zatvorenici ponekad imaju tu slobodu. Slobodu da radite. Pa, koliko je to glupo? 
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Sloboda da radite. Zašto biste ţeleli da radite? Zašto biste ţeleli da morate da idete na 

posao, čak i ako moţete odabrati vaš posao? Osim ako uţivate u radjenju toga. Ali 

zašto raditi, to nije sloboda. 

 

Da li su ljudi zaista spremni da imaju svoju slobodu sa sobom, svoju slobodu od 

hipnoze, slobodu da budu boţanski, slobodu da odu izvan uma? Ja mislim da je 

moţda najveća sloboda na kojoj mi, vi i ja, sada radimo, ta sloboda da odete izvan 

uma, i to je oh tako teško, oh tako teško, delimično zato što ste vi programirani u to. 

To je hipnotički. Nije nemoguće probiti se iz toga. Nije nemoguće otvoriti vrata 

Bastilje i samo išetati - ili zoološkog vrta, ili kako god ţelimo to da nazovemo - nije 

nemoguće uopšte, ali potrebna je luda ptica da bi to uradila. (smeh) Zaista jeste.  

 

Vi ste sami sebe drţali u tome, do nedavno, i u velikom stepenu drţali su vas vaši 

preci i njihovi obrasci mišljenja. Drţala vas je u tome masovna svest. Drţani ste u 

tome jer ne ţelite da uradite pogrešnu stvar. Vi ne ţelite da vas vide kao lude. Vi ne 

ţelite da se istaknete u gomili. I mnogo vas ima vrlo, vrlo duboku brigu da ćete 

poludeti, vrlo duboku brigu. Neki od vas su bili na granici toga, ili ste bili tamo u 

prošlosti - ili depresija, ili neke druge psihološke bolesti - tako da vi znate kako 

izgleda biti tamo. 

 

Neki od vas su se prilično pribliţili tome u stanju izazvanom drogama ili alkoholom, 

osećajući kako izgleda skoro to izgubiti, drţeći se za svaku moguću poslednju nit 

identiteta koji ste mislili da imate; prosto osećajući kao da se mrvite, kao da tu nema 

ništa, drţeći se za taj identitet i bukvalno osećajući kako bi to izgledalo postati 

mentalno lud. I to je uţasan osećaj, osećaj izgubljenosti. 

 

Mogu vam reći odmah, ako ste ovde, ako slušate ovo, vi nećete poludeti. Vi moţda 

mislite da ćete poludeti, ali zapravo nećete poludeti. Nećete. Baš kao što nećete 

zgrabiti pušku i izaći i pucati u ljude u javnosti, baš kao što nećete ući u još jedan loš 

odnos, baš kao što nećete nastaviti da povredjujete druge ljude ili moţda same sebe. 

Vi ste sada previše napredovali. Previše napredovali. Strah od toga da ste još uvek tu, 

briga "Šta će se desiti ako pustim? Ako oslobodim sebe, da li ću uraditi nešto vrlo 

glupo? Da li ću povrediti drugu osobu?" I, kao što znate, vi biste mnogo radije 

povredili sebe nego bilo koju drugu osobu, nego čak i ţivotinju, kućnog ljubimca. Vi 

biste mnogo radije preuzeli to na sebe, jer, pa, vi ste snaţni i vi znate kako da se 

nosite sa tim. Vi znate kako da se oporavite od toga, najvećim delom.  

 

Dakle sloboda, to pitanje - da li su ljudi zaista spremni za slobodu? Verovatno ne. 

Verovatno ne. Bila bi potrebna duga diskusija povodom toga šta sloboda jeste. To 

nije samo mogućnost da oboţavate tamo gde vi ţelite da oboţavate, ili mogućnost da 

imate izvestan posao, ili da ustanete u tri ujutru i istuširate se. Ove stvari nisu zapravo 

sloboda. 
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Sloboda je zapravo unutar vas samih. Sloboda je oslobadjanje sebe od ljudskog dela 

vas sa kojim ste postali toliko upoznati - mentalni, fizički, strahovi, ograničenja. Oni 

su udobni na neki način. Ali činjenica je, čak i ako mislite da vi još uvek razmišljate o 

tome, čak i ako se kolebate, pretpostavljam da biste to tako zvali, ili izbegavate da 

donesete tu odluku, to će se dogoditi. To će se dogoditi. Vi ste u ovom ţivotu radi tog 

oslobodjenja. 

 

Vi niste došli ovde da biste odradili neku karmu. Vi niste došli ovde samo da budete 

majka. Vi niste došli ovde radi bilo čega drugog osim vaše slobode, i vi ste došli ovde 

sa vrlo, vrlo jasnim, jasnim smernicama za to. Ovo mora da bude taj ţivot. 

 

Ako niste opazili u poslednje vreme, stvari idu vrlo, vrlo brzo, vrlo brzo; toliko brzo 

da skoro ne moţete ići u korak, što je dobro. To je tako bilo dizajnirano. To ne ide 

brzo za sve druge. Mnogim ljudima sada postaje dosadno, ali to ide vrlo brzo za vas, 

jer se stvari menjaju. Cela distorzija vremena, kao prvo, ide u prilog mojoj poenti. 

Mnogi od vas osećaju distorziju vremena. Ono ide brzo ili ponekad bi moglo 

izgledati kao da ide sporo. Ali sada sve ide vrlo brzo. Vaši biološki sistemi, vaši 

mentalni sistemi, idu vrlo, vrlo brzo. 

 

 

Datum je odredjen 

 

Promene su neizbeţne. Ja sam pričao o tome iznova i iznova, promene su neizbeţne. 

Čak sam rekao u našem Šaudu prošlog meseca, na šok Koldre i nekolicine drugih, ali 

rekao sam, znate, čim prestanete da radite na vašem prosvetljenju, čim prestanete sa 

disciplinama, čim prestanete sa svom potragom i traganjem, čim prestanete da 

ustajete ujutru i govorite "Pa, to je još jedan dan na mom putu do prosvetljenja", čim 

prestanete sa svom tom bukom; čim prestanete da osećate kao da morate da pročitate 

dve duhovne knjige nedeljno ili nećete uspeti u ovome; čim prestanete sa vašom 

opsesijom povodom nalaţenja istine - to je opsesija, zato što ne postoji jedna istina; 

sve je istina. To je "i". Čim prestanete sa svom tom bukom, svom tom mahnitom 

neurotičnom aktivnošću i uzmete dubok udah - samo uzmete dubok udah i dopustite - 

datum je odredjen. I to mislim veoma bukvalno. 

 

Ako vi jurcate za duhovnošću, sledite gurue, morate da radite izvesne discipline svaki 

dan, čak i ako još uvek koristite Grimizni Krug samo kao neku vrstu "Oh, moram da 

dobijem moj mesečni fiks i moţda sledeće godine prosvetljenje, moţda nakon dugo 

vremena", datum je nejasan. Datum je u magli. Nije stvarno tu. Mislim, mogli bismo 

pogledati u to, ako bih vas poveo na putovanje u vašu budućnost, vi biste videli 

mnoge, mnoge, mnoge, mnoge, mnoge datume. I neki od njih bi takodje bili u magli, 

neki od njih ne bi bili vidljivi, ali vi biste videli mnoge datume, jer datum još zapravo 

nije odredjen. To su sve samo potencijali. Oni svi plove tamo napolju, veliko more 

potencijala i to bi mogao biti bilo koji od njih. Ali čim stanete i uzmete dubok udah 
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"Ja Jesam Ovde, Ja Jesam ko Ja Jesam", vi uzimate dubok udah i dopuštate Vas, 

dopuštate vašu ljudsku stranu i vaše boţansko. 

 

Nemojte misliti o tome. Nemojte se pitati "Pa, da li sam dovoljno dopustio? Da li sam 

bio u odeći prave boje kada sam dopuštao? Da li sam jeo... o boţe, jeo sam malo 

mesa pre nedelju dana. Ja sam vegetarijanac, ali mi se omaklo". I to je kao "Oooh, to 

se neće desiti" - onda i neće. Ali ako moţete biti istinski autentični sa sobom "To sam 

što sam", to je skoro kao "Nije me briga" stav, ali ne negativan. "Prosto me nije briga, 

jer taj datum je ovde." Vi ne morate da znate koji je taj odredjen datum. Ustvari, to bi 

ga izguralo iz percepcije - "Ah, datum je odredjen u roku od nedelju dana" - onda vas 

to zateţe dok vi dopuštate. A onda ne morate više da brinete o tome. Ne morate da 

brinete o "Kako ću upravljati? Kako ću upravljati od sada do prosvetljenja?" Vi to ne 

radite. To dolazi vama. To se dogadja samo. 

 

Vama su dati izbori, naravno, i vi moţete stvoriti vašu sopstvenu iskrivljenu realnost, 

u velikom stepenu, ali to prosto dolazi vama. I to je čudan osećaj - "To mi prosto 

dolazi." Sada, da, vi i dalje moţda radite i veţbate i sve ovo ostalo, ali vi se ne 

uzrujavate povodom toga. To je prosto tu. Datum je odredjen i to ne znači ni da ćete 

umreti. To samo znači da je datum odredjen. Zapravo, to pomera celokupno 

programiranje povodom same smrti. To ga pomera negde drugo.  

 

A onda dolazi pitanje koje je Kutumi izneo na našem poslednjem okupljanju u 

Minhenu: "Boţe, šta ću raditi? Ja više ne radim na mom prosvetljenju, jer će se ono 

desiti samo. Auu, zaboga, izgubio sam većinu mojih prijatelja. Nemam stare strasti 

koje sam imao. Šta da radim?" To je ljudsko pitanje. Tamo je zajedno sa srećom, 

znate, kao "Da li sam srećan? Šta ću raditi?" Ova pitanja izlaze iz rečnika. Prosto više 

ne postoje. Ona nisu u drami uma, u igri uma "Šta ću raditi?" 

 

Nije li čudno što ljudsko misli da ono mora da radi nešto sve vreme? "Pa, da, ali onda 

ću samo ustati ujutru i udebljaću se i neću... ja sam bezvredan." Umukni, ljudsko. 

Samo ućuti na momenat, jer, kao što je Kutumi predočio, sve počinje da priča.  

 

On bukvalno jeste. On je počeo da hoda. Zamislite to. On nije imao nikakvu ideju 

gde će ići, i nije mario, nakon što je izašao iz ludačkog azila. (Adamus se smeje) 

Smešna stvar se desila na putu do prosvetljenja. (smeh) Ali on tvrdi da su to bile 

najbolje dve godine njegovog ţivota, dok je balavio svuda po sebi, morao da ima 

nekoga sa nošama. On kaţe da je to bilo dobro. On kaţe da je to bilo najbolje 

iskustvo. On je to mogao uraditi dugo i sporo tokom mnogih ţivota, iscrpljujući se, u 

agoniji, ne uţivajući zapravo u ţivotu i on je rekao "Ja ću samo završiti sa tim, dve 

godine i to je to." Onda je on bio Kutumi i onda je on počeo da hoda. On nije morao 

da zna gde ide. On je znao da će se sve rešiti, ali on nije morao da zna kako. To je 

problem. Vi kaţete "Pa, okej, ja ću putovati oko sveta", a onda počnete da planirate. 

Ne, ne. Samo uzmite dubok udah i dopustite, i to je tu. To je vrlo jednostavna, 

predivna stvar. 



