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Аз Съм това Което Съм, Адамус Сен – Жермен. 

 

И така, кой ще бъде днес, повече Адамус или Сен-Жермен? Хм. Зависи от вас (Адамус 

се смее). И може би ще ми се наложи да попитам кого предпочитате? 

 

ЛИНДА: Ох! 

 

АДАМУС: Ох! (смях) 

 

ЛИНДА: Ох! 

 

АДАМУС: Ще ви подскажа малко. Днешния Шоуд ще съдържа три части. В първата по 

време на Мъдростта на Шамбра, ще бъде повече Адамус. Във втората част при 

обсъждането ще бъде повече Сен-Жермен. А в третата част ще направим мераб. Ще ви 

преведа през него аз, но това в голяма степен ще бъдете вие самите. Това ще бъде… 

 

ЛИНДА: (пляска с ръце) Мило. 
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АДАМУС: Да. Да. Това ще бъде…самотни аплодисменти (смях). 

 

ЛИНДА: Някой трябва да го прави. 

 

АДАМУС: В третата част ще има повече от самите вас. Ще разберете за какво говоря, 

когато стигнем до там. Но тази част ще създадете вие, при деликатното ръководство от 

моя страна, разбира се. 

 

Изпреварвайки графика 

 

И така, скъпа Шамбра за начало интересен факт; ние изпреварваме графика. Наистина 

изпреварваме графика и не съм сигурен дали е комфортно това за някои от вас. Някои 

от вас си мислят, “И какво тогава ще правим, ако сме изпреварили графика? Просто ще 

седнем и ще чакаме, докато графика ни догони? Или ще продължим?“ Изпреварихме 

графика много повече от колкото очаквах. Ще приведа пример след глътка хубаво кафе 

(Адамус отпива). Обичам да идвам на Шоудовете заради кафето и заради вас (смях), но 

ще приведа пример. 

 

Живота на Майстора, цялата серия трябваше да започне, тоест така си мислехме – 

трябваше да започне в края на 2020 година. С повече от две години от настоящия 

момент (някой казва, “Еха“). Какво?! 

 

ЛИНДА: Еха! (лек смях) 

 

АДАМУС: Да, “Какво!?“ 

 

ЛИНДА: Еха! 

 

АДАМУС: Но аз ясно си спомням, също както Калдре и Линда и целия персонал какво 

стана в деня когато дойдохме да преснимаме семинара “DreamWalker Раждане“. 

Нямаше нужда от това. Той беше идеален. Събрахме се да преснимаме … 



 

ЛИНДА: Но идеята беше твоя. 

 

АДАМУС: Събрахме се да го преснимаме или те така си мислеха. 

 

Малко по – рано същата сутрин си седях в Клуба на Възнесените Майстори, което  

напоследък често правя. Обичам да се хваля. Наистина се гордея с вас за това ми 

харесва да се хваля. Не го казвам на вас, но го споделям с останалите Възнесени 

Майстори. И трябваше да усетя енергиите – къде се намира Шамбра в момента? И 

изведнъж разбрах, че далеч сме изпреварили графика. Казах, “Всъщност ние сме готови 

да започнем поредицата “Живота на Майстора“, което не се предполагаше да направим 

още няколко години. 

 

ЛИНДА: Може ли да си поръкопляскаме сега? 

 

АДАМУС: Не, ръкопляскайте по – късно, когато приключа (лек смях). Няколко години 

по – късно. И онази сутрин, когато дойдохме в студиото, някъде 30 минути преди 

началото, което по мое мнение беше достатъчно (лек смях), аз казах, “Не, ще снимате 

нещо друго, веднага, без подготовка. Не ви трябват всички тези планове. Просто 

станете и го направете“. И те го направиха. 

 

Сега вече навлязохме в 7 - ма част от Живота на Майстора, “Сътворение Аз Съм“, с 

голямо изпреварване на графика. Предричах появата му някъде през 2023 година. 

Сериозно – и изобщо не преувеличавам – сериозно, толкова изпреварихте графика. 

Имате такова силно желание, такава страст да получите въплътено просветление. 

Мислех, че преодоляването на травмите, преработката и зависимостта от енергия ще 

отнеме много повече време. Мислех, че преодоляването на всичко това ще продължи 

повече време. 

 

В същото време много си тръгнаха, защото не бяха съвсем готови и това всъщност не е 

отрицателна оценка. Просто не бяха съвсем готови. Но при това остана основната група 

от Шамбра по целия свят – тези, които са тук, които гледат днес – които казаха, “Ще 

бъдем храбри и смели. Ще направим следващата крачка. Ще скочим там“. И ето ни тук 

на 5 май, изглежда сега е 2018 година, в крайна сметка във вашето настояще и вече сме 

стигнали до Живота на Майстора 7. Вече говорим за сътворяването. Това е огромна 

крачка. 



 

Оставихме целия боклук назад. Вече не зависим от старите драми, старите енергии, 

които всъщност … те не са истинското съзнание. Това са шаблони на ума, целия този 

стар боклук и тук започваме съвършено нов начин на сътворяване, истинско творене, с 

удивителното разбиране за енергията и мъдростта. 

 

Без тези основи творението е невъзможно. Трябва да разбираш какво е енергията. Днес 

ще поговорим за това малко повече. Трябва да сте в състояние да пуснете Майстора, 

мъдростта. Без всичко това ще изгубите баланс и ще бъде много болезнено. Болезнено 

във всеки смисъл, който можете да си представите – физически, ментално и дори 

духовно. 

 

Правихме го с помощта на няколко фактора. Първо, бих казал с една част информация 

– информация, добра информация, предавам ви информация, която вече знаете, но 

някак сте забравили. От части го правим с помощта на хумора, разсейването. Надявам 

се да ви е весело и от време на време да се усмихвате. Разсейването. Още една част – 

това е разсейването, много важна част. Никога не пренебрегвайте ролята на 

разсейването, тъй като хората много започват да мислят. Ума се затваря и не пуска. Ако 

успеете бързо да се разсеете, то всичко става от само себе си. Всичко ще навлезе. В 

известен смисъл тук действа принципа, който наричам “удар и изпълване“, само че с 

леко променена версия. Това е като да вървите към стена, защото не я виждате; удряте 

се, чупите си носа, правите си цицина на главата и усещате, че почти губите съзнание. 

Това е такава прекрасна възможност да приемете Духа, Майстора, мъдростта защото 

понякога човека така силно се идентифицира със своята идентичност, толкова е 

прикован към себе си, че има нужда от удар преди да се изпълни. 

 

Същото е и с разсейването. Хората попадат в ума си. Често на срещите, които наричаме 

семинари, ние задаваме въпрос и дори можете да усетите как някой усилено започва да 

мисли. Те престават да дишат. Отиват в ума, вместо в своето знание и засядат. Днес ще 

видите нещо подобно (лек смях). Те стават толкова напрегнати. Лекото разсейване ги 

изкарва от ума, позволява им да се върнат към знанието. Така че една част – това е 

разсейването. 

 

По – натам бих казал, че следват пет части позволение. Позволение. Ето тук се 

справихте изненадващо добре. Всъщност, когато говорехме за “И“ и Позволението, аз 

открих присъствието на силна съпротива. Силна съпротива към Позволението, тъй като 

да Позволиш – означава да пуснеш, да се отвориш, да позволиш на Майстора да влезе, 

на това, което наричате божественост, Аз Съм. Това означава, че ума нищо не 



контролира и дори не трябва да контролира. Позволението – това е просто позволение, 

позволяване на Себе си, истинското си Аз, може би без да знаете какво ще стане по – 

нататък. Но да бъдете толкова смели и храбри, че дори да не се притеснявате от 

нападението на тъмни енергии, да не би да ги допуснете, защото, първо - няма да го 

направите. Второ имайки работа със самите себе си, вече знаете как да се справяте с 

тъмните енергии (лек смях). Тоест знаете как работят те, как се движат в какви игри 

играят. За това бяхте толкова смели и храбри за да позволите своето Аз, което означава 

да позволите не целия останал свят, а да позволите Себе си. Това може би има най – 

голямо значение от всичко което сме правили заедно – единствено и само 

Позволението. 

 

От начало много от вас усърдно работеха върху Позволението. Отнасяхте се към него 

като поредната дисциплина, поредния метод. След това разбрахте че да позволиш – 

означава да вдишаш дълбоко. Не е нужно да се концентрирате върху нищо. Просто 

позволявате и всичко става толкова незабележимо, че се изненадвате, “Нима изобщо се 

случва?“ Много незабележимо, но започвате да разбирате, че Майстора, Аз Съм – това 

не е енергия. Това е съзнание. А тъй като то не е енергия, не възниква никакво 

забележимо движение. Не чувствате низходящи каскади от енергия. Всичко е много 

тихо и спокойно. Толкова незабележимо, толкова тънко, че ума дори не знае какво е 

станало току –що. Но вие знаете. Вие позволявате своето Аз. Не външен Бог, не 

духовен наставник, архангел или нещо подобно. Вие позволявате всичко, което сте; 

всичко. 

 

Нека отделим момент и да позволим това сега … просто вдишайте дълбоко … и 

Майстора ще продължи да навлиза и се завръщате към това, което сте всъщност. 

Никакъв страх, никаква съпротива, никакви опити да контролирате нещо. Това не е 

позволение на енергията, не е позволяване на прославения човек. Това сте вие и 

позволението на Себе си. 

 

Виждате ли, не трябва да работите върху това. Просто, “О, да. Аз позволявам“. Това 

отваря вътрешното ви пространство. Това отваря дори ума и тялото. Тялото си 

позволява да отиде отвъд границите на наследственото тяло, да пусне тялото на 

Свободната Енергия. Вашето Позволение в крайна сметка ще накара ума да се 

пренасочи и да престане да бъде доминантна сила. Той ще се освободи от енергийната 

зависимост. Ума един вид ще отстъпи на заден план.  

 

В началото, да, има съпротива и ще продължи известно време, но ума просто прави 

място за мъдростта, за познанието и това се случва, когато позволявате точно сега. 

Просто разбирате, “Дойде момента. Какво още да направя?“ Всички капани, всичко, 



което сте правили в миналото всъщност не сработи. За това, “О, правилно. Аз просто 

позволявам Аз Съм“. Това позволение изигра най – голямата роля от всичко, което сме 

правили заедно. 

 

Най – важната роля играят мерабите. Всъщност те интегрират всичко което става, 

особено Позволението. И повтарям, Позволението – е много незабележим, изящен 

процес. Тялото ви няма да започне да се клати, тресе или да губи баланс. Вие просто 

позволявате, за това всичко става много изящно. 

 

Обичам Позволението и то ни доведе тук, където сме сега, където наистина можем да 

говорим за сътворението и сега започва най – интересното. До сега беше трудно. Но 

сега започваме да изпитваме удоволствие от това, че се отправяме към собственото си 

творение. Ще получавате опит от собствените си творения във въплътена физическа 

форма. Също така ще получавате опит от многоизмерната природа на творението, което 

не е само на нивото на тази реалност, но и отвъд пределите и. И именно тук всичко 

става по – ярко, по – весело, динамично, удивително. 