14 
 

 

Ali onda je on čuo da mu sve govori, što nikad pre nije čuo. Moţda malo kada je bio 

malo dete. Iznenada, bukvalno, drveće mu je govorilo "Hej, ljudsko biće! Hej, 

ljudsko biće!" A Kutumi "Vau, šta? Drveće govori." Onda bi otišao gore, uverio se da 

niko ne gleda "Hej, drvo! Kako si?" Drvo kaţe "Hej, ja sam zaista uzemljeno. (smeh) 

Da, ali ja bih stvarno voleo da se odvojim. Stojim ovde sve ovo vreme." (još smeha) 

Andjeoski humor.     

 

Ono ne govori sa rečima - pa, ponekad - nego ono govori sa energijama. I ustvari, vi 

ćete ustanoviti da su ptice i drveće i ribe i voda i vazduh, oni su zaista prilično 

zabavni. Oni nisu tako zaglavljeni u umu. Oni nemaju um. Oni su zaista prilično 

zabavni kada ih osetite. Oni ne pričaju šale, znate. Oni nisu zabavni kao ja. Oni ne 

pričaju šale na bini, ali oni imaju takav pun neţnosti način opaţanja stvari. Postoji 

takva nevinost u njima. Postoji stvarna nevinost. Oni ne brinu zbog oluje koja dolazi 

ili munje koja ih udara. Oni dopuštaju sve. Oni nisu bića sa dušom kao vi. Oni 

nemaju mentalnu inteligenciju. Oni neće imati iPadove, ili laptop kompjutere, ili bilo 

šta. Oni samo uţivaju u bivstvovanju i imaju zaista zabavan smisao za humor. 

 

To je ono što je Kutumi radio. On je samo izašao i počeo da oseća sve, bez plana, i 

sve je počelo da govori. 

 

Molim vas razumite ovo. Nikad ne postoji dosadan dan kada ste utelovljeno 

prosvetljeno ljudsko biće. Nikad. Sve oţivljava. Vi ćete plakati kada uvidite koliko je 

dosadan svakodnevni ljudski ţivot. Vi ste verovatno već imali nagoveštaj toga. 

Rutine i obrasci i beţivotnost, vi ćete plakati. Ali vratimo se mojoj poenti, šta god 

moja poenta... 

 

LINDA: Jesi li ti započeo svoj govor? Već je prošlo 45 minuta. 

 

ADAMUS: Ne, ne, ne, ne, ne. Još nisam počeo. Doći ću tamo. Ja se zabavljam. Ovo 

je moj... 

 

LINDA: Da, da. 

 

ADAMUS: Ja sam traţio dozvolu, zar ne? Okej. I zapravo, rekao sam... 

 

LINDA: Da li je ovo zabavno ili za podijumom? 

 

ADAMUS: Rekao sam "Da li ţelite suvoparan govor, podijumski govor, predavanje 

ili zabavu?" Mislim da smo negde tačno izmedju. (neko kaţe "Ha, ha") Ha, ha. 

(smeh) Moraćemo rezervisati prvi red za istinske ljubitelje i oboţavaoce. (Adamus se 

smeje) 
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Dakle, dragi moji prijatelji, sloboda. Ţeleo sam to da iznesem upravo sada, jer je to 

pravac ka kom ste se uputili i nemojte ulagati napor da stignete tamo. Dopustite da 

stignete tamo. To nije nikakav rad. Rekao bih da je to kao ovo: Vrata Bastilje su već 

otvorena. Ona su već otvorena i to je sada kao reći vam "Hajde da izadjemo." To je... 

ići ću u to za momenat, ali... da.  

 

LINDA: Uzmi gutljaj kafe. 

 

ADAMUS: Jesam. Mnogo gutljaja. Toliko mnogo se sada dešava u sobi i on-line sa 

svima vama. Toliko mnogo. Toliko mnogo spuštanja, mislim, spuštanja odbrana. Vi 

spuštate ljudski mental. Vi samo dopuštate i to je tako dobra stvar. Moţda bismo 

trebali samo sedeti i raditi om neko vreme. (smeh) Samo to spustiti. 

 

Ali ja imam pitanje, kao što uvek imam. Ja imam pitanje za vas. Linda uzmi 

mikrofon, molim te. Da. 

 

LINDA: Moje je zadovoljstvo. 

 

 

Današnje pitanje                                    

 

ADAMUS: Ovo neki smatraju iritirajućim delom šoua. To je moj omiljeni deo, zato 

što ste to vi. To ste vi. To je interakcija. Koliko bi bilo dosadno kada bih ja samo 

sedeo ovde sve vreme, ali ja moram da se zabavljam.  

 

Sećate li se kada je Tobajas radio pitanja i odgovore? Da, da. Da li je to bilo 

zabavno? (neko kaţe "Da!") 

 

LINDA: Ne! 

 

ADAMUS: Ne. Ne. I ja to radim takodje, ali ja postavljam pitanja. 

 

Današnje pitanje je ako biste - mrzim da budem tako otvoren povodom toga - ali ako 

biste danas umrli - danas - šta biste osećali da niste učinili? Za čim biste ţalili? 

Izaberite stvar broj jedan. Zbog čega biste rekli "O, boţe!" I ovo pitam zato što sam 

imao par prošle nedelje - ne par kao muškarac i ţena, ili muškarac i muškarac - nego 

sam imao dvoje ljudi prošle nedelje, dvoje pojedinačnih ljudi koji su prešli preko na 

drugu stranu - Šaumbre. I uzgred, sada imamo 33-oje. Trideset troje koji su zaista 

dopustili njihovu realizaciju i da li biste verovali da su oni, oni koji su tihi? 

 

LINDA: Hmm. (neko kaţe "Ne")     

 

ADAMUS: Ne. Ne, ne, ne. Mislim, vi ih ne vidite. Oni ne prave mnogo buke. Oni su 

tihi. Trideset troje, stiţemo tamo. Sporo kao pakao, ali stiţemo tamo. (malo aplauza) 
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Da, da. Kada se svetlo za aplauz pojavi, onda treba da tapšete. Kada se svetlo za 

smeh pojavi, onda treba da se smejete. (Adamus se smeje) 

 

Dakle, pitanje, i pitam zato što, ne samo da su me dvoje koji su prešli preko prošle 

nedelje podstakli da pitam ovo, nego se to dešava vrlo, vrlo često kada Šaumbre 

predju preko, i odmah shvataju da su neutelovljeni. Oni shvataju "Oh, boţe! Ostavio 

sam to tamo na planeti." Ja sam kao "Hej, da li bi počistio za sobom? Donesi tvoje 

telo ovde." Ali oni odmah počnu da jadikuju, čak i pre nego što sretnu svog psa ili 

svoju porodicu, ako ţele to da urade, čak i pre nego što kaţu "uu" i "aa" pored mene 

koji stojim tamo. Znate, vi biste mislili da: "Uuuh! Oooh! Ja sam na drugoj strani i to 

nije Isus, to je St. Germain!" (smeh) 

 

LINDA: Auu! 

 

ADAMUS: Imao sam neke koji to rade. Oni su kao "O, moj boţe, ja sam u 

ljubičastom plamenu - ooo! - tačno tu sa tobom! Uzašlim Majstorom, onim koji je 

obučavao više nego bilo koji drugi Uzašli Majstor. Onaj slavni. Onaj..." Okej. (smeh) 

 

Dakle, problem je bio što odmah, pre nego što su prepoznali bilo šta - mene, ja sam 

samo bandera na toj tački - i oni su kao "Ooo, o, o, o! Ţalim što nisam uradio ovo. 

Ţalim što nisam uradio ono." I ja ih pustim da prodju kroz njihova ţaljenja i ţaljenja, 

a onda oni konačno uvide da ja nisam bandera, da sam ja Adamus Saint-Germain i 

oni su totalno impresionirani. A onda ţele da znaju kada se mogu vratiti ovde dole. Ja 

sam kao "Ne, ne, ne, ne, ne, ne. Ja sam zaključao cev. Vi se ne vraćate dole. Ostaćete 

ovde neko vreme. Mi moramo obaviti izvestan razgovor." 

 

Ali to su uvek ţaljenja i to je veoma interesantno. Ja radim malu studiju koju ću 

odneti u Klub Uzašlih Majstora, radim studiju o duhovnoj psihologiji. Koja su 

ţaljenja onih koji su na posvećenom istinskom duhovnom putu do utelovljene 

Realizacije? Koji su problemi? I dakle zato postavljam to pitanje. Linda kreni sa 

mikrofonom, molim te. Koja bi bila vaša ţaljenja ako biste danas prešli preko. I kada 

vam Linda preda mikrofon, to ne znači da ćete preći preko. Zdravo, Riki. (smeh) 

 

RIKI (ţena): Zdravo. 

 

ADAMUS: Ovo je hipotetički. 

 

RIKI: Da. 

 

ADAMUS: Garantujem ti da nećeš. 

 

RIKI: Dobro. 

 

ADAMUS: Dobro. Znaš, ali da li je to vaţno? 
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RIKI: Ne, ali ja osećam da bih zaista ţalila što nisam imala priliku da cenim konačno 

stizanje tamo i da budem realizovana i da budem sposobna da... sve stvari o kojima 

pričaš o tome da to neće biti dosadno.    

 

ADAMUS: Ah. Ne, ne. 

 

RIKI: Sve te stvari. Ja ţelim to da iskusim. 

 

ADAMUS: Dakle, ja sam bandera, ti si prešla preko. Kao "Oh, boţe!" Koliko blizu 

ćeš misliti da si bila? Ti ćeš reći "Bila sam..." Koliko blizu? 

 

RIKI: Osećam dugo vremena da je to jedan korak udaljeno, osim što nemam ideju 

kako da preduzmem taj korak. Dakle... 

 

ADAMUS: Ah. 

 

RIKI: ... to će ostati tu dok ne budem znala da... 

 

ADAMUS: Mogu li ja ponuditi mali mudar savet? 

 

RIKI: Da. 

 

ADAMUS: Pusti da to dodje tebi. 

 

RIKI: Da. 

 

ADAMUS: Da, nema nikakvih koraka. 

 

RIKI: Ne, slaţem se. 

 

ADAMUS: Nema više nikakvih koraka. 

 

RIKI: Da. 

 

ADAMUS: Uopšte ni jednog. Pusti da to dodje tebi. To je korak. To je poslednji 

korak. Nakon mnogo ţivota mnogih koraka, poslednji korak je zaustavljanje, 

uzimanje dubokog udaha i puštanje da to dodje tebi. 

 

RIKI: Da. 

 

ADAMUS: A onda da ne radiš tu mentalnu stvar "Kada će to doći? Ja to ne osećam." 

Ućuti! Dopusti. To nije vaţno. To nije vaţno. Ja sam govorio iznova i iznova da su 
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ovo najbolja vremena od bilo kog ţivota. Vi to još uvek ne shvatate, ali ti to zapravo 

shvataš. Da. 

 

RIKI: Da. 

 

ADAMUS: Dakle, okej. Ovo je dobro. Samo kao "Oh, prokletstvo! Ţelela sam to da 

uradim." Daću ti mali nagoveštaj o ovome. Pričao sam našoj grupi u Norveškoj, 

mesto vilenjaka (smeh) i rekao sam im prvi dan "Za mene, vi ste mrtvi. Vi ste mrtvi. 