 

И още, тук при вас ще се появи известна – неотдавна говорихме за това – известна 

печал, меланхолична печал, “Защо ми трябваше толкова много време, за да попадна 

тук? Защо се съпротивлявах? Защо се опитвах да правя всичко с помощта на 

ограничения ум, вместо простото позволение? Колко животи ми трябваха за да се 

окажа тук?“ Но след като премине първоначалната тъга – защо това ми отне толкова 

време – ще започнете да попивате мъдростта, цялата красота на опита, дори най – 

сложния опит на пробуждането, суровия опит на пробуждането. 

 

И така, нека вдишаме дълбоко. 

 

Главната роля изигра Позволението. Другите Възнесени Майстори ме питаха, тъй като 

вие знаете че много от тях работят с други групи. Някои наистина имат големи групи, 

други – малки, но те продължават да ме питат, “И така, какво точно правите вие, 

Адамус, какво правите? Каква е тайната съставка? Какво можем да направим и ние?“ И 

ми се налага да се смея, защото за да го разберат, трябва сами да опитат с Шамбра. 

Техните човешки групи, с които работят, трябва да са такива, като вас, но те не са, 

защото такива като вас вече няма (някой извиква, “Да!“). 

 

ЛИНДА: Ой-ой (публиката аплодира) Ой-ой. 



 

АДАМУС: Най – важното е – с какъв подтекст го казах? (лек смях) 

 

ЛИНДА: Аха. Аха. 

 

АДАМУС: Ще повторя, “Защото такива като вас вече няма“ (още смях). 

 

САРТ: Ура! 

 

АДАМУС: Всички ме питат, “Каква е тайната съставка?“ И аз знам, че не мога да им я 

кажа, защото тя няма да проработи в техните групи. Не би сработила. Просто го 

усетете. И дори и да им кажа, “Това е Позволението“, техните групи биха го 

превърнали в поредната медитация. А после би се появила “дрехата на позволението“, 

която трябва да носят (лек смях) и трябва да правят “ритуал на позволението“ и ще се 

появи “комисия по позволението“. Хората така правят, те всичко превръщат в комитети 

и абсолютно всичко прееб –т. Знам какво е в комитетите. Те се опитват да подражават 

на небесния съвет. Но небесните съвети не са комитети. При нас няма такава скука, 

като в комитетите. Комитета – това е отличен начин да изсмучеш живота от каквото и 

да било. Имате ли идея, вдъхновение? Внесете ги в комитета – (бум!) – там всичко ще 

умре. И вие знаете, какво ще кажат, “Трябва да помислим върху това“. (Линда се смее) 

Да. “Трябва да вземем предвид това на следващата ни среща“. Всичко загива. Няма 

шансове за оцеляване. 

 

Те биха дали позволението на хората с  думите, “Има такова прекрасно, удивително 

нещо – Позволението. То изящно ще ви преведе от пробуждането към майсторството. 

Просто позволение“. Но техните групи ще го превърнат в нещо, което не е. А вие – не. 

Вие от начало се борихте с Позволението. Опитвахте са да се концентрирате върху 

позволението, а после изведнъж разбрахте, “О, тук няма нищо върху което да се 

концентрирам“. Това е все едно да дадете разрешение, “Аз позволявам“. И това е. 

Продължавате да живеете. 

 

Така че техните групи не приличат на Шамбра. Техните групи … знаете, имам теория и 

може би не трябва да записваме това. 

 



ЛИНДА: Твърде късно (лек смях). 

 

АДАМУС: Твърде късно. Добре. Хората обичат контрола. Те обичат контрола. 

Понякога се чудите защо се присъединяват към тези религиозни и духовни групи с 

много стриктни правила. Там трябва да имате определена прическа и да правите това 

което правят всички останали. Това прилича на групов разум и аз често се чудя, “Това е 

толкова жестоко. Толкова е скучно“. 

 

Защо го правят хората? Те обичат контрола. Харесва им, когато друг им казва какво да 

правят, защото да се опитваш да намери собственото си спасение – поради липса на по 

– добра дума – е много трудно. Ще ти се наложи да се сблъскаш със самия себе си. Но 

когато папата ви казва, “Не яжте месо в петък“ – изглежда сега може, нали? (някой 

отговаря, “Да!). О, някои заради това биха преминали всички кръгове на ада (смях). 

Или други групи в които не трябва да се пие или яде определено … ние можем да пием 

каквото си поискаме! И вие го правите! И то в количества (смях). И това е хубаво, тъй 

като разбирате, че това е просто кафе – това е просто енергия. Ако е водка – това е 

просто енергия. Ако е … (Линда го гледа втренчено) лимонада (смях) – това е просто 

енергия. Надявам се някой да снима това. Това е история. Това ще влезе в … това е 

просто енергия. 

 

Има групи въвеждат забрани за това, какво може да се яде и пие. Нищо от това няма 

смисъл. Как можеш да позволяваш в тесни бикини? 

 

ЛИНДА: Какво?! (още смях) 

 

АДАМУС: Говоря за това в буквалния и в преносния смисъл (смях). Не е възможно, 

тъй като постоянно сте в тези стегнати гащи, а после ви се налага да ядете нещо 

странно или да не ядете това, което … 

 

ЛИНДА: Ти някога бил ли си жена? 

 

АДАМУС: Да (още смях). 

 

ЛИНДА: И помниш бельото? 



 

АДАМУС: Много, много по – късно (смях). Да. 

 

ЛИНДА: Разбира се! (Адамус се смее) Е, разбира се! 

 

АДАМУС: Да, преживял съм много животи като жена. 

 

ЛИНДА: Как така не си ни разказвал нищо за тях? 

 

АДАМУС: Не мисля, че сега е момента да говоря за тях. Бях на друго място (лек смях). 

 

И така, Позволението. Как може да влезе то в групи в които обичат правилата? Те са 

доста добри в това, “Разкажи ми колко съм лош и какво трябва да правя?“ Защо? 

Наистина не разбирам. Защо искате да ви казвам, че сте грешници, че сте слаби, че сте 

паднали ангели? 

 

ЛИНДА: (шепне) Не, не искаме това! 

 

АДАМУС: Но хората го обичат, “О, да. Моля…“ 

 

ЛИНДА: (продължава да шепне) Не, ние не искаме! 

 

АДАМУС: “…колко съм лош?!“ 

 

ЛИНДА(шепне) Не, не искаме това! 

 

АДАМУС: Ти си ходила на католическо училище (обръща се към Линда). Доброволно. 

 



ЛИНДА: През цялото време седях в предверието! Всичко това не ми харесваше!(смях) 

 

АДАМУС: Виждате ли? (смях и леки аплодисменти) Така че хората обичат да им 

казват колко са лоши, “Правилно. Аз съм толкова лош“ – а после обичат да ги наказват. 

 

ЛИНДА: (крещи) Не, не обичаме!! (още смях) 

 

АДАМУС: Защо си седяла през цялото време в предверието? 

 

ЛИНДА: Защото не ми харесваха тия глупости. 

 

АДАМУС: Но ти харесваше наказанието. А после хората … (някой казва, “О-о-о!“) 

 

ЛИНДА: О, боже! 

 

АДАМУС: …хората… 

 

ЛИНДА: Ти всичко изкривяваш. 

 

АДАМУС: Това е нейния избор, не моя (лек смях). А после хората харесват правилата, 

“Добре, ето как можеш да се оправиш. Не яж месо в петък“ или “Носи пристегнато 

бельо“ или “Не трябва да ядеш това“ и между другото, като стана дума … 

 

ЛИНДА: Не, те трябва да носят дълги гащи, за да не подават погрешни знаци. 

 

АДАМУС: Като заговорихме за това, може ли да взема тази чанта? 

 

ШАМБРА 1 (жена): Да. 



 

АДАМУС: Да. Благодаря. 

 

ЛИНДА: Ой-ой. 

 

АДАМУС: Има ли нещо ценно тук? 

 

ЛИНДА: Не трябваше да го правиш. 

 

ШАМБРА 1: Кафе. 

 

АДАМУС: О, кафе. Благодаря. 

 

ЛИНДА: Направи грешка. (смее се) 

 

АДАМУС: И понеже говорим за това …(Адамус държи чантата, така сякаш събира 

пожертвования) 

 

ЛИНДА: О, не! (някой казва, “О, да! Поднос за дарения“) 

 

АДАМУС: …поднос за дарения. Грешник! Грешник! (смях) 

 

ЛИНДА: О-о-о-о! 

 

АДАМУС: Искам да купя твоите … о ти си двойно по – голяма грешница! (още смях) 

О- хо- хо! Знам какво си направила! 

 

ЛИНДА: О-о-о-о! Трябва да си платиш за наказание. 



 

АДАМУС: Толкова странно е човешкото поведение … Едит, имаш ли какво да сложиш 

днес? 

 

ЛИНДА: Плати си изкуплението. 

 

ЕДИТ: Извинявай, не. 

 

АДАМУС: Съвсем ли нямаш пар … Харесваш ми в – лилаво. Заради мен си го облякла, 

нали? 

 

ЕДИТ: Разбира се. 

 

АДАМУС: Наистина ли? Чудесен е (лек смях). Ще сложиш ли нещо? (Едит се прави че 

пуска нещо в чантата) Какво?! Типична Шамбра (още смях). Да. И така, не знам защо 

беше това, но да се върнем на темата. Шамбра са невероятни … 

 

ЛИНДА: А каква е темата? 

 

АДАМУС: Шамбра – са прекрасни. Прекрасна Шамбра (публиката аплодира). Да. 

Никакви правила. Никакви тъпаци. 

 

ЛИНДА: О-о-о! ( публиката казва, “О-о-о-о!“) О-о-о! Харесва ми! (Адамус се смее, а 

някой казва, “Дойде момента за тениските“). 

 

АДАМУС: Дойде момента за тениските. 

 

ЛИНДА: Да. 

 



АДАМУС: Изглежда Калдре ми казва, че сградата до нас се отдава под наем. Мисля, че 

трябва да я вземете и да я направите магазин за тениски и стикери. Всичко, което 

правим в студиото, на следващия ден – чик-чик-чик-чик (смях). Печатате тениски и 

стикери! Да се върнем на темата. 

 

ЛИНДА: Гениално. 

 

АДАМУС: Но да се върнем към моята сериозна тема. 

 

ЛИНДА: Добре, добре. 

 

АДАМУС: Всичко се правеше с Позволение. Всичко се правеше с позволение, а не с 

правила, не с дисциплина, дори не с пожертвования от няколко долара за чичо Адамус. 

(лек смях). Именно Позволението ви доведе тук, доведе ви до този етап, където можем 

да кажем, “Сега сме готови за сътворението. Това е и Мечтата на Атлантида – да бъдеш 

въплътен и да твориш. 

 

Едно е да кажеш, “Добре достигнах майсторство. Аз съм въплътен. Аз съм тук“. Но без 

творческата част, без съзнателното творене – творенето на Аз Съм – дори не си 

заслужава да оставате. И много от вас питаха в миналото, “Защо трябва да оставам?“ 

При много от вас тази дилема все още стои. “Защо да оставам? Бум, добре. Ще си 

позволя майсторството, мъдростта и всичко останало. Ще изхвърля цялата стара 

преработка, зависимостта от енергия и така нататък. Но защо да оставам?“ Отговора е – 

творението. За да сътворявате, да се намирате в своето творение. За да бъдете 

съзнателни в творенето на Аз Съм, в това което е сътворило Аз Съм и да бъдете в него 

като човек, Майстор и да творите. Ето защо да останете. 

 

И така, нека вдишаме дълбоко. 

 

Знам, че много от вас ще започнат много по – добре да усещат и осъзнават енергията. 

Ако отделите момент и усетите, то в тях винаги ще има слоеве. Енергиите никога не са 

единични, винаги са на слоеве.Слоевете се променят, движат се, някои стават по – ярки, 

други – тъмни. Но тези от вас, които си позволяват да бъдат енергийно осъзнати, 

просто усетете енергиите. 



 

(пауза) 

 

Много изпреварваме графика и точно сега започва истинското веселие – творение в 

творението. Ето защо сме тук. 

 

И сега има забавление и за мен. Вместо да чета множество лекции и да ви бия по ръцете 

за това, че се връщате към стария изгнил път, сега можем да се движим напред. 

 

И така, вдишайте дълбоко. 

 

Мъдростта на Шамбра 

 

И с това ми се струва, че дойде време за следващата част от шоуто. 

 

ЛИНДА: О. 

 

АДАМУС: Дойде време за едно от любимите ми неща. Когато отговаряме на въпроси, 

но аз ги задавам, а вие отговаряте. С Линда и микрофона. 

 

ЛИНДА: О, Боже. 

 

АДАМУС: Дойде време за …(публиката отговаря, “Мъдростта на Шамбра“ и започвам 

с веселата заставка). 

 

А сега дойде време за Мъдростта на Шамбра! Ще споделите ли своята мъдрост?! 

Да! 

Или ще отидете в тоалетната? 

Пфуу! 



 

(публиката се смее и аплодира) 

 

Една бърза отметка относно Мъдростта на Шамбра, моля ви, моля ви, не произнасяйте 

тези ужасни думи …(публиката казва, “Не знам“) Само ви моля да не произнасяте тези 

думи и какво направихте? (смях) Обърнахте се и ги казахте. Не казвайте тези ужасни 

думи. Можете творчески да обикаляте в кръг и да кажете, “Адамус, отговора все още се 

осъзнава вътре в моето същество“ (лек смях). Но, моля ви не произнасяйте думи, които 

не трябва да се чуват на никоя от срещите на Шамбра. 

 

И така; днешния въпрос и той е своего рода гатанка и въпрос едновременно. Той ще 

озадачава ума и радва сърцето (Адамус се смее). 

 

Въпроса на деня 

 

Назовете един атрибут – само един, не целия списък. Назовете един атрибут, който 

няма, ох … атрибут, който няма да е уместен за въплътения Майстор. Един атрибут, 

който няма да е уместен. 

 

Сега преди да започнем да отговаряме, усетете за миг. И част от загадката е в това, че 

това е атрибут, с който и до сега се борите. Това е атрибут от който почти се боите, но 

той няма място при въплътения Майстор. Какъв е този атрибут? 

 

Ще има много правилни отговори и после разбира се моя. Да. И ако някой познае какъв 

ще бъде моя отговор, ще има специалната награда на Адамус, точно от джоба на 

Калдре (смях), тъй като Линда не носи нито една от наградите на Адамус. 

 

И така нека да започваме. Атрибутите, които нямат място във въплътеното 

майсторство. Това може да е атрибут за болшинството от вас – атрибут, който сега 

притежавате всички, но няма да искате да го вземете със себе си в своето въплътено 

майсторство. Какво е това? Линда с микрофона. 

 

ЛИНДА: О, боже. 



 

АДАМУС: Здравей, скъпа. 

 

БОНИ: Здравей. 

 

АДАМУС: Да. 

 

БОНИ: Атрибута, който сега притежаваш, но не искаш да вземеш със себе си? 

 

АДАМУС: Да. 

 

(тя замълчава) 

 

Не клати така глава, защото почти чувам думите, които излизат от устата ти. Просто 

измисли нещо. Винаги има изход – измисли нещо, защото всъщност не си измисляш. 

Ти позволяваш на нещо да дойде. И така нека още веднъж да започнем от началото. 

Харесва ми тази шапка, между другото. Ще донесеш ли една и за мен следващия път? 

(лек смях) 

 

БОНИ: Добре. 

 

АДАМУС: Да, да. Нека започнем от начало. Какъв атрибут не искаш да вземеш във 

въплътеното си майсторство? 

 

БОНИ: Да се страхувам във всеки момент. 

 

АДАМУС: Не е зле. Добре. Не великолепно, но да се страхуваш… от какво да се … Ще 

трябва да тръгна в тази посока. От какво се страхуваш? От какво би могла да се 

страхуваш? 

 



БОНИ: Да сгреша. 

 

АДАМУС: Ти не можеш да сгрешиш. Не, ти не можеш да сгрешиш. Как ти се струва 

това? Това сваля всякаква отговорност. Никой от вас не може да направи грешка, освен 

Кери (смях). 

 

КЕРИ: Няма начин! 

 

АДАМУС: А на нея не и пука, така че няма значение. Защо се страхуваш да не 

сгрешиш? Гащите ли те стягат? (някой казва, “О, не!“) 

 

БОНИ: Разбира се. 

 

АДАМУС: Стягат – не буквално, а метафорично. Сякаш всичко трябва да е под 

контрол? 

 

БОНИ: Разбира се. 

 

АДАМУС: Да, разбира се. Мислила ли си да пуснеш всичко това? 

 

БОНИ: Мислила съм. 

 

АДАМУС: Да. И какво? 

 

БОНИ: Ами … 

 

АДАМУС: Не си го пуснала. 

 

БОНИ: Още не. 



 

АДАМУС: И така, от какво се страхуваш? От смъртта? 

 

БОНИ: Не, разбира се че не. 

 

АДАМУС: Не, разбира се че не. Страхуваш се да излезеш пред публика, без 

подходящите дрехи? 

 

БОНИ: О, това би било голяма грешка (лек смях). 

 

АДАМУС: О! О, това би било голяма грешка. Да, да. Добре (тя се смее). Страх ли те е 

да не се разболееш? 

 

БОНИ: Не. Не се страхувам. Просто да бъда … не. 

 

АДАМУС: Добре. Кажи нещо от което би могла да се страхуваш. 

 

БОНИ: Ами, както казах да не направя грешка. 

 

АДАМУС: Да направиш грешка. Може ли да го кажа по – грубо? (Адамус се смее) “Да 

изглеждаш глупаво“. 

 

БОНИ: Да, става. 

 

АДАМУС: О, наистина става. Но спомни си какво говорихме миналия месец за 

интелекта … 

 

БОНИ: Аха. 

 



АДАМУС: … и съзнанието. В съзнанието няма интелект, така че бих казал, че това 

прави всички нас глупави. Да. Добре, хубаво. И така страхуваш се. Точно това не 

искаш да взимаш със себе си във въплътеното майсторство. Добър отговор. Аз не … 

шокирана ли си? Ти си в шок? 

 

БОНИ: Не. 

 

АДАМУС: Не. Добре. Съжаляваш ли, че Линда ти даде микрофона? 

 

БОНИ: Да. 

 

АДАМУС: Да. Да (Линда се смее). Да не би да съм екстрасенс? 

 

БОНИ: Да. 

 

ЛИНДА: Не! Тук не трябва да си екстрасенс! (смее се) 

 

АДАМУС: Следващия. Кажете какво не искате да взимате във въплътеното си 

майсторство. 

 

ДЖЕНИФЪР: Притеснението за това какво ще си помислят другите. 

 

АДАМУС: Притеснението – о, наистина. Да. 

 

ДЖЕНИФЪР: Да. За мен това е голям проблем. 

 

АДАМУС: Бъди така добра, да станеш и моля всички да видят как е облечена днес. 

(Адамус се смее) Нима това не е неловко? 

 



ДЖЕНИФЪР: Да. 

 

АДАМУС: Но този страх от това, което ще си помислят другите. 

 

ДЖЕНИФЪР: Да, за това в моя случай аз започвам да правя неща, които много 

разстройват хората и ако не си позволявах това да ме безпокои щях да правя нещата, 

които наистина ми харесват. 

 

АДАМУС: Да. Какво искаш … 

 

ДЖЕНИФЪР: Така че продължавам, въпреки че съм като бяла врана и хората ми се 

смеят зад гърба (смее се). 

 

АДАМУС: Това е забавно, нали, да знаеш че хората говорят за теб. Нима нямаше да е 

ужасно ако никога не говорят за теб? (тя се смее) “Кой Хорас? Никога не съм чувал за 

него. Той не съществува“. Какво толкова си правила, че да станеш бяла врана?! Какво 

предизвиква разговорите. 

 

ДЖЕНИФЪР: Казах на мъжа ми да прекрати кариерата си и цялото му семейство се 

настрои против нас. 

 

АДАМУС: О, а какво мисли мъжа ти за това? Все още ли сте заедно? (тя прави 

гримаса) Не много! (смях) Да. 

 

ДЖЕНИФАР: Почти! (смее се) 

 

АДАМУС: Винаги има последици (още смях), забравих да го спомена. 

 

ДЖЕНИФЪР: Точно! 

 



АДАМУС: Да. Да. 

 

ДЖЕНИФЪР: Ако това ме притесняваше щях да пропусна и хубавите неща, които се 

случваха… 

 

АДАМУС: Точно. 

 

ДЖЕНИФЪР: … много хубавите. 

 

АДАМУС: С какво се занимаваш в момента? 

 

ДЖЕНИФЪР: Преструвам се, че откривам компания. 

 

АДАМУС: О! Правиш се …(публиката казва, “Ох!“) Той слуша ли това …(тя поклаща 

глава, “Не“ и се смее). Добре. Тогава всичко е наред. 

 

ДЖЕНИФЪР: Не, той не би гледал. 

 

АДАМУС: Наглеждай вратата. Наглеждай вратата (смеят се). Мм. Добре. И така, 

безпокойството за това, какво ще си помислят другите във въплътеното майсторство. 

Ще си помислят, болшинството от хората едно от двете. Ще си помислят, че тотално си 

откачила. 

 

ДЖЕНИФЪР: Да. 

 

АДАМУС: Да (смеят се). Или няма да те виждат, което не е лошо въпреки че и сега 

всички вие имате умението да ставате невидими. Не, вие постоянно го практикувате. 