Vi ste hodajući ţivi mrtvaci." To je malo šokiralo sobu, znate, nakon što su prestali 

da plaču - samo se šalim, Norveška - moja poenta je bila da vi ustvari već jeste 

(mrtvi). Smrt ne znači da vi morate da napustite fizičko telo, vidite. Smrt je prelaz, o 

čemu ću vam pričati u našoj predstojećoj novoj i pobošljanoj aţuriranoj doteranoj 

verziji (Dream Walker Smrti). Smrt nije fizička i to je jedna od stvari koja zaista 

treba da izadje iz sklopa uma, iz sistema uverenja. Smrt je samo prelaz u drugi način 

ţivljenja, percipiranja. Dakle suštinski, vi ste već mrtvi, vi hodate mrtvi, i to je dobra 

stvar, jer više niste zaključani unutra. 

 

RIKI: Da.  

 

ADAMUS: Vi ste kao - ne zombi - nego ste pustili da sve stvari odu. Kada pustite da 

preci odu, kada pustite da sve telesne stvari odu i vašu karmu i sve to ostalo, to je isto 

kao da ste mrtvi, a to je dobra stvar. Moţete me citirati. Stavite to na vašu sledeću 

rodjendansku tortu, Šaumbre "Ja sam tako mrtav!" (smeh) Čim se moţete smejati 

smrti, "Ha, ha, ha, ha! Smejem se smrti. Ja... (pljuje)!" Čim se moţete smejati smrti, 

vi ste zaista prevazišli jednu od poslednjih prepreka prosvetljenju, zato što su ljudi još 

uvek uplašeni od smrti, a nema potrebe da budu. Ona je zapravo nekako zabavna.     

 

(kratka pauza) 

 

RIKI: Da. 

 

ADAMUS: Nema mnogo reakcije. To je kao "Okej. Nećemo pokušati to danas." Ali 

zapamtite šta sam rekao, smrt nije fizička. Pa, zapravo jeste; vi prolazite kroz fizičku 

smrt upravo sada, ali to ne znači trajno napuštanje tog tela. To samo znači da se sve 

staro rastvara da bi napravilo prostor za Ja Jesam, a Ja Jesam je zaista veliko. Ja 

Jesam je razbijač koji će ući u vaše biće i vi treba da napravite prostor za njega. Vi 

treba da umrete. Da. 

 

Ja se zagrevam za DreamWalker Smrti.   

 

Smrt, hajde da je izbacimo iz naših umova upravo sada. Smrt ne znači napuštanje 

ovog fizičkog tela zauvek. Ne znači. To je veoma, veoma stari koncept. On je star 

skoro oko - koliko? - četiri ili pet miliona godina. To je stvarno dugo vremena. Smrt 

je prosto premeštanje u drugu ravan. To je evolucija. To je ostavljanje za sobom 
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stvari koje vam više ne sluţe. I vi sigurno ne ţelite da budete zakopani u zemlju, jer 

to nastavlja da vas drţi za mnogo starih stvari. Vi to samo pustite. I to ne znači smrt 

vaše fizičke prirode, vašeg uma ili bilo čega drugog, nego to znači evoluciju. 

 

Sledeći. Da. Za čim bi ti ţalio, Iro? 

 

IRO: Ni za čim. 

 

ADAMUS: Ni za čim. 

 

IRO: Kada bih ţeleo da radim nešto drugo, ja bih radio nešto drugo. 

 

ADAMUS: Okej. Ti si veoma mnogo što bih ja zvao slobodan. 

 

IRO: Jesam. 

 

ADAMUS: Da li radiš sada? 

 

IRO: Ne. 

 

ADAMUS: Ne. Gde ţiviš? 

 

IRO: Svuda pomalo. Uglavnom u Finskoj. 

 

ADAMUS: Da li imaš mnogo briga povodom toga da stvari dodju tebi? 

 

IRO: Ne. 

 

ADAMUS: Ne. I da li te ljudi ismevaju zbog toga? 

 

IRO: Ne. 

 

ADAMUS: Porodica, stari prijatelji, ili bilo ko drugi ko pomalo priča o tebi iza tvojih 

ledja?     

 

IRO: Ne. 

 

ADAMUS: Ne? Dobro. Dakle ti istinski dopuštaš sebi da budeš slobodan. Mi smo 

imali jedan problem o kom smo pričali - borba sa njim. Da li si rešio konflikt sa 

umom? 

 

IRO: On se topi polako. 

 

ADAMUS: Polako, da. 
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IRO: On me više ne koristi. 

 

ADAMUS: Ah, eto ga. I dopuštanje njemu da se topi polako, svidja mi se to. To 

znači da ti nećeš pokušati da ga uništiš. Samo ćeš mu dozvoliti... znaš, što više ti 

dopuštaš, to više on dopušta. I onda nisi u ovoj konstantnoj borbi sa umom, a onda si 

zaista slobodan. Da. Dobro. Nema ţaljenja. Okej. 

 

Još nekoliko i ja ću doći do moje poente. 

 

LINDA: Okej. Da vidimo. 

 

ADAMUS: Mislim. 

 

LINDA: Ţrtva. 

 

ADAMUS: Uvek taj nelagodan izgled. Dejv, Kraš, vi treba da budete u blizini kada 

Linda pruţa mikrofon. Da napravite taj snimak dok on dolazi do te osobe, a ona je 

kao "Mrzim te, Linda". (smeh) 

 

KRAŠ: Arhiva će to učiniti. 

 

ADAMUS: Arhiva! Da! Da! Da. Za čim bi ti ţalila? 

 

ŠAUMBRA 1 (ţena): Misliš osim toga kako da naučim da budem zaista dobar 

milioner? 

 

ADAMUS: Naravno. 

 

ŠAUMBRA 1: Ja bih ţalila što nisam bila sa mojom decom dok su odrastala.    

 

ADAMUS: Okej. Nisi mnogo bila sa njima? 

 

ŠAUMBRA 1: Da, tokom 21 i 23 godine, bila sam sa njima prilično malo. 

 

ADAMUS: Oh, dakle... 

 

ŠAUMBRA 1: Ali kada su odrasli više od toga.  

 

ADAMUS: Dobro. Okej. Kratak savet ovde: Pusti to. I to je teško. Ljudi počnu da 

bacaju jabuke i pokvarena jaja na mene. "Oh, ti si tako protiv porodica." Ne, nisam. 

Ali da bi im dala njihovu slobodu, ti moraš da ih pustiš. Znaš, još uvek postoji veoma 

snaţna povezanost, dobra majčinska povezanost, ali na izvesnoj tački pusti ih i 

postani njihov prijatelj, umesto da im budeš roditelj. To je toliko ogromna razlika. 
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Oni će biti kao prijatelji, poštovaoci, ali to neće više biti roditelj/dete odnos, koji je... 

to mora da se promeni na ovoj planeti, stara paradigma roditelja i deteta. Ţao mi je 

zbog nekih od vas ovde koji imate decu. Ali pustite ih, zaboga. 

 

ŠAUMBRA 1: Moram da ih pustim. 

 

ADAMUS: Pa, ne, da ih pustiš u smislu da... postoji vrlo, vrlo stara dinamika 

izmedju roditelja i dece i ona sluţi deci otprilike do njihove druge godine, a onda 

nakon toga to treba da se promeni. Ona nisu vaša. Ona imaju nesrećnu situaciju da 

imaju vašu DNK (smeh), i meni je tako ţao sve dece, jer oni moraju da je dobiju 

odnekud, a onda će provesti ostatak svog ţivota idući na savetovanje i u Grimizni 

Krug da otpuste tu DNK. Ali zaista je vreme da se to promeni. Postanite prijatelji sa 

njima, jer ste to bili u prošlosti. Oni su bili vaši roditelji, sada ste vi njihovi. Vi ste 

uradili sve vrste stvari sa njima u prošlosti, ali sada samo budite prijatelji. Okej. 

 

Dobro. Još dvoje. Da. 

 

DUŠICA: Ja nemam nikakva... 

 

ADAMUS: Da li bi ustala. 

 

DUŠICA: Da! 

 

ADAMUS: Dobro. Ja sam višlji od tebe. (ona se smeje) To je bilo odvraćanje paţnje. 

Ona je krenula pravo u um. Rekao sam vam pre, onima koji su zaista dobri učitelji, 

budite sposobni da to odmah opazite čulima. Odvratite paţnju. Sada šta? 

 

DUŠICA: Ja nemam nikakva ţaljenja. Jedino ţaljenje koje bih imala je što nisam 

ranije uţivala u mom ţivotu. 

 

ADAMUS: Da. 

 

DUŠICA: Dakle, pošto sada... sada mnogo više uţivam u ţivotu. 

 

ADAMUS: Mnogo više uţivanja. Okej. 

 

DUŠICA: Da, nakon Kvantnog Dopuštanja. 

 

ADAMUS: Okej. Dobro. 

 

DUŠICA: Da! 

 

ADAMUS: Bez ţaljenja. Zaista, bez ţaljenja. 
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DUŠICA: Hvala ti Adamuse. I kada dodjem ovde iz Slovenije u Kolorado, treba mi 

zagrljaj. 

 

ADAMUS: Da, da li ti se svidja Kolorado? 

 

DUŠICA: Da! 

 

ADAMUS: Da. 

 

DUŠICA: Da. (ona kreće na binu zbog zagrljaja) 

 

ADAMUS: Ooh! 

 

DUŠICA: Zagrljaj! (smeh) 

 

ADAMUS: Hvala ti. (aplauz) 

 

DUŠICA: Hvala ti. Hvala ti. 

 

ADAMUS: Hvala ti što si dovoljno odvaţna da dodješ na binu. Ja sam se pitao "Da li 

će ona dopustiti da je ta nevidljiva barijera zadrţi?" I to je kao "Da li će ona...", 

postoji neka vrsta nepisanog zakona "Nemojte dolaziti ovde gore kada Adamus 

kanališe." Drago mi je da ga je ona prekršila. 

 

Još jedan. Ti nikad nećeš ţaliti za tim - "Oh, volela bih da sam iskoračila tamo." 

 

LINDA: (visok piskav glas) Da, ti! 

 

ŠAUMBRA 1 (ţena): Bila sam tako leţerna. Ona me neće danas ponovo pozvati. 

 

ADAMUS: Da, da. Ti odašilješ energiju. Svi ste vi odašiljači energije, neki su mnogo 

snaţniji odašiljači, ali vi odašiljete tu energiju "Eh, ona neće odabrati mene." Ona ne 

čuje "ne" deo, ona samo čuje "Odaberi me, odaberi me!" (smeh) Dakle za čim bi ti 

ţalila ako bi danas prešla na moju stranu? 

 

ŠAUMBRA 1: (kratko pauzira) Što se nisam probudila ranije. 

 

ADAMUS: Da, pa, znaš, zapravo, tajming je bio savršen. 

 

ŠAUMBRA 1: Ili što ne uţivam sada kada znam tako mnogo. 

 

ADAMUS: Da, da. 

 

ŠAUMBRA: I još uvek se drţim druge strane, kao da ne znam.   
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ADAMUS: Da. 

 

ŠAUMBRA 1: Da, ja bih ţalila zbog toga. 