Криете се. Така че наистина сте добри в това, да сте невидими. Но сега можете да го 

правите осъзнато: когато искате да ви забележат – да. Когато не искате, просто ставате 

невидими, защото има моменти, когато просто не искате да си взаимодействате с 

другите хора. Но те ще те смятат за луда. 



 

ДЖЕНИФЪР: Да. 

 

АДАМУС: Всъщност ти си достойна за тази награда. Скоро ще обясня за какво говоря. 

Ти си достойна за награда. Знаете ли, когато разказваме истории за Майстора, както в 

“Мемоарите на Майстора“, Майстора винаги е странно облечен – на пример в екип за 

голф от 18 –ти век. И знаете ли, болшинството от хората дори не го виждат. Той може 

да бъде облечен като Елвис и да кара кадилак от 1959 година (тя се смее). Той може да 

прави странни неща, защото Майстора прави това за забавление, за да добави цвят, без 

много да се интересува за каквото и да било, но много хоро просто не го виждат. О, вие 

знаете какво е това, виждате някой странен и … 

 

ЛИНДА: О, на пример тук! (смее се) 

 

АДАМУС: Виждате някой, който …еее, не, говоря за всички останали. Тук това се 

очаква. Но ако видите някой странен на летището, в магазина или някъде другаде, 

какво правите? “О – о (прави се че се дърпа), не съм го видял. Не съм видял този човек. 

Не искам да се приближава и да ме заговаря“. И разбира се, знаете какво става. Този 

безумец идва и започва да говори с вас и вие си мислите, “Как да съм по – тактичен?“ И 

ти – си този безумец. 

 

ДЖЕНИФЪР: Да. 

 

АДАМУС: Да. 

 

ДЖЕНИФЪР: От гледна точка на всички членове на семейството. 

 

АДАМУС: От гледна точка на всички. 

 

ДЖЕНИФЪР: Да. 

 



АДАМУС: О, да, да. Не, всъщност това, че говорят за теб трябва да е знак за уважение. 

От друга страна е тъжно, че вече няма да има с какво да се занимават. 

 

ДЖЕНИФЪР: Да. 

 

АДАМУС: Така. О, добре. Поздравления. Благодаря (Адамус аплодира и залата също). 

Благодаря за всички сплетни, всички разговори зад гърба, които предизвикваш. Добре. 

 

И така какво няма да вземете във въплътеното си Майсторство? 

 

ТЕД: Йо но сой (казва на испански, “Не знам“; лек смях, Линда въздиша). Не говориш 

ли Английски… 

 

АДАМУС: Точно. Точно! 

 

ТЕД: …тоест Испански, нали? 

 

АДАМУС: Да, да (Линда отново въздиша). 

 

ТЕД: Това е шегичка. Шегичка. 

 

АДАМУС: Да, смешно е. 

 

ТЕД: Не, извинявай. Просто се опитвам да съм забавна (лек смях). Струва ми се … че 

това са съмненията … 

 

АДАМУС: Съмненията. 

 

ТЕД: Съмненията. 



 

АДАМУС: Да ги вземеш със себе си би било ужасно. 

 

ТЕД: Да. 

 

АДАМУС: Но трябва да ви кажа - съжалявам да ви го кажа, но съмненията, ще имате 

остатъци от съмнения до края на живота си на тази планета. Знаете ли, това не е 

задължително да влияе някак на живота ви, но ще помните съмненията. Те са, като 

лошите отношения, голяма част от живота ви, за това съмненията ще останат, като, 

“Блак! Бляк! С какво се занимаваш? За какъв се мислиш?“ Съмненията ще останат. Но 

ще се научите да не им обръщате голямо внимание. Ще се научите да се шегувате с тях 

и тогава съмненията ще се разбягват в мишите си дупки. Да, съмненията. Какво е 

съмнението? 

 

ТЕД: Недоверие в това, което считам за правилно. 

 

АДАМУС: Именно. 

 

ТЕД: Да. 

 

АДАМУС: От къде се взимат? 

 

ТЕД: От страховете. 

 

АДАМУС: От ума. 

 

ТЕД: Да. 

 

АДАМУС: Да. Да. Ще изкажа едно твърдение. Отворете магазин с принтер (Адамус се 

смее). Съмнението – това е недостатък на съзнанието. “Чик-чик-чик“ (с жестове 

изобразява три линии) – на тениски. Съмнението – това е недостатък на съзнанието, 



недостатък на осъзнатостта. Когато сте осъзнати, ума не може да ви наводнява със 

стари спомени за неща, които сте сбъркали и както Бони каза за вашите грешки. Когато 

сте осъзнати нищо от направеното не е грешка. То е просто опит във вашето творение. 

Така че съмненията ще останат и вие по странен начин ще получавате удоволствие от 

тях, но те никога няма да ви завладеят. Добре. Добър отговор. 

 

ТЕД: Тях винаги ги има. Ти осъзнаваш това, но просто… 

 

АДАМУС: Да, този мръсен плъх … 

 

ТЕД: … държиш ги на разстояние. 

 

АДАМУС: … тези съмнения. Да. 

 

ТЕД: Разбрах. 

 

АДАМУС: И те ще се постараят да ви наплашат, ще ви приковат към стола в страх, че 

ще дойдат и ще ви отхапят крака или още нещо. “Разкарай се в мишата си дупка! Знам 

кой си. Ти си - недостиг на съзнанието. Да, плъх на съмненията, това си ти!“ Да. Но 

съмненията – още по – просто казано са просто недостатък на съзнанието. Получава се, 

че при недостига на съзнание във вашата същност някак се образува пустота. Образува 

се свободно пространство, а съмнението идва и го изпълва, идва и ви казва какъв 

безполезен човек сте и тогава отивате в църквата (Адамус се смее, а някой възкликва, 

“О-о-о!“). Добре. 

 

ТЕД: Благодаря. 

 

АДАМУС: Още един или двама. Какво е това? Кой атрибут не искате да взимате … 

(Линда предава микрофона на Едит) 

 

ЕДИТ: Благодаря красавице. 

 



АДАМУС: … който не искате да взимате в своето въплътено просветление. 

 

ЕДИТ: Въплътено Осъзнаване. 

 

АДАМУС: Благодаря, че поправи Калдре (лек смях). Той избира думите. Ц-тц-тц! 

Изглеждаше че трябва да казва всичко правилно, предвид че го прави от толкова време 

(Едит се смее). Добре. Благодаря, Едит. Какво няма да вземеш? 

 

ЕДИТ: (тя мълчи, Адамус се прозява; тя въздиша) Двата косъма от косата ми (лек 

смях). 

 

АДАМУС: Аз съм Възнесен Майстор, но съм в пълно недоумение (смях). Ако сега 

носех тениска на нея щеше да е написано, “Какво по дя…?“ (силен смях). Помогни ми 

да разбера, просвети ни скъпа, Едит. Няма да вземеш два косъма от косата си. Какви 

два косъма? Мислиш, че ще вземеш със себе си косите си? 

 

ЕДИТ: Понеже не мога да кажа, “Не зная“ (публиката възкликва, “О-о-о!“, лек смях). 

 

АДАМУС: О-о-о! И така … ти каза тези думи като напомняне, а не утвърждение, така 

ли? (някой в залата казва, “Да“, а после, “Кажи, да“). 

 

ЕДИТ: Да (силен смях). 

 

АДАМУС: Едит, какво няма да вземеш в своето въплътено майсторство? Какво ще 

оставиш назад? 

 

ЕДИТ: Отвращението. 

 

АДАМУС: От какво? 

 



ЕДИТ: От всичко. 

 

АДАМУС: О-о! 

 

ЕДИТ: Или от каквото и да било. 

 

АДАМУС: О, нека седнем и да поговорим (Адамус сяда на сцената). Към какво 

изпитваш отвращение? 

 

ЕДИТ: Към нищо (лек смях). 

 

АДАМУС: Така няма да стане. Защо каза за отвращението? Помислих си, че има нещо 

отвратително … че се отвращаваш. Отвращение към какво? Разбира се не към себе си. 

 

ЕДИТ: Отвращение … не … ние като хора не виждаме кои сме в действителност и 

почти сме достигнали, ние … знаем, че също сме Богове. 

 

АДАМУС: О, добре. Просто нетърпение от това, че пътешествието отнема толкова 

много време. 

 

ЕДИТ: Правилно. 

 

АДАМУС: Добре. Сега ми олекна. Благодаря. Благодаря. Така, още един. Мъдростта на 

Шамбра. Можете ли да повторите видеото за Мъдростта на Шамбра – просто като 

напомняне, че ние тук сме най – мъдрите? Дойде време за … 

(пускат видеото отново) 

 

А сега дойде време за Мъдростта на Шамбра! Ще споделите ли своята мъдрост?! 

Да! 



Или ще отидете в тоалетната? 

Пфуу! 

 

Добре. Това някак възражда мъдростта. Да. О, да, мъдрецо. 

 

ДЖО: Може би съмнението? 

 

АДАМУС: Съмнението вече го казаха. 

 

ЛИНДА: По дяволите! 

 

ДЖО: Добре. 

 

АДАМУС: Повторете видеото още веднъж …(Адамус се подсмихва). Бързо, бързо. 

Измисли нещо. 

 

ДЖО: Ами … 

 

АДАМУС: Кажи нещо, каквото и да е (шепне). Какво няма да вземеш в своето 

въплътено просветление? 

 

ДЖО: Гнева. 

 

АДАМУС: Гнева. Всъщност и да и не. И да и не. Всъщност това е много добър отговор. 

Не става дума, “гнева, когато се сърдите на себе си“. Но “гнева, който доставя радост“ – 

това е весело. Между другото гнева – това е просто нарастващо изражение на страстта 

– знаете, когато си изливате целия гняв върху другите, а после съжалявате за това – но 

в гнева по време на въплътеното просветление няма нищо лошо. Ако го правите с 

усмивка – всичко е наред. Можеш ли да приемеш това? Можеш ли да разбереш какво е 

да вземеш гнева със себе си? 



 

ДЖО: Безусловно. 

 

АДАМУС: Да. Това не означава да позволите на гнева да ви завладее или пък да го 

отхвърлите. Това просто означава, “Ах! Какво чувство – гняв! О!“ Да. Какво може да те 

ядоса? Без да броим мен. Не ме гледай (Адамус се смее). Имаш “орлов поглед“. Какво 

може да те ядоса като Майстор? 

 

ДЖО: Аз самия. О, като Майстор? 

 

АДАМУС: Като Майстор, да. 

 

ДЖО: Поведението на хората. 

 

АДАМУС: Гласовете зад кадър продължават да крещят, “Масовото съзнание! 

Масовото съзнание!“ за всичко което питам. 

 

ДЖО: Да. 

 

АДАМУС: За всичко. 

 

ДЖО: Така правят хората. 