 

ADAMUS: Okej. Što se nisi probudila ranije, ali ti shvataš da je tajming zapravo bio 

savršen. Postoji stvar u svakome od vas, i vama on-line takodje, u svima vama: Vi ste 

mogli dopustiti vaše prosvetljenje, vašu Realizaciju pre nekoliko ţivota. Većina vas 

pre oko dva, neki od vas moţda čak i tri, neki od vas pre jednog. Ali vi ste to mogli 

dopustiti i niste. I postoji to otprilike kao "Oh! Šta nije u redu sa mnom? Zaboga, bila 

sam tako blizu u ono vreme, a onda sam zabrljala. Jela sam malo mesa i bio je petak i 

Papa je bio jako ljut. A onda je tu bio ovaj goli momak koji priča sa Papom. O čemu 

se tu radilo?" 

 

LINDA: Još jedan samo u svrhu zabave? 

 

ADAMUS: Sačekaj. Dozvoli mi da završim moju malu stvar ovde. 

 

LINDA: Oh, ti nisi završio. Izvini. 

 

ADAMUS: Dakle gde sam stao? Oh. 

 

Dakle, mnogi od vas su mogli dopustiti Realizaciju. Mi smo zaista imali najbolji 

aranţman nakon Škola Misterije, najbolju pripremu da ste vi mogli otići u taj sledeći 

ţivot i samo to dopustiti. Vi niste. Vi niste i to nije zato što ste zabrljali. To nije zato 

što ste vi spor učenik. Samo ih je 33-troje dosad koji su od tada uspeli - pa, 

pretpostavljam da ste vi malo na sporoj strani. Ali (smeh), ne, vi ste ţeleli da budete 

ovde u ovo vreme, i ja pokušavam da navedem Koldru da napiše knjigu - iznenadjen 

sam što to još nije uradjeno, ja sam dao dovoljno nagoveštaja - ali radi se o tome da 

budete ovde sada kada planeta traţi svest, kada cela dinamika Nove Zemlje i Stare 

Zemlje, koja... znam da se nekima nisu svidele te vesti iz ProGnoze. ProGnoza će biti 

prljava reč za neke od vas "Oh! Nemoj mi ProGnozirati." Da. (smeh) "Nosi svoju 

ProGnozu odavde. Baš si neki ProGnostičar. Ne mogu da verujem." Probajte to 

sledeći put sa vašim supruţnikom ili vašim partnerom kada imate raspravu. "Idi na 

ProGnozu!" 

 

Dakle gde sam stao? Da, ja sam sebi odvratio paţnju. Loše je kada odvlačivač paţnje 

bude odvučen! (smeh) Onda smo svi mi završili. 

 

LINDA: Treba da budeš malo više uključen. 

 

ADAMUS: Malo više fokusiran. Okej. Dakle fokus je, vi ste izabrali da budete ovde, 

jer je to najtransformativnije vreme u ljudskoj istoriji. Ceo problem Stare Zemlje i 

Nove Zemlje dolazi u prvi plan. Sve dinamike ove planete su sada jako značajne. Vi 
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ste ţeleli da budete ovde, i ja sam rekao "Vi ne morate da budete. Uradite to kada je 

to malo lakše", znate, u ona vremena konja i kočija. Sedite negde u neki manastir, ili 

šta god, idite u Egipat pre 300 godina i uradite to tamo. Ali vi ste bili kao "Ne, ja ću 

to uraditi u ovo vreme." 

 

Zamislite da ste utelovljeni i nalazite se na najkritičnijoj raskrsnici ljudske istorije 

ikad i ne samo ljudske istorije. Ono što se sada dogadja na planeti ima duboku 

implikaciju na sve duhovne porodice, na Red Arhandjela. Skoro bi se moglo reći da u 

Redu Arhandjela - znate, to su svi arhandjeli, to je portal kroz koji ste prošli da 

dodjete ovde na Zemlju - oni su na... nemojte ovo shvatiti pogrešno, ali oni su na 

ljubičastoj uzbuni. Nisam rekao na crvenoj uzbuni, nego ljubičastoj uzbuni. Oni su 

kao "Vau! Stvari se zaista uzburkavaju na ovoj planeti", a ljudi generalno nemaju 

pojma šta se dogadja.       

 

Ja ovde zaista skrećem sa teme, ali ţelim da vam dam ogromno odvlačenje paţnje. 

Gde danas paţnja odlazi u medijima, u vestima, u ljudskim umovima, u razgovorima 

o tračevima? Gde je ta paţnja? Donald Tramp. 

 

Nije me briga da li vam se on svidja ili vam se ne svidja, to je mesto gde ide paţnja. 

To nije zlokobna zavera ili bilo šta drugo. Ovo je čovečanstvo. Ovo je, rekao bih, 

nedostatak svesnosti čovečanstva. Oni ţele da idu tamo, da se hrane, gomila pasa koji 

reţe na kost tamo, da pričaju o Donaldu Trampu. Ja ovde govorim "Ljudi, zar ne 

shvatate šta se dogadja? Da li shvatate susretanje tehnologije i svesti? Da li razumete 

šta se sada dogadja planeti? Da li razumete mentalnu bolest?" To je najveća bolest na 

ovoj planeti, i to jeste bolest. To nije slabost, to nije bilo šta. To je apsolutno bolest, i 

kako se ljudi bave sa tim? Sa hemikalijama koje zapravo... (govori bezglasno) um 

loše, loše, loše. Ali mi ćemo pričati o Donaldu Trampu tamo. To je društveni 

fenomen i ljudi bi radije pričali o tome, i vašim slavnim ličnostima i zvezdama, koji 

su generalno prilično neupućeni. Ima nekih koji su zaista svesni, ali ne prodje ih 

mnogo kroz ta vrata u Holivud. 

 

To je odvlačenje paţnje i vi ste izabrali da dodjete ovde na planetu u ovo vreme da 

biste uneli vašu svest, vaše Ja Jesam, kako god ţelite to da zovete. Rekli ste "Ja ću 

biti ostvareni Majstor na planeti. Ja neću pokušati da promenim sve to tamo." To nije 

vaš posao. Vi više niste oni koji drţe energije, oni koji menjaju planetu, ili bilo šta 

slično tome. Nije vaš posao da menjate ovo, nego ono što vi radite je da unosite 

svetlost, potencijal.  

 

Svetlost uopšte nema nikakve pristrasnosti. Svetlost nije ţenska ili muška. Ona nije 

dobra ili loša. Ona je strast Ja Jesam. Ona privlači energije. Ona postavlja i 

manifestuje realnost. Ali svetlost sama po sebi, ona nema nikakve pristrasnosti, 

nikakve sudove, nema dobro, loše. Ona nema srećne dane. Svetlost nema srećne 

dane, nema loše dane. Ona je zračeća strast od "Ja Jesam, Ja Postojim". To je sve. 
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Vi ste došli ovde i rekli: "Ja ću uraditi ovaj trik. Ja ću dopustiti moju Realizaciju, 

moje prosvetljenje. Ja ću ostati u telu." I vi ste se posvetili. Pre nego što ste došli 

ovde, vi ste se posvetili da ćete ostati ovde barem sedam godina u fizičkom telu, 

barem sedam godina nakon prosvetljenja, moţda duţe, moţda 50 godina. Mislim da 

nećete ţeleti da budete ovde 50 godina, ali vi ste rekli "Bar sedam godina." Na nekoj 

tački je to programirano u vas. 

 

Sada, neki od njih odlaze jer je zavodjenje da odete na drugu stranu tako snaţno. Ali 

ja ţelim to da kaţem svakome od vas. Sedam godina da ostanete u prosvetljenom 

obliku na ovoj planeti, moţda duţe. Sve što vi treba da uradite je da uspostavite vezu 

sa tim. Sve što vi treba da uradite je da pristupite tome. 

 

Dakle prošli smo po sobi. Imaćemo još jedan zabavan odgovor na pitanje o ţaljenju. 

Gde je ona dodjavola otišla? Linda, kupatilo je ovde. (ona donosi mikrofon nekome u 

Klubu Majstora) Hajdemo u Klub Majstora za ovo. (iznenadjen smeh dolazi iz 

Kluba) Aaah! 

 

MOFO (Marti): Pa, zdravo, dame i gospodo. 

 

ADAMUS: Koja su tvoja ţaljenja, ako odeš danas? 

 

MOFO: Ovo će biti dosadno za sve vas društvo koji očekujete... 

 

ADAMUS: U redu, zaustavite kameru. (Adamus se smeje) 

 

MOFO: ... fantastičan odgovor ovde. Ja ću ići sa uţivanjem u tome, jer tako mnogo 

puta, znate, vi uţivate, zaista to ţivite, a onda se um ubaci i zaista f... 

 

ADAMUS: Ali ja ću se okomiti na tebe, jer si u drugoj sobi i jer mogu. 

 

MOFO: Oh, sjajno. 

 

ADAMUS: Ti imaš odličan smisao za humor kada si sa drugim ljudima. 

 

MOFO: Aha. 

 

ADAMUS: Ti si malo preozbiljan kada si sam sa sobom ili sa tvojom dragom 

partnerkom. (Mofo se smeje) Pogodio sam te, e? (smeh) Čoveče, drago mi je što je 

on u drugoj sobi. 

 

MOFO: (smeje se) O čoveče. 

 

ADAMUS: I ti pričaš priču o uţivanju u stvarima, ali prokletstvo! Ti si tvoj najgori 

neprijatelj, pretpostavljam da je to ljudski način da se to kaţe. 
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MOFO: Naravno, da. 

 

ADAMUS: I ti ideš u glavu. 

 

MOFO: Aha. 

 

ADAMUS: Ti ideš u mulj. Znaš, ponekad umesto da te zovem Mofo, ja te zovem 

Mulj-fo, znaš. (još smeha) Mulj-fo. Ti ideš u mulj, znaš, a onda moraš da izadješ i da 

budeš sa ljudima i ti dozvoliš da izadje ta strana koja uţiva. Ali tvoj najgori prijatelj 

si ti sam.  

 

MOFO: Tačno. 

 

ADAMUS: Da li sam bio jasan? 

 

MOFO: Da! 

 

ADAMUS: Okej. Moţemo li ga malo zumirati? Ţelim da dobijem zaista dobar 

snimak iz blizine. Da, da. (Mofo plazi jezik dok se osmehuje) Aaah! Da, da, da, da. 

 

Dakle to je odlična priprema za ono o čemu ţelim da pričam. Dakle ti ţališ što 

zapravo ne uţivaš malo više? 

 

MOFO: Da. Da, da. 

 

ADAMUS: Okej. 

 

MOFO: I mislim da si ti bio sa mnom nekoliko puta... 

 

ADAMUS: Da. Da. 

 

MOFO: ... sa solo stvarima. 

 

ADAMUS: Da. I nemoj to pogrešno shvatiti, molim te. 

 

MOFO: Mi imamo prilično dobar provod s vremena na vreme. 

 

ADAMUS: Da. I to je skoro prirodno. Ti udješ u tu vrstu stanja bića, znaš, sam sa 

sobom i sumnje i sve aveti izadju i, znaš, ništa više nije zaista zabavno. 

 

MOFO: Tačno. 
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ADAMUS: I ti se pitaš kako ćeš pregurati sledeći dan. I onda su to ono što bih ja 

nazvao psiho-duhovni problemi. Ali onda ih ti manifestuješ, skoro namerno, u 

drugim problemima. Za neke od vas to su biološke stvari, za neke od vas to su 

finansijske stvari, za neke od vas to je da postanete neosetljivi prema sebi, nepokretni 

u sebi. To je loše. Mislim, to je loše. I ti si savršen prelaz. Hvala ti Mofo, Marti. 