 

АДАМУС: Именно. Точно това дразни. Караш си колата и се дразниш на дупките или 

че се сблъскваш с хора, които нищо не разбират, абсолютно безполезни са. Да и в гнева 

няма нищо лошо, но това е друг вид гняв. Това е гнева на Майстора. Всъщност това е 

дори забавно, защото – всички вие трябва да чуете втората част и да не вадите първата 

от контекста – той бързо се преобразува в мъдрост, много бързо, защото ти си Майстор.  

Така че, ядосваш се – ядосва те някой човек или трафика или да си имаш работа с – 

Калдре ми подсказва – обслужването на клиенти по телефона. Не на тези от Аления 

Кръг разбира се, но другите хора. Линда нали ти говориш с любимите си 

авиокомпании. 



 

ЛИНДА: Да, Юнайтед Еърлайнс! Да! (лек смях) 

 

АДАМУС: И възниква гняв. Но след това изведнъж си казвате, “О! Колко съм лош!“ И 

изведнъж усещате това преобразяване и усещане за вълна от енергия, защото гнева 

носи в себе си енергия. 

 

ЛИНДА: М-м-м. 

 

АДАМУС: Усещате вълна от енергия и си мислите, “О! Толкова е забавно“. И след 

това разбирате, че в него има и доза смях. 

 

ДЖО: На пример, когато те игнорират? 

 

АДАМУС: Да, да (лек смях). Именно. Да. Говориш за общуването с клиентските 

служби или за живота като цяло? (силен смях) 

 

ДЖО: За клиентската служба на любимата авиокомпания. 

 

АДАМУС: Те ви оставят на изчакване. Да, да. Да. Именно. 

 

ДЖО: Да. 

 

АДАМУС: Добре. Още един. Благодаря. Това беше добър отговор. 

 

ЛИНДА: Така, още един. 

 

АДАМУС: Още един. Какво няма да вземете – ще ви дам двадесет долара… 

 



ЛИНДА: Ой-ой. 

 

АДАМУС: … ако се доближите 

 

ЛИНДА: О, тя може! 

 

АДАМУС: Трябва да отговориш точно. 

 

МЕРИ СЮ: Добре. 

 

ЛИНДА: Тя може! 

 

АДАМУС: Двадесет долара. 

 

МЕРИ СЮ: Адамус, като свой учител! (силен смях) 

 

ЛИНДА: О-о-о! Ха-ха-ха-ха!А-ха-ха! 

 

АДАМУС: Знаеш ли … 

 

МЕРИ СЮ: Е, ще взема Адамус като равен. 

 

АДАМУС: … грешен отговор … грешен отговор, но получаваш двадесет долара за 

проницателността (леки аплодисменти). О! Не, всъщност това е добър отговор. Добър 

отговор, защото там, на където сме тръгнали, няма да има учители. Но ще ви 

напътствам от време на време. 

 

МЕРИ СЮ: Искам да бъдем равни. 



 

АДАМУС: В библейския смисъл … не (смях). 

 

МЕРИ СЮ: И много да се забавляваме. 

 

АДАМУС: Именно. Разберете, тук съм не за да бъда учител. Това повече прилича на 

източника на раздразнение (Адамус се подсмихва). Разказвам ви истории, разсейвам  

предизвиквам яда ви, но …всичко останало правите сами. Всичко е правилно. И когато 

разберете, че съм тук не за да ви уча, което не ви трябва, о, тогава вие се освобождавате 

и можем да бъдем истински приятели. 

 

МЕРИ СЮ: Нямам търпение. 

 

АДАМУС: Да. Да. Ще ти дам пропуск за Клуба на Възнесените Майстори. 

 

МЕРИ СЮ: Благодаря. 

 

АДАМУС: Щом усетя че си умряла, дори 24 часа по – рано (силен смях). Но знаеш ли 

от другата страна ти просто ще се наслаждаваш. 

 

МЕРИ СЮ: (смее се) Звучи като прекрасна ваканция! 

 

АДАМУС: Точно. Кутхуми също ще дойде. Ще се забавляваме. Добре. Благодаря. 

 

МЕРИ СЮ: (смее се) Добре. 

 

АДАМУС: Върнете микрофона на Линда. Всички отговори бяха добри и правилни. 

Мъдростта на Шамбра става все по – добра. И на мен ми е все по – трудно да играя с 

вас (Адамус се подсмихва) по време на “Мъдростта на Шамбра“, защото започнахте да 

давате добри отговори. По –рано беше много лесно - (шляп!) – да ви поваля, раздразня. 



 

Отговора на Адамус 

 

И така, има едно нещо – знам, че всички си мислехте за това, но никой не го каза. 

Никой не го каза и когато аз го кажа, всички ще възкликнат, “А, да!“ Тоест бяхте много 

близо. Това, което няма да вземете със себе си … Добре би било сега да звучат 

барабани. Можете ли да пуснете барабани? 

 

ЛИНДА: О (публиката започва да се бие по бедрата, все едно барабанят). 

 

АДАМУС: Благодаря. Мигновена реакция. И така, това което няма да вземете със себе 

си във възнесеното майсторство – е скуката. 

 

ЛИНДА: М-м-м! (някой се провиква, “Да!“; леки аплодисменти) 

 

АДАМУС: Да. Виждате ли колко е лесно? 

 

Факт е че сега ви е скучно. Някак сте по средата. Опитвате се да си разнообразите 

живота. Опитвате се да намерите страстта си. Опитвате се да си върнете предишната 

страст – забравете за това. Няма да стане. 

 

Може би едно от трите най – разпространени оплаквания по време на този груб процес 

на пробуждане – това е загубата на страстта, “Какво трябва да правя?“ – а после 

започвате да проектирате тази сивота в бъдещето, което не трябва да правите, защото 

гледате на бъдещето от човешкия си ум. Това е като стар кино проектор, проектиращ 

изображение върху стената. Не, сега има телевизори с висока резолюция, не 

проектирайте тази сивота в своето въплътено майсторство. 

 

За известно време изгубихте страстта си и това беше важна част от процеса на прехода 

във въплътено майсторство. Вашата стара страст трябваше просто да се скрие от вас, 

защото щяхте да се опитвате да се върнете към нея, а не сте тук за това. Вашата стара 

човешка страст може да е всякаква – на пример да помагате на болните и старите. 

Можеше да е пеенето в местния хор. Можеше да бъде творчеството, рисуването или 



нещо подобно – каквото и да е, просто разходки насаме. Но тя сякаш напусна. И тогава 

навлязохте в период на сивота, скука, униние, истинско униние, защото просто пускате 

много стари неща, а на тяхно място още не са дошли цветовете, живота и енергията. В 

известен смисъл трябваше да се потопите в енергийната пустота, която превърнахте в 

енергийна сивота и дори униние, преди да преминем към следващия етап, изпълнен със 

страст, но не такава като тази, която сте познавали някога на планетата. 

 

Там на където сте тръгнали, страстта е съвършено различна. Дори не искам да се 

опитвам да я описвам, защото ще я очовечите. Това е страстта, поради липса на по – 

добри думи – просто да бъдеш и тя вече ви очаква тук (Адамус се смее). “О-о-о! Такава 

скучна презентация Адамус“ (лек смях). 

 

Няма да вземете това със себе си, дори и да се опитате, а вие ще го направите, ще се 

опитате да проектирате тази сивота във въплътеното майсторство и тя няма да се впише 

там. 

 

Човекът е сив. Масовото съзнание е – е сиво. То прилича … просто го усетете за миг. 

Масовото съзнание – това са всички колективни мисли на хората. То е сиво и унило и 

ще продължава да изглежда сиво и унило след приключването на процеса на 

интеграция, защото вашия живот ще бъде изпълнен – поради липса на по – добри думи 

– с цветове, дълбочини, това вече няма да е 3D, а 100D. Ще бъде изпълнен с изумление. 

 

Бидейки въплътен Майстор, вие няма да скучаете. Точка. Това е невъзможно. Тези две 

понятия са съвършено несъвместими. 

 

Между другото това ще бъде толкова зашеметяващо, че ще ви се прииска малко да го 

забавите. Понякога ще бъдете толкова преизпълнени с истинска страст – дори да не се 

случва нищо, ще бъдете изпълнени с истинска страст – че ще ви се струва че още малко 

и ще се взривите. Сякаш тялото и ума ви ще се взривят, толкова ще бъдете 

преизпълнени. 

 

Но най – хубавото е в това, че през последните няколко години направихме голяма 

подготовка, енергийна подготовка, така че тялото ви да издържи. То няма да се 

разпадне. Понякога ще се чувствате пълни с енергия, дори преизпълнени. Когато 

придобием разбиране за това какво е енергията и какво е творенето, това ще се случи. 

Точно сега дори не можете да си го представите в човешкия смисъл, но то ще стане. И 



понякога, тъй като сте и човека и Майстора, това ще претоварва човека. Но 

благодарение на работата която свършихме сега, това няма да претовари ума. Може 

леко да се препънете, но това няма да претовари тялото и ума ви. 

 

Сега се движите от сивотата, отсъствието на страст и леката скука – към огромната 

скука, Шамбра, сега изпитвате огромна скука и както я наричам унил живот. Излизате 

от това защото също така излизате от масовото съзнание. И ще разберете – от начало 

ще ви бъде тъжно – че масовото съзнание е унило, наистина е много унило. И ще 

гледате живота, масовото съзнание, хората и ще се чудите как изобщо сте оцелели в 

толкова пълно униние. А после ще се вгледате в настоящия момент и ще се зачудите 

защо сте били толкова тъжни – искам да кажа, наистина мрачни и това ви кара да се 

страхувате (някои се смеят); защо сте носили това стегнато бельо (кискат се), което 

наистина ще ви направи тъжни и ще причини проблеми с кръвообръщението; защо сте 

били толкова дяволски сериозни, защо сте философствали, пълни с макио и потънали в 

рутина. Това е толкова унило! И правехте унили неща – на пример просто си седяхте 

цял ден (смях в залата; Адамус прави гримаса на отегчен човек), “Къде е енергията? 

Адамус каза, че ще се появи енергия?“ (смях) 

 

Погледнете това от друга страна: ако бяхте енергия, бихте ли пожелали да бъдете със 

себе си? (силен смях) Боже! (някой казва, “О, да“). И вместо да се разтворите и да 

разцъфнете по – ярко, си позволихте да станете съвършено сиви. А какво правите 

когато потъвате в сивота? Какво? 

 

ЛИНДА: Какъв цвят е дрехата ти? (той носи сиво яке) 

 

АДАМУС: Черно! (някой подвиква, “Сиво!“) О!О!О! (смях) Бързо! Бързо! Да се скрия 

зад дървото! О, не! Трябва да облека нещо по – ярко (силен смях). 

 

Ще разберете колко сиви сте били в живота си и ще решите, “Не искам това в своето 

въплътено просветление“. Не се притеснявайте, няма да го има. 