 

MOFO: Bez dodatnih troškova. 

 

ADAMUS: Hvala ti. To je bio savršen prelaz. Linda je odabrala savršenog, kao i 

uvek. (Mofo se slatko smeje) Hvala ti. Sada ćemo se vratiti meni. (Adamus se smeje) 

 

 

Plafon        

 

Iznosim ovo iz veoma, veoma vaţnog razloga. Vi ste čuli izraz, ljudski izraz, nazvan 

stakleni plafon. Postoji krilati plafon. 

 

Stakleni plafon, za ţene, znate stakleni plafon je nemogućnost da se penjete u 

korporativnom lancu. Uzgred, vi se ne penjete postupajući kao muškarac, okej? Vi ne 

iznosite vašeg muškog ratnika Adama i ne pokušavate da postupate kao jedan od 

muškaraca. Ne radite to, jer nećete stići baš daleko. To nije autentično i oni to mogu 

videti i namirisati i oni će vas iskoristiti. Ţensko je daleko kreativnije i efikasnije 

nego muško. Uistinu jeste. Ţensko ima mnogo više kretanja u sebi nego muško i to je 

način na koji je to bilo dizajnirano. Moţda je vreme da se to završi, ali muško je kao 

drvoseča; ţensko je kao sprinter, samo slobodno sprintuje preko livada, dok je muško 

drvoseča, znate, sa mišićima i seče drveće, ali nikad zapravo ne stigne baš daleko. 

 

Postoji ova stvar nazvana stakleni plafon i to je nesposobnost da se penjete gore i 

iznad. To je iluzija, ne postoji zapravo, ali ljudi veruju u to. Oni veruju da je ovaj 

stakleni plafon tu ako oni dolaze iz siromašne porodice, da oni nikad neće biti bogati 

zbog njihove pozadine. Da, to čini ovo malo teškim, ali zapravo to moţe ovo učiniti 

mnogo lakšim. 

 

Postoje ljudi koji postavljaju staklene plafone koji imaju veze sa njihovom 

inteligencijom. Inteligancija je jako, jako precenjena i zapravo, inteligencija nije tako 

pametna. Jedna je stvar memorisati činjenice i brojke, ali je sasvim druga stvar ţiveti 

u ţivotu, imati ono što bih ja zvao samo zdrav razum ili moţda bolje rečeno, bilo koje 

čulo osim samo Fokusa. 

 

Ali postoji mnogo staklenih plafona. Postoji jedan na koji svi vi nalećete s vremena 

na vreme. To je krilati plafon ili moţete misliti o njemu kao o pernatom plafonu. On 

nije čvrst, on nije kao kameni zid. To je samo gomila andjeoskih krila. Smešna stvar 

je, to su vaša sopstvena andjeoska krila, i ţaljenja koja ja dobijam sve vreme nisu 

povodom nekih stvari koje ste vi danas spomenuli. Ono što ja dobijam sve vreme, 
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kada oni dodju na drugu stranu i kaţu "Oh, prokletstvo!", to je ţaljenje što su 

dozvolili da ih njihove sumnje preplave. Ţaljenje što nisu to uradili. I to bi moglo biti 

bilo šta od nečeg svakodnevnog u ljudskom ţivotu, ali ja to ovde primenjujem na 

dopuštanje u vašu duhovnu Rezalizaciju.  

 

Vi ste imali neke neverovatne proboje - uzbudljive, apsolutno uzbudljive proboje - a 

onda postoji taj sindrom sledećeg dana "Mora da sam lud. Mora da je to bilo samo 

zato što sam jeo picu i to mi je izazvalo gorušicu i to je aktiviralo neku hemikaliju u 

mom mozgu i imao sam lucidno iskustvo na toaletu (smeh), znate, ali vi nalazite 

dokaze da to ne postoji. Vi znate, na najdubljim nivoima unutar vas, vi apsolutno 

znate - ja znam da vi znate, mi pričamo o tome, vi to moţete opaziti čulima - ali vi 

onda dozvolite da vam ovaj pernati plafon, ovaj krilati plafon stane na put. 

 

Krila su tamo gore. Ona su vaša sopstvena. Ona vas pozivaju da idete izvan. Ona vas 

pozivaju da se podignete sa njima. Setite se šta sam rekao na našem poslednjem 

Šaudu - dozvolite da vas krila vaših snova nose u Realizaciju. Snovi koje ste imali od 

atlantidjanskih vremena do sada, snovi o utelovljenoj Realizaciji; dozvolite ovim 

krilima da vas nose. Ali to je skoro kao da ste uplašeni od njih. To je kao "Vau, 

postoje ova krila tamo gore i ja ne mogu da prodjem mimo njih." Ona su vaša i ona 

ţele da vas ponesu izvan sumnje i uzdrţavanja i osećanja da ćete poludeti. 

 

Vi nećete poludeti. Mogu vam to reći odmah. Moj jedini izuzetak u tome, i verovatno 

ću dobiti nekoliko gadnih e-mejlova, moj jedini izuzetak u tome je ako ste na jednom 

od ovih SSRI lekova, i ja ne ţelim da argumentišem tu činjenicu i bilo šta drugo, zato 

što je činjenica da oni još više izludjuju ljude. Ljudi rade lude stvari, jer to stavlja 

vrlo mokro ćebe preko prirodnog ritma uma, a pogotovo ako neko ulazi u budjenje ili 

je u budjenju. To će napraviti tako mnogo štete da će to prouzrokovati mnogo ţivota 

korektivnih aktivnosti. 

 

Ima par stvari koje mi sada radimo u drugim ravnima. Jedna je da moramo da 

treniramo andjeoska bića koja su pre bila na Zemlji - ne novodošlice ili one koji 

nikad nisu bili tu, nego one koji su pre bili na Zemlji - kako da postupaju sa bićima 

koja su umrla, koja su bila na SSRI lekovima. Oni su utrnuti. Oni su male sive 

kuglice kada se pojave. Oni su toliko bez svesnosti. I pokušati raditi sa njima, kada 

nema nikakve ţivotnosti, kada nema nikakve strasti, pokušati raditi sa njima, to je 

teţe nego raditi sa slučajem samoubistva, kada oni dodju na drugu stranu, ako su bili 

na ovim lekovima na bilo koji period vremena. Koldra me pita, proverava činjenice, 

ali to je bilo koje vreme duţe od dve godine i oni su još uvek na njima kada umru. 

 

Oni takodje ţele da umru. Oni ţele da izadju iz postojanja. Oni to više ne mogu 

podneti. Oni znaju da postoji nešto unutra, ali to je bilo zasivljeno. Oni su to 

zaboravili. Oni samo ţele da izadju iz postojanja, dakle moţete li zamisliti pokušaj da 

se radi sa njima? 
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Druga grupa koju sada treniramo je... zato što znamo da to dolazi, videli smo nešto od 

toga - oni koji se izgube u virtuelnoj realnosti. Pričao sam o tome u ProGnozi 

Najnovije Informacije. 

 

Virtuelna realnost postaje tako prava, tako zavodljiva i neodoljiva da postoje oni koji 

će se izgubiti u zaštitnim naočarima i maskama, ili samo konstantno iz dana u dan 

ovih video igrica, i druge stvari koje dolaze sledeće, da oni umru unutar virtuelne 

realnosti. Smešna stvar - nema ništa smešno povodom toga - čudna stvar povodom 

toga, ponekad njihova tela nisu umrla, a oni su tamo. Oni imaju robot telo, mislim 

ono je na auto-pilotu, njihova biologija je na auto-pilotu, ali tu nije ništa ostalo. Oni 

su umrli unutar virtuelne realnosti. Mi moramo da... (Adamus uzdiše) mi moramo da 

im pomognemo da se vrate u "Ja Jesam Ovde", u "Ja Postojim". Ovo su izazovi sa 

kojima se suočavamo sa vašim svetom koji se veoma mnogo menja.  

 

Ja ne ţelim da ulazim u to. Pričaću o tome u ProGnozi i mi ćemo pričati o tome, nego 

ţelim da se vratim krilatom plafonu. Ova krila su vaša. Ona su tu da vas nose u 

prosvetljenje, ali vi morate da uzmete dubok udah, da odete izvan vaše sumnje. "Pa, 

da li su krila dovoljno snaţna da me nose?" Umuknite. 

 

"Gde će me ona odneti?" Umuknite duplo. 

 

"Kako da znam da su ona zaista moja?" Vi ćete me izludeti sa svim ovim pitanjima. 

(smeh) I radi se o prevazilaţenju sumnje. Postoji osećanje da ćete vi poludeti, zato što 

drugi ljudi ne vide, ne osećaju, ne opaţaju čulima ono što vi opaţate čulima. 

 

Hteo sam da postavim još jedno pitanje, ali ponestaje nam vremena, i ja... pa, 

dodjavola ne, ne ponestaje nam vremena, stići ću. 

 

Vi ste imali ova osećanja kada ste bili veoma mladi, a onda su ona bila zataškana, 

spoznaju da ste specijalni, ali vi nećete da dozvolite sebi da to osetite. Ja ne govorim 

o specijalnim kao boljim od drugih, ali vi jeste specijalni i vi ste to zataškali. Vi 

sumnjate u to, a onda ste dopustili sebi da sporo napredujete u vašoj sopstvenoj 

duhovnoj potrazi, zbog sumnji. I ono što ja dobijam na drugoj strani kada oni predju 

preko je - i kada kaţem "Dakle za čim ţališ?" - to je kao "Što nisam to uradio. Što 

sam se uzdrţavao, što sam sumnjao, što sam brinuo da ću poludeti, što sam brinuo šta 

će drugi misliti o meni." 

 

Ako ste zabrinuti šta će drugi misliti o vama, reći ću vam ovo odmah. Oni traţe 

heroja na ovoj planeti. Oni traţe heroja. U koga oni stavljaju njihovu energiju? 

Površne modele i zvezde i sportske figure, verovatno sve fini ljudi, ali oni traţe nešto 

dublje. Oni se više ne osećaju udobno, niti vi, da za svoj uzor postavljate političara. 

Ne mislim da previše vas ustaje ujutru i stremi da bude Donald Tramp, izuzev moţda 

njegove kose. (smeh) 
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Ova planeta više nema heroje, a onda ih oni stvaraju - heroje iz stripova, oni ih 

iskopavaju iz 20-tih i 30-tih godina - i površne heroje, ali to nije zadovoljavajuće. To 

je kao kada ste zaista gladni i sednete da jedete činiju ţelea, to naprosto ne 

funkcioniše. Da, vi jedete. Vaša usta rade. Vi ste stimulisali nekoliko nervnih 

završetaka koji obezbedjuju osećaj ukusa, ali to prosto nije tu. Oni traţe nekoga ko 

ima - ne svidja mi se reč hrabrost, Koldra - oni traţe nekoga ko ima slobodu da prosto 

bude, da prevazidje sumnje. 

 

Vi već znate. To nije nešto što ću vam ja reći. Vi već znate o vašem prosvetljenju, 

vašoj Realizaciji. Vi već znate da to ne znači biti super-ljudsko, ništa slično tome, i to 

je istinska transformacija. To je smrt, na neki način, ali smrt koja će vam konačno 

dati slobodu u ţivotu. 

 

Vi imate ova osećanja. Vi to provlačite kroz vaš um, a onda to postane zagadjeno i 

iskrivljeno, a onda se vi bojite krilatog plafona, kao staklenog plafona. Vi ga se bojite 

i psujete ga. "Pa, da, postoje sve ove barijere na mom putu i postoji..." - šta je to bilo? 

Vi imate sve vrste naziva za to "...veo izmedju ravni." Nema vela izmedju ravni. Ja 

sam ga traţio. Išao sam svuda. (smeh) "Da li vi društvo vidite veo? Veo?" Ja ga vidim 

na nekim muslimanskim ţenama, ali ga ne vidim širom planete da im sprečava 

uzašće. I vi krivite veo. Ne postoji nikakav veo, ali postoje vaša krila. Krila koja ţele 

da vas nose u vašu Realizaciju. Ona su vaša. Jedina stvar izmedju vas i krila su vaše 

sumnje. To je sve. To je sve. To je sve. 

 

 

Serija Krila           

 

Mi ćemo nazvati našu sledeću Seriju, koja počinje u avgustu - Serija Krila. Mi ćemo 

prevazići sumnje ako to boli. Mi ćemo dopustiti ovim krilima da vas nose graciozno i 

predivno u vašu Realizaciju. Ova krila su vaša. Vi ste ih izbegavali, opirali im se, 

nalazili izgovore, govorili "Ja moram da čekam dok moja deca odrastu." Uradite to 

sada, bez obzira da li ona imaju 21 i 23 godine, ili imaju 5 godina. Uradite to sada. 

Oni to zasluţuju, i još bolje, vi to zasluţujete. 

 

Nema nikakvog napora u ovome. Radi se samo o dopuštanju, ali dopuštanje je teško 

kada vas sumnje toliko zadrţavaju "Da li trebam ili ne trebam?" I "Oh, da li ja samo 

ludim?" Šta je ludo? Ludo je ovo. Ludo je ostajati u obrascima, ostajati mali i 

ograničen i vi to znate. 

 

Ponekad ţelim da uzmem neke od vas i samo vas uronim u hladnu vodu i drţim vas 

tamo oko deset minuta. (smeh) Ne, stvarno ţelim. Deset minuta, da, jer vama postane 

tako udobno u tome da budete mizerni, a onda plačete meni povodom toga. Dodjete i 

kaţete "Oh, šta se dogadja? Gde je prosvetljenje?" To je kao, tačno je ovde. Eh, krila, 

ona su tačno ovde. "Oh, ali ja nisam siguran" - vi sumnjate i vi brinete i vi se bojite. 
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Mi ćemo da ih obučemo. Mi ćemo to konačno uraditi u našoj sledećoj Seriji, Seriji 

Krila, i osetiti kako izgleda biti zaista slobodan. 

 

Počeo sam ovaj govor danas pričajući o slobodi i ova zemlja i druge bile su osnovane 

zbog slobode ljudi. Ali sada u transljudskosti, mi idemo u slobodu od Ja Jesam, 

slobodu ne samo vašeg ljudskog ja, nego i vašeg Duha.  

 

Cela ova Serija je bila nazvana Transljudskost i to je bila moja šala. To je bila igra 

reči, zato što sada postoji ceo pokret na planeti da se - ne da je to dobro ili loše - ali 

da se zameni ljudska biologija - koja je vrlo, vrlo stara, vrlo, vrlo stara - da se uradi 

brzo poboljšanje korišćenjem nano-tehnologije i drugih tehnologija koje još nisu u 

upotrebi. U osnovi, da se promeni proces radjanja, tako da će za 30 ili 40 godina biti 

relativno neuobičajeno da ţena nosi dete u svom stomaku. Vrlo neuobičajeno. To će 

se desiti s vremena na vreme, i svi će reći "Oh, šta se dodjavola desilo tebi?" (smeh) 

"Ja sam barem imala seks. Ti nisi." (još smeha) 

 

To će biti na tako mnogo drugih načina - veštačke materice, različite vrste inkubatora. 

Ima jedan povodom kog se smejem, zove se "U pravo vreme na pravom mestu". To 

je naziv koji sam mu dao. To je kao, vi štampate telo, a onda pokušavate da mu 

ulijete svest preko tehnologije, preko stavljanja mnogo podataka unutra. To nije 

ljudsko biće. To je moţda sluga, robot, ali to nije ljudsko. 

 

Vreme je za krila. Vreme je da prestanete to da odlaţete. 

 

Transljudskost, u konvencionalnom smislu, kreće se vrlo brzo. Tehnologije za telo i 

um, bilo da su mehaničke, električne, hemijske ili samo energetske, one se kreću vrlo, 

vrlo brzo. Oni troše trilione dolara svake godine na razvoj tehnologije, što je dobro. 

Za Majstora je tehnologija dobra, jer Majstor dopušta da mu energije sluţe, dopušta 

da mu sve sluţi. Ali kada neko ovo razvija munjevitom brzinom, a on nije Majstor i 

ne postoji nikakvo razumevanje svesti, nešto će izaći iz balansa. 

 

Mi smo ovde sa transljudskošću, našom verzijom toga, dopuštajući sebi da otpustimo 

staru DNK, to niste vi, i dopuštajući svetlost od Ja Jesam, vas. Ne od boga, ne 

Isusovu, ne moju, nego vašu svetlost da udje. To će promeniti telo. Vi ćete umreti, što 

znači da ćete se vi transformisati u telu, in vitro smrti, vi ćete ostati tu i transformisati 

se. Vi ćete nastaviti, ali osećaćete se mnogo drugačije. Mislićete veoma drugačije. 

 

To nije trka, uopšte, ali ja moram da objasnim da se ceo ovaj transljudski pokret 

razvija vrlo, vrlo brzo. Ništa nije pogrešno sa tim. Opet, Majstoru sve moţe da sluţi. 

Ali to se kreće vrlo brzo i, zato što je ova planeta još uvek orijentisana ka moći, jako 

orijentisana ka moći, postoji snaţna verovatnoća da stvari krenu loše. Ja ne 

predvidjam kolaps ili bilo šta takvo, nego govorim da je to prilično klimavo tlo, kada 

imate tehnologiju koja se razvija tako brzo bez svesti. 
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Uzgred, kada spominjem svest, ja ne pričam o moralima ili vrednostima, jer su njih 

napravili ljudi. Ja pričam o svesti, svesnosti, svetlosti, i to je ono što sada nedostaje 

ovde. Moţda će se to promeniti. Mi smo ovde u našoj transljudskosti, u sposobnosti 

da iscelimo telo koristeći anajatron, ali samo dopuštajući to. Mi smo ovde i idemo 

izvan uma. I ja znam da vi mislite da ćete poludeti. Vi jeste ludi. Lud znači izvan 

uma. Ali vi nećete poludeti u starom smislu te reči gde će vas oni zaključati. Vi 

nećete poludeti. Vi ćete ići u vaša čula, u senzualnost. 

 

Mi idemo ovde gde više nema starog procesa rodjenje/smrt; gde vi moţete uraditi 

Sem stvar, kao što je Tobajas uradio, ući u fizičko telo nakon što je ono rodjeno, bilo 

da je ono biološki proizvedeno izmedju muškarca i ţene ili u laboratoriji. 

 

Tobajas je ušao sa ovim malim trikom kroz omotač telo, znajući da će čovečanstvo 

ići putem nekonvencionalnih bioloških tela. On je rekao "Moţe li se to uraditi u 

biološkom telu, jer se to onda verovatno moţe uraditi u nano-biološkom telu." Dakle 

on je zapravo postavio skoro test, skoro eksperiment i rekao "Moţe li to biti 

učinjeno? Moţemo li zaobići rodjenje? Zato što će oni to uraditi ovde sa 

tehnologijom. Moţemo li mi to uraditi ovde sa našom svetlošću?" 

 

Mi ćemo ići vrlo, vrlo brzo sledeće godine. Vi ćete se ponekad spoticati i saplitati i vi 

ćete postajati zabrinuti da li radite ispravnu stvar, da li radite ispravne poteze ili šta 

god. Ja ću vas konstantno podsećati da ne dozvolite da vam sumnja stane na put. To 

je malo zastrašujuće jer ste vi navikli da sumnjate, da obuzdavate sebe. "Pa, ako ja 

sumnjam u sebe, onda neću bizarno poludeti. Vi ste to koristili da kontrolišete sebe, 

ali mi moramo da završimo sa tim. To vas izludjuje, a mi smo tek na 33. Ma hajde. 

Do kraja sledeće godine moramo uraditi malo bolje od toga. Trideset tri realizovana 

utelovljena Majstora. 

 

Uzmimo dubok udah sa tim i ţao mi je, sada ćemo početi. Ja sam završio sa... (smeh) 

Ja ţelim da pričam o jednoj stvari i treba mi mikrofon za ovo. Samo par odgovora. 

 

 

Jednota      

 

Odakle je došao ceo ovaj koncept jednote? Ja čujem da ljudi... moţemo upaliti svetla, 

Linda će krenuti sa mikrofonom. Odakle je ovaj koncept jednote - "Mi smo jedno, mi 

ćemo se vratiti u jedno" - odakle je to došlo? Radim ovo kao deo mog istraţivačkog 

projekta za Uzašle Majstore. Mi ne razumemo. Odakle je došla jednota? 

 

ŠAUMBRA 2 (ţena): Dobro pitanje. 

 

ADAMUS: Da, znam. I kada dodje ovakvo vreme, kada ne znaš, uzmi dubok udah i 

gledaj kako Dejv snima tvoju sliku - uuh! (smeh) - i izmisli nešto. 
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ŠAUMBRA 2: Mogu samo reći odakle je to došlo iz mene. 

 

ADAMUS: Došlo za tebe?   

 

ŠAUMBRA 2: Iz mene je to došlo iz... 

 

ADAMUS: Da li si ti čula taj izraz pre? Da li si ikad bila na Konferenciji Jednote? 

 

ŠAUMBRA 2: (smeje se) Ne. 

 

ADAMUS: Pa, nemoj ići. 

 

ŠAUMBRA 2: Ja sam se osećala bezvredno, tako da sam ţelela da napravim nešto... 

 

ADAMUS: Okej. Ti si se osećala bezvredno, dakle "Hajde da se svi vratimo u 

jednotu." 

 

ŠAUMBRA 2: ... veliko, i znaš. 

 

ADAMUS: Okej. 

 

ŠAUMBRA 2: Ali sam završila sa tim. (smeje se) 

 

ADAMUS: Okej, da. Jesi, zapravo. To je lepota toga. Jesi. Ti još uvek sumnjaš da 

jesi, ali ja znam da jesi. Sledeći. Hajdemo brzo ovde. Imamo posao da obavimo. 

 

LINDA: Ja mogu ići brzo, ja trčim kao majmun. 

 

ADAMUS: Kao - njuš, njuš, njuš - miriše kao majmun. (neko kaţe "Oooh!") Ne, 

rekao sam da ja mirišem kao majmun. 

 

DAJAN: Oh, ja sam ovde nešto propustila. 

 

ADAMUS: Koldra je ţeleo da me udari zbog ovoga. 

 

DAJAN: Moţda je to zato što su se ljudi osećali neadekvatni, mali... 

 

ADAMUS: Dobro. 

 

DAJAN: ... i traţili nešto veće ka čemu da idu, nešto značajnije od njih. 

 

ADAMUS: Da li si ti ikad poverovala u tu stvar jednotu? 