 

Бидейки въплътен Майстор, вие ще станете много чувствителни и ще започнете да 

осъзнавате всичко и понякога ще ви безпокои живота в унил свят. Но какво ще 

направите тогава? Ще спрете, вдишвате дълбоко, “Аз Съществувам“ и просто ще 

започнете да творите. Ще рисувате на сиво платно, но то не е вашето платно. Това е 

живота. Това е живота. 



 

Ето какво няма да вземете със себе си: скуката, унинието, сивотата. Тези от вас, които 

сега са заседнали в унинието – движите се в унилия кръг, това е нерадостен кръг. 

Всъщност това изобщо не е кръг. Вие дори не описвате кръг. Не го завършвате (смях в 

залата), защото продължавате да се движите. Продължавате да се движите по кръга, 

който никога не свършва. Ето какво е наистина унило. Ах! 

  

Тези от вас, които сега са заседнали в униние – изкарайте си го през задните части … 

 

ЛИНДА: О! (лек смях) 

 

АДАМУС: … и вдишайте дълбоко, защото веселбата започва. Трябва да започне. Няма 

унили въплътени хора или унили Възнесени Майстори. Някои Възнесени Майстори 

могат да бъдат малко по – весели от други (смях; Адамус важничи), но няма … 

 

САРТ: Познаваме ли го? 

 

АДАМУС: … унили …да, “Познавам ли го?“ – пита Сарт. Еми, Кутхуми. Кутхуми. 

 

Нека дълбоко вдишаме с това. Преставате да бъдете унили и сериозни. 

 

Знаете ли, в цялото това духовно пътешествие няма нищо сериозно. За това трябва да 

сте малко луди, смели и храбри, но не и сериозни. Така че сваляйте унилите си гащи, 

време е за тениски (лек смях). 

 

Ако просто четях лекция като Сен Жермен, тя нямаше да има такъв ефект. 

 

ЛИНДА: Не, не. Разбира се. 

 

АДАМУС: Да, нямаше да има. Следващата тема. Нека вдишаме дълбоко. Следващата 

тема докато добавяме цвят в живота си. Линда ще ми помогнеш ли с панталона (смях). 



 

ЛИНДА: Да, да. Благодаря. 

 

АДАМУС: Следващата тема. Виждате ли, това е весело. Не е унило. 

 

(пауза; Линда прикрепя акомулатора на микрофона му) 

 

ЛИНДА: Ти си го счупил (шепне). И така, дайте ми секунда. 

 

АДАМУС: Всъщност това е много весело (лек смях). Калдре си мисли, “Моля те по – 

бързо“. А аз се забавлявам. 

 

ЛИНДА: Разхлаби си панталона (лек смях). 

 

АДАМУС: Готово ли е? Престани вече! 

 

ЛИНДА: Не! Заяжда. Ето. Сега е готово. 

 

АДАМУС: Добре. Благодаря. Следващата тема. Нека поговорим малко за … 

 

ЛИНДА: (оправя му костюма) Опитвам се да помогна (смях). Боже! 

 

Енергия и живот 

 

АДАМУС: Нека поговорим малко за енергията и живота. Може би никога не сте се 

замисляли за това, но между енергията и живота има огромна разлика. Ако поговорим 

на тази тема болшинството от хората, включително и болшинството от Шамбра ще 

кажат, че живота е енергия и това не е вярно. Изобщо не е така. 

 



Енергията – това дори не е жизнена сила. Знаете ли, много хора говорят за “жизнената 

сила“. Няма такова нeщо. Наоколо няма никаква прана. Има енергия, която е тук в 

неактивна форма, бездейства, тя не притежава интелект, тя няма пристрастия и не ви 

движи. Вие я движите. 

 

Хората си мислят за енергията, “Тя витае във въздуха“. Не, това е кислорода. Той не е 

енергия. Съществува погрешната представа, че енергията – това е живот, но не е така. 

И точно тогава живота ви става скучен и околните започват да контролират живота ви, 

защото се осланяте на енергията. Зависите от енергията. 

 

Енергията е съвсем различно нещо от живота. На пример хората си мислят, че да имаш 

пари – това е живота. Не, това всъщност е енергия. Това е просто енергия. Те на пример 

мислят, че музиката – е живота. Не, музиката – е енергия. Може ли да включите 

някаква музика? Калдре подсказва - първата композиция от плейлиста, който звучеше 

преди да започне предаването. Нека послушаме малко музика за този пример. 

 

(музиката започва) 

 

Докато свири музиката, това е просто енергия. 

 

Знаете ли, енергията е просто комуникация. Общуване. Това е, независимо дали става 

въпрос за общуване като музика или общуване като светлина или за комуникация като 

пари. Всичко това е общуване. Просто връзка, всичко това. И нищо не става с тази 

енергия, която е просто комуникация, докато не се появи вашето съзнание, присъствие. 

Нищо. Това е живота. 

 

Когато съзнанието срещне енергията, когато съзнанието позволи, когато то присъства – 

Аз Съм Тук – изведнъж енергията започва да се движи и ние имаме живот. Благодаря 

ви за музиката. Това беше енергия. Това не е живот. 

 

(музиката спира) 

 

Хората се бъркат като смятат, че живота означава да – имаш енергия. Това не е така. 

Не. Енергията – това е просто енергия. Това е много просто, но за да станете Майстори 



е много важно да разберете, че съществува енергия. Това не е групова енергия. Това не 

е прана. 

 

Разбирам какво имат предвид хората когато говорят за прана – прана е енергията на 

жизнената сила – но това кара човека да вярва, че това от което има нужда се намира 

извън него и той се опитва да си го достави за да стане щастлив, по – добър, по – здрав. 

Нищо подобно. Аз търсих. Проверих. Питах из цялата вселена, “Виждали ли сте прана? 

Вие виждали ли сте прана?“ Разбира се, когато отидох в Ню Ейдж ашрам, ми 

отговориха, “О, да. Праната е навсякъде“ (казва го с индийски акцент). Но не е. 

Наистина не е. Има енер… 

 

ЛИНДА: Повтори! Повтори! (лек смях) 

 

АДАМУС: За нищо на света (силен смях). За нищо на света. 

 

Енергията е навсякъде и е ваша. Тя не е тяхна, а е твоя.  Много е важно да го разберете. 

Това е вашата енергия. Тя не е някъде там. Тя не е във въздуха. Тя не идва от друга 

галактика. Тя е тук. Тя не е за да я споделяте. Не, не. Никога не споделяйте енергията 

си. Още един надпис за тениска. Трябва да наемем съседното помещение. Никога не 

споделяйте енергията си, знам, че звучи ужасно, защото хората винаги отдават 

енергията си. Защо? Не можете да го направите. Ти не можеш да отдадеш от енергията 

си. Можеш да вдъхновиш другиго да използва собствената си енергия с присъствието 

си – със сиянието си, с потенциала си – но никога няма да можеш да отдадеш енергията 

си. И никога няма да можеш да вземеш чуждата.  Може да се преструваш, но това е 

друга история. 

 

Енергията е навсякъде и е ваша. Тя ви очаква. Тя просто чака. Тя е в режим на 

очакване, тя няма свои желания, интелект. Тя ви служи. 

 

Когато изцяло присъствате, когато взехте решението, “Ще бъда живота си, в живота си, 

творец на живота си“, когато сте така отдадени и имате такава страст да бъдете тук 

изведнъж вашата енергия навлиза в живота. Тя създава … не, това го изтрийте. Тогава 

енергията започва да ви служи и поддържа сътворението на живота за който мечтаете и 

който избирате. Точка. 

 



Никога вече не бъркайте енергията с живота. Живота – това е когато присъствате, 

когато не унивате, преставате да блуждаете в безкрайно търсене на смисъла на живота, 

когато преставате да скучаете, когато избирате да живеете в своето творение. Звучи 

като нещо очевидно – да избереш живота в собственото си творение – но болшинството 

от хората не го правят. {а} Те не признават, “Това е моето творение“;{б}не разбират 

енергията. Те продължават да работят за енергия, вместо да и позволят да работи за тях. 

И болшинството от хората не присъстват изцяло, а това значи, че не осъзнават, “Аз Съм 

това което Съм. Аз съм Тук, защото това е моя избор“. Бум! И енергиите веднага се 

променят. Вашите енергии се променят. Веднага започват да ви служат, помагайки ви 

да създадете опит в собственото си творение. Толкова е просто. 

 

Нека вдишаме дълбоко с това. Толкова е просто. Да. 

 

Енергията – не е живот. Енергията поддържа жизнения опит. Още веднъж, много 

просто утвърждение и някои от вас си мислят, “Ами, да. Това е очевидно“. Но как ще  

живеете с това? Ще го живеете ли? А това означава да се избавите от унинието, да се 

върнете към истинската страст. Не към някаква човешка страст, а към истинската, “Аз 

творя и получавам опит“. Ето така. “Създавам свои творения и мога да правя това 

намирайки се в масовото съзнание. И след това мога да живея в своите творения“.  

 

Ще спрете да се чудите, “Защо нищо не ми се получава?“ и “Искам да живея в 

изобилие, но не става“, защото продължавате да приравнявате живота и енергията, 

считайки ги за едно и също. Все още мислите, че енергията – това е живот. Не е така. 

Вие – сте живота. Просто позволете на енергията да подкрепя вашите творения. Добре. 

 

Вдишайте хубаво и дълбоко. Хубаво, дълбоко вдишване. 

 

Усещам, че имате въпроси, но няма да отговарям на тях. Не, защото не искам много 

разсъждения. Това е много просто. Енергията – не е живот. Това са съвършено 

различни неща. Живота се случва, когато присъства съзнанието; тогава енергията 

започва да работи за вас и при вас се появява това, което наричаме живот. Живота не е 

задължително да се случва във физическо тяло. 

 

Между другото, физическото тяло – не е живот. Казвате, “Не, аз живея“. Но вашето 

физическо тяло не представлява живот. То е енергия. Това е. Това е енергия във форма 

на тяло. 



 

Тогава си мислите, “Добре, това са само моите мисли – мисли, които се въртят в 

главата ми. Ето какво е живота“. Не, всъщност това е просто енергия. Вашия ум – не е 

нищо повече от енергиен инкубатор създаващ мисли. Но това не е живота. 

 

Да бъдеш в своите мисли – това не е живота. Когато сте в мислите си, вие просто 

губите енергия (кратка пауза). Разбирате ли? (тишина) По лицата на всички ви е 

изписано, “Какво по дяв…?“ (лек смях) “Какво каза току що?“ 

 

Казах, наслаждавайте се на живота, разбрахте ли? Престанете да бъдете толкова унили. 

Ще започна да избирам от публиката унили хора. Да. 

 

ЛИНДА: О, не! 

 

АДАМУС: О, да, да, да! Не на тази среща, но на следващата. 

 

ЛИНДА: О-о-о! (публиката възкликва, “О-о-о!“, лек смях) 

 

АДАМУС: Не идвайте унило облечени (Адамус се подсмихва). Не изглеждайте унило. 

Знаете ли какво е унил вид? 

 

ЛИНДА: Какво значи “унил“? 