 

DAJAN: Ne, ne baš. 
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ADAMUS: Ne, okej. Da. Još nekoliko. Odakle je došla jednota? 

 

LINDA: Okej. Dodaj ovo Geriju. 

 

ADAMUS: Znao sam da će odabrati tebe. Zapravo, ja sam joj to rekao. 

 

GERI: Jedini put nisam to ţeleo. 

 

ADAMUS: Tačno, tačno, tačno. Da, da. 

 

LINDA: Tako to funkcioniše. 

 

ADAMUS: Ustani, ako nemaš ništa protiv, da te svi u celom svetu mogu videti. 

Odakle je došla ta cela stvar jednote? 

 

GERI: Osećaj neadekvatnosti, potreba da budemo povezani. 

 

ADAMUS: Da, da. Da. Dobro. Da li si ti ikad poverovao u to na jednoj tački, malo? 

 

GERI: Apsolutno. 

 

ADAMUS: Da. Da li si išao na konferencije Jednote? 

 

GERI: Ne pod tim nazivom. 

 

ADAMUS: Da. Kako su se one zvale? 

 

GERI: Znaš, duhovno ovo, guru ono. 

 

ADAMUS: Da, da, da. 

 

GERI: Crkveno ovo. 

 

ADAMUS: Da li si tamo opazio ikakvu jednotu? 

 

GERI: Jedino unutar mene. 

 

ADAMUS: Da. Dobro. Dobro. Odlično. Još nekoliko. Još dvoje. Odakle je došla 

jednota? Uzašli Majstori se pitaju o tome i rekao sam im, mada ja znam sve, moraću 

to da proverim. Ţelim da čujem šta će ljudi reći. 

 

MERI SU: Ja mislim da je to došlo iz ţelje da imamo mir sa svima. 
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ADAMUS: Da. 

 

MERI SU: Da, znaš, sve je - mrzim da koristim tu reč... 

 

ADAMUS: Mogu li dobiti zagrljaj? 

 

MERI SU: ... dooobro. Ja neću... 

 

ADAMUS: Hajde samo da se zagrlimo. 

 

MERI SU: Oh! 

 

ADAMUS: Mi smo jedno. (grle se) Sestro moja, mi smo jedno. Da. Dobro. 

 

MERI SU: Da. 

 

ADAMUS: To je bila moja makio gluma. 

 

MERI SU: Okej. (smeje se) 

 

ADAMUS: Dobro. Ali osećaj je bio nekako dobar, na momenat. 

 

MERI SU: Da. 

 

ADAMUS: O da. 

 

MERI SU: Da. 

 

ADAMUS: Da. Okej. Dobro. To je bilo dobro. 

 

MERI SU: Hvala ti. 

 

ADAMUS: Još jedan. Odakle je došla jednota? Ma hajde, ko je to izmislio? Ko je to 

stvorio? Ko je seo jednog dana i rekao "Oh, moramo da imamo jednotu." Da. (neko 

kaţe "Koka kola") Koka kola! (smeh) Da, hajde i ustani. Jednota. 

 

KETLIN: Jedno suvereno biće koje smo svi bili u jedno vreme i kreacionizam, 

eksplozija, Veliki Prasak. 

 

ADAMUS: Da. 

 

KETLIN: I postali razdvojeni. 
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ADAMUS: Ustvari, ništa od toga se nije zapravo dogodilo. To je način pričanja 

priče, ali se zapravo nikad nije dogodilo. 

 

KETLIN: To je stara istorija. 

 

ADAMUS: To je stara istorija. Da, okej. Da. Mi smo svi došli iz jednog. Da, čak je i 

Tobajas to promovisao u Putovanju Andjela, jer nije bilo boljeg načina da objasni... 

zapravo, uţasnulo bi vas da vam je rekao kako se to stvarno dogodilo. Dakle, on je 

ispričao lepu priču o "Mi smo bili u ono vreme u jednoti" i on zapravo još uvek 

veruje u to. Ali (smeh) on će se probuditi. 

 

Hvala ti. Jednota. Gde je to stvoreno? Ko je to stvorio, koje godine, u koje vreme? 

Oh, oko 1700-tih godina, otprilike u moje vreme, mada ja to nisam stvorio. To je bilo 

zato što je to Crkvi odgovaralo. To je to, čisto i jednostavno. Jednota nije tako stara. 

Neki ljudi kaţu da se moţete vratiti u neka od starih budističkih i hindu učenja i naći 

to, ali ne baš. Mislim, ma hajde. Hindusi, ako oni pričaju o jednoti, što oni ponekad 

rade i oni vole da misle da je o tome bilo pričano pre oko 5.000 godina, ovo je grupa 

predivnih ljudi koji imaju 100.000 bogova. To nije jednota. (smeh) Dakle kada oni 

pričaju o tome, ja sam kao "Stvarno?! Gde je jednota u 100.000?" Izvinite svi vi koji 

ste hindusi - oh, danas ne gleda ni jedan hindus. Okej. Ima vas dvoje. Vidim vas. Da. 

"Zdravo. Lepo vas je videti." (imitira indijski akcenat i smeh) Da li je to politički 

nekorektno, duhovno nekorektno? 

 

LINDA: Da. To je bilo politički nekorektno. 

 

ADAMUS: Pa, okej. Onda je danas cela stvar politički nekorektna, zato što ja pričam 

i postupam kao amerikanac. (smeh) 

 

LINDA i PUBLIKA: Oooh. Uuuu! Vau! (Adamus se smeje) 

 

ADAMUS: Ja ne znam. Oni koji nisu odavde sada se valjaju od smeha! (još smeha) 

 

SART: Ideš u pakao zbog toga! 

 

ADAMUS: Okej. Da. Vaš čika Adamus. Prosto nisam mogao odoleti ovome. Da. Ja 

sam danas amerikanac. 

 

Dakle, jednotu je stvorila Crkva za korist... šta je dodjavola ovo? (smeh, dok Adamus 

uzima nešto sa obrascem američke zastave i stavlja to oko sebe) Da li je to neka vrsta 

haljine, suknja? Okej. Ne znam. Nisam bio na Zemlji dugo vremena. Da li bi mi 

pomogla sa ovim, Linda? Da li treba to da veţem ili nešto? (još smeha)   

 

LINDA: Dobro ti ide. Dobro ti ide. (Linda veţe zastavu oko njegovog struka) 
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ADAMUS: Okej. Dakle, jednota... umetnost odvraćanja paţnje. 

 

Uzmimo dobar dubok udah.    

 

Jednotu je stvorila Crkva. "Mi smo svi jedno. Mi ćemo se vratiti u jedno." Pridrţavaj 

se pravila. Hipnoza. "Mi smo jedno. Mi smo jedno. Mi smo jedno. Mi ćemo se vratiti 

u jedno." To je zvučalo stvarno dobro, i znate ko je to prihvatio, ljudi Nove Misli u 

kasnim 1800-tim godinama i to je prihvatio neki pokret u ranim 1960-tim godinama. 

"Mi smo svi jedno, zato što ja nisam dostojan da budem suveren. Ja nisam dostojan 

mog sopstvenog boţanskog. Ja moram da se vratim u jednotu." Sada, koliko je to 

dosadno? Ako bi Bog zaista bio takav to bi bila usrana loša šala. Ţao mi je, Edit. Edit 

me pogledala kao "Kada ćeš prestati da psuješ?" Ili je to bilo divljenje? 

 

EDIT: Apsolutno, divljenje. 

 

ADAMUS: Apsolutno. To bi bila stvarno loša šala ako umrete, a onda - vuuuf - vidite 

belu svetlost - vuuuf - ona vas odnosi u jednotu. I vi biste bili kao "Sav taj rad! Ja 

Postojim. Ja Jesam ko Ja Jesam. Ne! Ja sam samo deo ove velike činije mleka sa 

svima drugima. Sav taj rad je bio uzalud! Svo to pokušavanje da nadjem moj 

identitet. Ja bih se radije vratio nazad - nazad u svet da budem ljudsko - nego bio 

izgubljen u ovoj jednoti. Ovo je tako dosadno. Mislim, nema nikakvog identiteta u 

ovoj velikoj jednoti. Meni se čak nije ni svidjala ta osoba tamo koja je u jednoti i sada 

je i ona ovde? Svi ulaze! O boţe! (smeh) Kada bih samo mogao izaći iz jednote 

vratio bih se na Zemlju i pričao bih svima, vrištao bih "Nemojte ići! Jednota je 

uţasna! Nema nikakve senzualnosti u njoj! Dosadna je kao sranje. To je kao da ste u 

mleku sve vreme, toplom mleku, obranom mleku. (još smeha) Nikad nije drugačije! 

Uvek je isto." O moj boţe. Na Zemlji je bilo tako dobro. Zašto to nisam cenio? 

Mislim zašto nisam cenio moj suverenitet, moje jedinstveno biće?" 

 

A onda biste verovatno rekli sebi "Znaš, shvatam to sada. Shvatam to." Zapravo, 

Crkva je stigla tamo, ali oni su išli pogrešnim putem, putem njihove moći. 

 

Ono što je ova izjava zapravo značila je: "Ja ulazim u moju sopstvenu jednotu. Ja 

imam sve ove aspekte koji lete okolo, sve ove prošle ţivote", koji, uzgred, sada 

računaju na vas da uradite to u ovom ţivotu, da oni ne bi leteli okolo. "Ja imam sve 

ove delove i komade, oni su nepovezani i oni će uvek biti strane. Ali radilo se o 

unošenju njih u moju jednotu, u Ja Jesam ko Ja Jesam. Mnoge, mnoge strane kristala 

koji Ja jesam, ali jednota sa sobom. O moj boţe, oni su promašili poentu. Ja moram 

da se vratim na Zemlju i da podučavam "Ja Jesam jednota. Ja sam jedno" i da ponovo 

spojim sve delove sebe - boţansko i ljudsko i Majstor i učenik i sve moje prošle 

ţivote i sve potencijale. Oni su moji. Oni su moji. To sam ja." 

 

Bez ikakvih dodatnih reči, hajde da samo merabujemo ovo. Merab je glagol. To znači 

promeniti svest. 
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Svidja ti se moja suknja? 

 

LINDA: Mnogo. 

 

ADAMUS: Dakle, to je zapravo moja poenta dana. Sve ostalo je bilo samo zabava. 

 

 

Merab Jednote                 

 

Jednota ste vi. Uvek je to bila. To je suvereno biće koje vi jeste. 

 

(muzika počinje) 

 

Vi niste obavezni bilo kom biću, bilo kom biću uopšte. Ne postoji nikakav mračan 

entitet koji bi ikad, ikad, ikad mogao oduzeti vašu svest, vaše Ja Jesam. Neki od vas 

se uzdrţavaju od ovog krilatog plafona. Vi se uzdrţavate zato što ste uplašeni da ako 

izadjete tamo da ćete biti ranjivi na sile koje su snaţnije od vas. Lakše je ovde dole. 

Postoje neki demoni tamo napolju, neke loše stvari tamo napolju. 

 

Kada završite sa celom ovom stvari da je moć prava - jer oni koriste moć, mračna 

strana koristi moć da obmane; ne postoji nikakva moć, samo uzmite dubok udah i 

recite "Ah, ne postoji nikakva moć" - onda zaista počinjete da dopuštate krilima vaših 

snova da vas dovedu u Realizaciju. Ali mi smo sada ovde zbog jednote. 