 

АДАМУС: Да, давай. Ти можеш да се престориш на унила (Адамус се смее). 

 

ЛИНДА: Линда, не и ти можеш (смях). Аз не съм унила! 

 

АДАМУС: Някой иска ли да се направи на унил на сцената? На кого му се получава 

добре? Ах!Ах! Ти не си унила. О, но ти можеш да го направиш. 

 



ТЕД: Аз мога. 

 

АДАМУС: Можеш да се направиш. Добре (тя прави гримаса). 

 

О, доста добре. Просто исках да попитам – нима не изглеждат така болшинството от 

познатите ви хора? (смях) Покажи го още веднъж (тя пак прави гримасата). Не, ако не 

възразяваш ще те поправя: унилия човек не е толкова изразителен. Добре (тя отново 

прави гримаса; Адамус се смее). Ето това е униние. Добре. 

 

А сега противоположното – съзнание, присъствие, изпълнено с живот (Тед прави нова 

гримаса). 

 

ТЕД: Аз съм тук. 

 

ШАМБРА 2 (жена): Какво беше това? Какво си? 

 

ТЕД: Тук. 

 

ШАМБРА 2: Какво е това? 

 

ТЕД: Аз съм тук. 

 

ЛИНДА: Кога се жените? (смях) 

 

АДАМУС: Добро разсейване! Добро разсейване! (Адамус се подсмихва) Да. О, ти все 

още се усмихваш от това. 

 

ТЕД: Да! 

 



АДАМУС: О, добре, добре. 

 

ТЕД: Още не сме се оженили, така че … 

 

АДАМУС: О! Добре. Не, вие ще …(силен смях) Как може да не я обичаш винаги? 

(публиката аплодира). Добре. Благодаря. Благодаря. Кой още иска да се направи на 

унил? 

 

ШАМБРА 3 (жена): Линда изгледай го както само ти можеш. 

 

ЛИНДА: Хенриета иска. 

 

ХЕНРИЕТА: Аз? 

 

АДАМУС: Искаш ли да имитираш униние? Трябва да покажем на всички, които гледат 

– на които английския не им е роден език и си мислят, “Какво е това“deary“? не 

разбирам тази дума“. Нека им го покажем с пример (Хенриета се прави на унила). 

Помисли си за детството (смях; тя продължава да стои със същата гримаса). Ой! Доста 

добре. Добро униние (аплодисменти в залата). Да. Да. А сега безумен въплътен 

Майстор (тя се оживява; смях в залата). А това са тези от които някак страниш (смях). 

Тя прави така в магазина в секцията за месо и … (Адамус се смее). Още някой иска ли 

да имитира униние за нашите зрители? 

 

ЛИНДА: Едит! (лек смях) 

 

АДАМУС: Тя ще ти се разсърди. 

 

ЛИНДА: О! 

 

ЕДИТ: Не се сърдя. 

 



АДАМУС: Искаш ли да имитираш униние? 

 

ЕДИТ: Не (лек смях). 

 

АДАМУС: Едит! (публиката скандира, “Едит!Едит!Едит!“) Едит, те искат да те видят 

как се правиш на унила. Усилете светлините (публиката продължава да скандира, Едит 

прави гримаса и жестикулира). Ето ви унил вид! Тя просто не се качи на сцената!  

(силен смях; тя става). Позволете да ви помогна мадам. 

 

ЕДИТ: Благодаря, много сте добър. 

 

АДАМУС: Да. Да. Искаш ли да седнеш? 

 

ЕДИТ: Не, благодаря. 

 

АДАМУС: Ще стоиш много унило, така ли? Добре. 

 

ЕДИТ: Надявам се. 

 

АДАМУС: Униние, сивота, скука (тя имитира ). О-о-о! Повтори. О, червено пламъче. 

Това повече прилича на уплах (лек смях). 

 

ЕДИТ: Извинявай. 

 

АДАМУС: Просто униние, сивота (тя прави унила гримаса). Доста добре, Едит. Да, да. 

Благодаря (леки аплодисменти). Сега, ти изцяло присъстваш в този живот, в своя 

живот. Как изглежда това? (тя започва да прави друга гримаса). Това изглежда унило, 

Едит (смях). 

 

ЕДИТ: Просто си мислех, че искам да съм богата, а не красива (силен смях). 



 

АДАМУС: Радвам се, че избираш да изглеждаш добре (Адамус се подсмихва). Защо не 

и двете заедно? 

 

ЕДИТ: Искаше ми се и едното и другото. 

 

АДАМУС: Можеш просто … помниш ли, за какво говорихме днес? Главната причина, 

за да изпреварваме графика си – това е Позволението. Ти продължаваш да говориш за 

изобилието. Можеш ли просто да го позволиш? 

 

ЕДИТ: Разбира се. 

 

АДАМУС: Ами направи го. 

 

ЕДИТ: Добре. 

 

АДАМУС: Добре, връщай се. Следващия път искам сто долара (лек смях). Не, това не е 

изобилие. Ти просто получаваш… 

 

ЛИНДА: Тя се върна към унинието (смях). 

 

АДАМУС: Благодаря, Едит. Благодаря ти скъпа. 

 

ЕДИТ: Не се съмнявам. И аз ти благодаря скъпи. 

 

АДАМУС: Благодаря. Добре. Хайде да направим … мисля, че слушателите, зрителите 

разбраха какво е това “униние“. 

 



Няма такова нещо … помните ли, преди няколко години имахме серия “Кхаризма“. 

Кхаризма – това е когато присъствате, когато сте осъзнати, когато сте в творение. Това 

е живота. Това е живота. И тогава енергията –у-у-х! – идва и прекратяваме всички 

разговори за изобилието. Нямам търпение … какъв празник ще бъде. 

 

ЕДИТ: Да. 

 

АДАМУС: Ще купя на всички по една баничка и шампанско, когато оставим в забвение 

всички разговори за изобилието, защото някои от вас все още са зависими от това. 

Харесва ви. Да. Все още ви харесват тези неприятности, които ви носи липсата на 

изобилие. Няма да задълбавам в това, но нека просто вдишаме дълбоко. Ще прекратим 

разговорите за изобилие и ще живеем като истински въплътени Майстори. 

 

Нека вдишаме дълбоко и още един път да сменим темата. Важната тема. 

 

Нека вдишаме дълбоко. Време е за мераб. 

 

ЛИНДА: Ах-х! 

 

АДАМУС: Сега всички можете да поспите. “О, толкова ми е унило днес“ (лек смях). 

Не, наистина. На всички семинари и срещи ще гоня унилите хора. На нашите срещи 

няма място за тях. Няма място. 

 

КЕРИ: Амин! (смях) 

 

АДАМУС: Чух, “Амин“ в залата! Амин! (публиката крещи, “Ю-ху!“ и аплодира). 

Много по – весело е да имаш страст в своето творение. Тя привлича много енергия. 

Много по – весело е да се наслаждаваш на живота. Престанете да се сдържате. Ще гоня 

унилите хора. Ще работя съвместно с Линда. Ще имаме унила награда (лек смях). 

Такова малко сиво стикерче (силен смях). 

 

ЛИНДА: О, мога да го уредя. 



 

АДАМУС: Направете сиви етикети. Тук вече няма място за това. Не е мястото за това – 

всички вие, на всеки от вас, без изключение това му е познато, “Трябва да премина 

дългия път на страданието в търсене на Светия Граал“. Ако просто бяхте спрели и 

бяхте погледнали – Светия Граал през цялото време е бил пред очите ви. А вие се 

впуснахте в това унило търсене и надявам се, че ще напишете книга и ще се шегувате с 

това, колко унили и сиви сте били по време на това сериозно и мрачно търсене, на това, 

което ви е било под носа! Чудя се как не се препънахте по време на търсенето. 

 

Вдишайте дълбоко, дойде време за мераба. Музиката е готова, нека вдишаме дълбоко и 

да направим преход … към музиката (лек смях). 

 

(музиката започва) 

 

Никога не знаеш. Никога не знаеш. Нека излезем от масовото съзнание (публиката 

казва, “О-о-о!“) О-о-о! (Адамус се смее) Това няма да е скучно, нали?! Ни най – малко. 

 

Мераб 

 

Нека вдишаме дълбоко и ще ви помоля да обърнете внимание на нещо, което се случи 

днес по време на разсейването. Чу се интересна информация, но стана нещо интересно. 

 

Нека вдишаме дълбоко. Днес много се посмяхме. Много се смяхме. 

 

Духовните срещи трябва да са изпълнени със смях. Тоест почти изцяло, може би само 

малко сериозност, но всичко останало – смях. Най – забавното в това да си въплътен 

Майстор е, че много ще се смеете над това колко унили сте били (Адамус се 

подсмихва). Не, наистина, “Защо съм бил толкова сериозен, това прекалено 

благочестие?“ Защото така ви казваше масовото съзнание. 

 

Знаете ли, Кутхуми … обичам Кутхуми. Той е прекрасен пример за това, как да 

престанеш да бъдеш най – унилия човек от всички, които някога са стъпвали по тази 

земя. Истина е – о! – той беше толкова сериозен, изтъкан от правила и с желание да се 



хареса на родителите си. Най – унилото, което можете да направите – това е да се 

опитвате да се харесате на родителите си. Следващото в списъка – това е да се опитвате 

да зарадвате децата си. Да. При всички и тези, които слушат онлайн – това предизвика 

голямо, “О, да“ (Адамус се смее). 

 

Кутхуми беше толкова унил. Той можеше да изгони всички посетители от бара, ако 

някога отидеше в такъв, но той никога не беше ходил, защото е твърде унил за бар (лек 

смях). Той би могъл да разгони всички от бара, защото всички щяха да го усетят. Би 

започнал да пита, “Какво има в тази напитка? А в тази? А какво ще ми стане после? А 

това законно ли е ? А …“ Унили въпроси. Просто изпий питието по дяволите, Кутхуми! 

Просто пий! (смях) 

 

Но нима не бяха такива и много от вас по духовния си път? “Ами, какво да правя? 

Какво предстои? Какво ще представлява? Правилно ли го правя? Къде е наръчника, 

който да ми каже какво да правя?“ Просто го направи!! (силен смях) Кутхуми беше 

толкова унил … 

 

ПУБЛИКАТА: Колко унил беше той? (силен смях) 

 

АДАМУС: Той беше толкова унил, че можеше – това е истинска история – можеше да 

влезе в бордей, в публичен дом и да приспи всички. Всички просто биха заспали. Той 

би започнал да пита, “Имате ли някакви болести? А имате ли някакви, е … нали се 

сещате…“ Оффф! “А какво закусвахте?“ Просто го направи, Кутхуми! 

 

Нека вдишаме дълбоко. 