 

Samo to osetite na momenat "Ja Jesam, Ja Postojim", jednota.  

 

(pauza) 

 

Uzmite dobar dubok udah. Vaša jednota. Totalno suvereni. 

 

Totalno suvereni. 

 

(pauza) 

 

Drugi način da gledate na ovo je da ste samo-dovoljni. Ne postoji ništa, uključujući 

energiju, što vam je potrebno izvan jednote, vaše jednote. 

 

(pauza) 

 

Svaki aspekt, svaka vaša strana, svaki prošli ţivot, svaka osobina ličnosti u ovom 

ţivotu je deo te jednote. Oni su preklinjali da dodju kući. Oni su vas preklinjali da se 

vratite u suverenu jednotu koja vi jeste. 
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Ja iznosim jednotu na kraju naše Serije Transljudskost zato što se zaista radi o 

davanju do znanja svakom delu i komadu, svakom aspektu i svakoj strani da je sada 

vreme. Nema više odlaganja. Nema više boravljenja na periferiji Ja Jesam. Nema više 

ruganja vama, ismevanja vas, kao što neki aspekti rade. 

 

Vi imate toliko mnogo delova sebe, jednote, koji prosto ţele da se vrate. Oni ţele da 

nastave ovu voţnju sa vama. Oni to ne mogu uraditi ako su svi razdvojeni, 

nepovezani. 

 

Dakle, mi sedimo ovde na ovakvom okupljanju na kraju Transljudskosti pre nego što 

zaista počnemo da se vinemo u našu sledeću seriju i prosto osećamo jednotu. To je 

sve što vi treba da uradite, samo osetite Ja Jesam jednotu sebe. 

 

I kada osetite, to dovodi sve ove delove i komade, čak i ako vi mislite da su oni 

slomljeni, ranjeni, povredjeni, traumatizovani. To vraća muško i ţensko. To vraća 

dobro i loše, svetlost i mrak, i to vas stavlja u... ja to vidim kao ogromnu sferu, sferu 

koja ima mnogo strana. To vraća sve u tu sferu, taj sjajeći svetlucavi oblik koji vi 

jeste, sa milionima i milionima strana, raznih ivica u tome. A kada se udaljite da biste 

ga posmatrali, to je kao jedna ogromna svetlucava lopta svetlosti. Kada se pribliţite, 

to su milioni savršenih strana; milioni i milioni ivica, moglo bi se reći, strana na ovoj 

sferi, svaka savršena. 

 

Oh, znate, postoje neke od ovih strana, postoje skoro kao fragmenti od, otprilike kao 

kristala, stakla, koji su plovili okolo izvan ove sfere, neodlučni, nesigurni da li ţele da 

udju u nju, da se vrate kući; kao kosmički ostaci, kao stvari - stvari kao Saturnovi 

prstenovi - u orbiti oko nje. Ali kada mi uzmemo dubok udah ovde i dopustimo, pa, ja 

ću prestati da pričam i pustiću vas da imate to iskustvo. 

 

Kada uzmete dubok udah, dozvolite sebi da osetite šta se dešava sa svim tim ostacima 

koji su plovili okolo izvan sfere. 

 

Uzmite dobar dubok udah. 

 

(pauza) 

 

Radi se samo o Dopuštanju. Zapamtite, um ne moţe spojiti sve ove delove. Ljudsko 

ja nije odgovorno za prosvetljenje. Radi se samo o Dopuštanju. 

 

Kada opazite čulima ovu predivnu sferu, jednotu vas, vaš suverenitet, to je kao da 

pozivate sve delove i komade nazad kući. 

 

(duţa pauza) 

 



40 
 

Ovo je transljudskost, ono što ja zovem transljudskost. Ovo je povratak Sebi. Ovo je 

metamorfoza iz svih delova i komada koji su leţali širom kosmosa, koji su leţali 

širom vremena i prostora, fragmenti vas. 

 

I prava transljudskost je dopuštanje svima njima da se ponovo spoje. 

 

Zapamtite, vi ih ne moţete mentalno vratiti. Vi moţete prosto dopustiti. 

 

(duţa pauza) 

 

Vi ste imali mnogo borbi sa onim što vi zovete aspekti ili delovi vas. Oni su razlog za 

mnogo sumnji. Oni su razlog što su mnogi snovi bili umanjeni, obuzdani.  

 

Hoćete li sada samo uzeti dubok udah u jednotu, suverenitet vas? 

 

(pauza) 

 

Neka veoma rana učenja Esena i Gnostika govorila su o jednoti. Ne o jednoti u celom 

univerzumu; govorila su o jednoti Sebe. To je postalo iskrivljeno. To je postalo 

pogrešno shvaćeno. Kako je lako hipnotisati ljude kada pričate o jednoti, kao 1984-te, 

kao Veliki Brat. 

 

Ali u ovim ranim učenjima, o kojima ćemo pričati u nekim od naših Šauda i 

definitivno u Kihaku, ja ću ponovo izneti neka od njih. Ova rana učenja bila su o 

istinskoj prirodi suvereniteta, jednoti bića, integrisanom biću, jednoti unutar sebe. 

 

I mada to moţe izgledati tako logično, pretpostavljam, tako prirodno, postoji 

ogroman otpor prema tome. To znači prihvatanje i dopuštanje sebe. Prevazilaţenje 

sumnji. Poludeti, pretpostavljam da biste vi rekli. Ali šta je ludo? 

 

Uzmimo dubok udah u naš oblik transljudskosti: Evolucija tela, uma i duha u Telo 

Svesti; evolucija koja ide izvan biologije predaka; prirodna evolucija izvan strahova 

uma. 

 

Naš oblik transljudskosti nije da radite na ovim stvarima, nije da ljudsko staje na put 

prirodnom procesu prosvetljenja, nego da ljudsko bude učesnik i da dopusti svoje 

boţansko, svoju jednotu. Da ljudsko shvati da ono nije odgovorno za svoju 

Realizaciju. Od njega se samo traţi da dopusti i iskusi. Gde nema napora, gde je to 

prosto dopuštanje, poverenje. 

 

Naš oblik transljudskosti je znanje da se telo, biologija apsolutno moţe sama isceliti 

bez ikakvog spoljašnjeg uticaja osim moţda šetnje u prirodi ili sedenja u toploj kadi.  
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Naš oblik transljudskosti nije da skupljamo i skladištimo sve podatke koje ikako 

moţemo, kao što rade ljudski kompjuteri, nego da shvatimo da mi ne moramo da 

skladištimo ništa. Ništa. 

 

Mi ne moramo da skladištimo podatke, činjenice i brojke, zato što postoji ova stvar 

nazvana spoznaja. To je kao vaš lični oblak jednote. To je vaša sopstvena spoznaja i 

ona ne skladišti podatke kao što um radi. Ona ne pamti kao što um radi, nego 

spoznaja prosto zna. I ona ne zna sve dok joj ne bude potrebno da zna. To je lepota 

toga. To nije mesto skladištenja - vaša spoznaja, vaš gnost. 

 

Najbolji način da se to kaţe je da spoznaja funkcioniše izvan vremena i prostora. 

Dakle, ona ne mora da bude linearna. Ona ne snima podatke. Ako postoji nešto što 

treba da znate i to se desilo u prošlosti, ona ide u prošlost. Ona to ne skladišti, ona je 

prosto tamo. To je Ja Jesam Ovde. To je svest. 

 

Ljudski um više ne mora da skladišti memorije i informacije i da ima svoje tajne 

trezore gde skladišti vaš otisak identiteta. Vi ćete otići izvan svega toga. To je naša 

transljudskost. 

 

Nama ne trebaju veliki kompjuteri ugradjeni u naše biće. Mi prosto idemo u 

spoznaju. Ona je uvek tu. Njoj uopšte ne treba energija, ovoj stvari nazvanoj 

spoznaja.  

 

Ona je uvek tu. To je naša transljudskost, naša jednota. 

 

Gde će ljudi ići sa tehnologijom? Mnogo raznih potencijalnih pravaca. Ja ću vas 

obaveštavati o tome, ali ja nisam toliko privučen da trošim mnogo vremena na to. Ja 

bih vam radije pričao o vašoj transljudskosti.   

 

Pozivam vas - dok smo u ovom merabu - pozivam vas da osetite jednu stvar. 

Pozivam vas da osetite tih sedam godina posvećenosti, čim bude postojala 

Realizacija, da ostanete utelovljeni barem sedam godina. To je bila posvećenost sebi - 

i to moţe biti duţe, to moţe biti mnogo duţe - ali da ostanete. Da ne izletite iz tela. 

Da ne napustite planetu, nego da ostanete. 

 

Pozivam vas da to osetite. 

 

(pauza) 

 

Rekao bih da postoji radost u tom osećanju, istinska radost. 

 

(pauza) 
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Uzmimo dobar dubok udah zajedno ovog vikenda nezavisnosti ovde u Sjedinjenim 

Američkim Drţavama, republika, ne demokratija. Ovde u zemlji slobode i domu 

hrabrih. 

 

Ali ţelim da pogledate, da zaista osetite ovo od sada do našeg sledećeg okupljanja, 

analogiju izmedju Amerike i onoga što biste sada zvali razvijena Zemlja; Amerika, 

ţelja za slobodom, ţelja za boljim ţivotom, a onda šta se sada dogadja sa Starom 

Zemljom i Novom Zemljom. Nema mnogo razlike, prijatelji moji. 

 

Da, baš kao pioniri koji su došli ovde i osnovali ovo novo mesto, njima je nedostajalo 

mesto odakle su došli. Njima je nedostajala porodica i tradicije i njima su nedostajali 

načini, bilo da su oni iz Evrope, ili Azije, ili Juţne Amerike, njima je nedostajalo 

mnogo toga. Ali oni su bili pioniri. Oni su došli zbog slobode. 

 

Sada imamo Novu Zemlju i Staru Zemlju. Novu Zemlju gde - i Tios - gde zaista 

uspostavljamo sledeći krug slobode. To ne znači da vi ne moţete i dalje biti ovde na 

ovoj Zemlji ili doći u posetu u bilo koje vreme kada ţelite. Znam da vi nikad nećete 

izabrati još jednu uobičajenu inkarnaciju, ali baš kao i pioniri koji su došli u 

Ameriku, osnovali njihove kolonije, koje su se pretvorile u varoši, koje su se 

pretvorile u gradove, oni bi se ponekad vratili i posetili. Oni bi se vratili i posetili 

Irsku, ili Englesku, ili Francusku i oni bi shvatili da se nikad ne mogu vratiti. Oni su 

imali previše slobode, previše novog. Oni se nikad ne bi mogli vratiti. Bilo je lepo 

posetiti, ali oni se nikad ne bi mogli vratiti. 

 

Uzmimo dobar dubok udah na ovaj divan dan. Dobar dubok udah u vašu jednotu. 

 

(muzika prestaje) 

 

Sa tim, prijatelji moji, ne znam da li je ovo bio dan predavanja, kao što sam rekao, 

ozbiljnog predavanja, ili je to bilo malo zabavno. Ali jedna stvar koju znam je da sam 

ja u zemlji slobode i domu neobičnih. (smeh) 

 

ADAMUS I PUBLIKA: Sve je dobro u svoj kreaciji. 

 

ADAMUS: Hvala vam. Hvala vam. (aplauz publike) 
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