 

Той престана да бъде унил и стана светлина. Той се превърна в светлина, пълна с 

радост и никога вече не беше сериозен, винаги беше в настоящия момент, в радост, 

вече не мислеше толкова много, не се занимаваше с нравоучения, не скучаеше. Задайте 

му въпрос – задайте му сериозен въпрос – и той ще ви разкаже смешка, защото знае 

какво всъщност става. Когато някой идва и пита Майстора, “Майсторе, къде е пътя към 

просветлението?“ – той разказва смешка, съвсем извън темата. И това разсейва човека и 

той престава да бъде толкова сериозен. Няма никакъв път. Няма път към 

просветлението. Цялата работа е просто в Позволението. Това е всичко. 

 



Но аз нарочно ви разсейвам. 

 

Отделянето на човека 

 

Сега с цялото това разсейване и истории става нещо интересно. Вероятно през 

последните десетина дни сте си мислели, “Какво става с мен? Чувствам, че се разпадам, 

сякаш се раздвоявам.“ 

 

Скъпи Майсторе, ето какво става сега: ти губиш човека. Знаеш ли, този човек, унилия, 

сивия някак си тръгва. Може би дори е по – добре да го сравним с това как змията си 

сменя кожата, особено ако змията е мислела, че кожата представлява нейната личност, 

защото това е с което е виждала и чувствала, с което е лазила по земята, а сега започва 

да губи тази кожа. 

 

Сега голяма част от вас се откъсва, тръгва си. Това не значи, че ще я изгубите, но по 

някакъв начин един слой, голям слой бива премахнат, за да се разкрие Майстора. 

 

За известно време човека се отделя. В края на краищата той се интегрира, но от начало 

той ще се отдръпне в другите сфери, докато спите. 

 

Човешката част, която беше така унила, безцветна, не твореше, зависеше от енергията, 

същата с която се идентифицирахте до голяма степен, сега се отлюспва, откъртва, като 

кората на дървото, като люспите на змия. В някои дни изглежда сякаш наистина се 

откъртва. А в други – сякаш сама пада. Това е много интересно, но често некомфортно 

състояние. 

 

Човешката личност, която беше толкова заседнала, така закоравяла, сега напуска. Тя 

отива в измеренията на сънищата и точно за това много от тях сега са така интензивни. 

Човека сега става отделен аспект и този аспект се отделя от вас, от съзнанието. 

 

Този аспект отива в измеренията на вашите сънища и там в края на краищата се 

превръща в мъдрост. Но сега той играе в тези сфери, все още опитвайки се да намери 

решение за толкова много ситуации случили се с него, с човешкия аспект в неговия 

живот. Той се връща в миналото за да срещне бивши познати, да преживее минали 



опити. Ще видите това в сънищата си нощем и ще си мислите, “Какво става? От къде се 

взе това чувство за разочарование, незавършеност? Защо имам усещането сякаш човека 

се връща назад?“ - в този момент вие вършите чудесна работа по освобождаването си 

от старото. 

 

Човека преминава да го кажем така през основна настройка. Човека преминава в 

другите измерения, не свързани със съня – измерения в които ще има достатъчно време 

да остане в тишина със себе си. Да, дори намирайки се в реалността на сънищата, той 

ще бъде в своята изолирана тиха реалност, далеч от всичко. 

 

Там той ще крещи. Ще протестира. Ще се опитва да намери отговори на въпросите, 

“Защо изобщо е дошъл на Земята? Защо е насъбрал толкова гняв, ненавист и болка?“ 

Тук той ще се срещне със самия себе си и за него това ще бъде много трудно. Но това 

няма много силно да повлияе на вас, живия Майстор. Ще усещате, че някъде се случва 

такова нещо. Ще го усещате, но то няма да повлияе на живота ви. 

 

Сега се намираме на прекрасен етап, на който ние сме истински творци, а човешкия 

аспект се откъртва, отделя. Това почти прилича на … на вашата планета има същество, 

което се нарича костенурка, почти като да я вземете за черупката и да я пренесете на 

друго място безпрепятствено. Ще усещате случващото се, но това няма да се отрази на 

живота ви непосредствено. 

 

В края на краищата ще стане интеграция. В края на краищата той ще се върне 

помъдрял, зрял човек. Ще се върне за да се присъедини към Майстора, към Аз Съм. Той 

ще се върне, за да се присъедини към вашия живот. 

 

Нека вдишаме това дълбоко и просто да позволим. 

 

Това не би било възможно без Позволение, без мъдростта, без Майстора, без 

разбирането на енергията. 

 

Без всичко това човешкия аспект щеше да остане прилепен. Би се вкопчил още по – 

силно. Би създал още по здрава черупка. Но сега правите дълбоко вдишване – 

Майстора и човека – и с лекота му позволявате да отиде там, където трябва. 



 

Човешкото аз беше изпълнено с емоции. То живееше в море от емоции. То беше 

зависимо от драмата и емоцията. Там на където върви Майстора за него няма място. 

Това е лъжлива, погрешна реалност. Това е лъжлива енергийна динамика – емоции, 

драма и тям подобните. 

 

Когато човека не разбира разликата между енергията и живота, той става зависим от 

драмата. Това на практика е единственото нещо което може да внесе енергия в живота 

му. В живота на Майстора за него няма място. Майстора използва енергията на 

Майстора, чистата енергия. 

 

Майстора внася със себе си съзнание и творение. А енергията след това идва за да 

позволи опита, радостта и простотата. 

 

Слоя на човешкия аспект напуска. 

 

Той ще се настрои към мъдростта. Ще се настрои към смеха. 

 

Някой може да попита, “Ще намери ли човека решение на своите проблеми?“ Не в това 

е смисъла. Смисъла не е в решаването на каквото и да било. Смисъла е в приемането. 

Това е голяма разлика. Решението означава, че всичко се свежда до щастливия 

завършек. Не за това става дума. 

 

Цялата работа е в приемането – в края на краищата човек казва, “Преживях опит“. Това 

е. Няма нужда да търси решение. 

 

И вие, това което сега наричаме Човек ли е? Майстор? – не зная, но ще се чувствате 

абсолютно голи, когато този стар човешки слой, човешкия аспект си тръгне, бъде 

отделен. Той сякаш сам се отделя, но понякога се налага да го откъсвате. И когато стане 

това ще се усещате чувствителни, уязвими; в известен смисъл беззащитни. Но в 

действителност развивате висша степен на осъзнатост. 

 



Знаете как е, когато човек претърпи срив, ограничения, това намалява неговата 

осъзнатост. И когато за известно време отивате в другите измерения ставате много, 

много чувствителни към всичко. Това е хубаво, защото сега ще разбирате енергията 

като никога до сега. Ще усещате енергията, защото разбирате разликата между живот и 

енергия. 

 

Но също така ще можете да се чувствате много уязвими. Незащитени. И ако стане това, 

просто си спомнете нещо много просто: енергията съществува за да ви служи. 

 

Когато се почувствате беззащитни, уязвими, сякаш нещо ви атакува – психическа 

енергия или дори куче – спомнете си, че всичко това е енергия и тя съществува за да ви 

служи. 

 

Може да си помислите, че се изисква огромна смелост за да си позволите да се 

чувствате толкова уязвими, открити, беззащитни. По скоро ще започнете да разбирате, 

че щом енергията идва – ще го кажа, по – близо до вас – тя винаги е тук, но сега 

наистина се доближава до вашето съзнание – дори това, което наричате лоша енергия, 

изведнъж се трансформира. Няма добра или лоша енергия. Това е просто енергия. 

 

Да кажем, че пребивавате в много уязвимо състояние, в което черупката на човешкия 

аспект е свалена и вие усещате, че към вас приближава лоша психична енергия. Тогава 

вдишайте дълбоко, “Аз Съм, Аз Съществувам“. Тази енергия, неприятната тъмна 

енергия може да приближи съвсем близо, сякаш ви атакува. И изведнъж миг преди да 

ви докопа, тя се преобразува. 

 

Малко е плашещо да я допускате толкова близо, но изведнъж ще разберете, че това е 

просто енергия. Това е живота. Не живота ви подхвърля неприятности. Това не е 

вашата съдба. Това е просто енергия. Ето тогава започва забавлението, приятели мои. 

Ще започне забавата. 

 

След като преживеете няколко опита, когато енергията ще надвисва точно над вас, 

сякаш се кани да ви разкъса на части, но устоите; а вие не потрепвате, не мигвате, тя ще 

дойде толкова близо, че ще ви се струва, че ще ви изгори и – бум! Тя се трансформира в 

енергия, която ще ви служи. Тогава това ще стане забавно. 

 



Какво ще правите с тази енергия? Няма да се държите унило. Няма просто да стоите да 

я гледате и да питате от къде се е взела. Ще въплътите тази енергия. Ще въплътите тази 

енергия – физически и психически. И тогава ще усетите желание да танцувате, пеете, 

бягате. Ще се усещате пълни с радост и сили. Ще виждате стотици цветове. Не петдесет 

нюанса сиво, а хиляди (лек смях), цветове едновременно. 

 

Нека вдишаме дълбоко. 

 

Човешкия аспект сега напуска в някаква друга реалност. Знаете че всичко това е стар 

боклук. 

 

(пауза) 

 

Нека вдишаме дълбоко и просто да усетим това за миг. Ах! 

 

Нека направим кратко обобщение, докато сме в този мераб. Човешкия аспект прилича 

на обвивка, слой или черупка и сега той бива свален. Какво представлява това? Как се 

чувствате в момента? 

 

Когато тази стара броня, този стар аспект напуска, какво остава? 

 

Вижте. Позволете си да усетите, какво има там вътре. 

 

(пауза) 

 

Това, което винаги е било там, но е оставало скрито. 

 

(дълга пауза) 

 



Всичко, което идентифицирахте с човешкото аз сега се обединява в отделен аспект и го 

отделят за специално почистване. 

 

От време на време ще се срещате с него по време на сън, ще го усещате. Понякога ще 

се чувствате много разделени, “Къде е тази част от мен? Какво стана с нея?“ Тя ще се 

върне, но ще се завърне съвършено различна. 

 

Нека вдишаме дълбоко. Вдишайте дълбоко. 

 

(пауза, музиката затихва) 

 

Наистина дълбоко вдишване. Ах! 

 

Добре. Какви промени станаха днес. М-м. 

 

Ще завърша с това, с което започнах. Скъпа Шамбра, ние силно изпреварваме графика, 

това не означава че бързаме – въпреки че вие сте нетърпеливи (лек смях) – но 

съществува последователност на етапите, които човек преживява по пътя си към 

въплътено майсторство, но за това няма много исторически записи. Почти нищо не 

можете да прочетете за него, защото сте първата група преминаваща през такова 

преживяване. Вие сами пишете тези книги. Вие проправяте пътя. Това е удивителен 

опит и живеете в интересни времена. 

 

С това, приятели мои за мен беше огромно удоволствие да бъда с вас днес. Надявам се 

малко да сте се посмели. Надявам се да сте получили малко информация и зная, че 

много сте Позволили. Ето какво ви доведе до тук. 

 

И винаги помнете, че всичко е наред в цялото творение. 

 

Благодаря (публиката аплодира). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


