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Shoud 1

Notă importantă: Aceste informații probabil nu sunt pentru dumneavoastră 
decât dacă vă asumați întreaga responsabilitate pentru viața și creațiile proprii.

***

Eu Sunt Cel Ce Sunt, Adamus din Domeniul Suveran.

PUBLICUL: “Mulți ani...

ADAMUS: Ah! (Adamus chicotește)

PUBLICUL (continuând): “... să 
trăiești, mulți ani să trăiești, mulți 
ani să trăiești, dragă Adamus, La 
mulți ani!” (publicul ovaționează 
și aplaudă, în timp ce este adus 
un tort pe o măsuță rulantă)

ADAMUS: Mulțumesc. Mulțumesc, 
mulțumesc. Trei sute zece. Cu greu 
arăt de 30 (Adamus chicotește) 
și, o mașină de făcut baloane să 
meargă cu el. Ah! Scrie: “Felicitări 
Crimson Circle pentru 20 de ani și 
La Mulți Ani, Adamus.” Haideți să 

folosim asta ca o celebrare pentru noi toți, pentru toți Merlinii, o recunoaștere că suntem aici, 
acum. Mulțumesc pentru tort (publicul ovaționează și aplaudă în timp ce el suflă în lumânări). Vă 
mulțumesc foarte mult. Vom ajunge cu toții la o stare de euforie datorată zahărului, după aceea. 
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Dar acum urmează să fim euforici la puțină energie.

Haideți să...

LINDA: Adamus.

ADAMUS: Da, draga mea.

LINDA: Sunt gata.

ADAMUS: Oh, bun, bun. Ah!

Așadar, dragi Shaumbra, iată-ne aici. După 10 ani cu mine, 
10 ani cu Tobias, suntem încă aici. Încă aici, continuând 
mai puternic ca niciodată. Ajungem acum la noua noastră 
serie, pe care am intitulat-o “Pasiunea 2020”. Putem avea 
acea imagine grafică pe ecran? Pasiunea 2020, este 
un început al unei noi ere în atât de multe feluri. Este 
momentul în care realizați că sunteți realizați. Ăsta este 
numărul unu. Realizați că sunteți realizați. Vom intra în 
asta doar într-o clipă, însă ați evitat asta, jucând într-un 
fel un joc cu ea și, acum este momentul să realizați că 
sunteți realizați. Pe cât de caraghios arătați toți cu acele 
benzi de cap (unii chicotesc; mulți din membrii publicului 
s-au costumat cu benzi pentru cap).

Dar nu-i așa că e bine, că după atât de mulți ani, putem să facem haz de acele benzi atlante de 
cap scârboase? (câteva aplauze și cineva spune “Ura”). De atât de mult timp, benzile de cap sunt 
exact lucrurile care au împiedicat omul, au ținut omul în minte, l-au menținut programat și acum 
putem să purtăm capace de toaletă (râsete pentru că Sart și-a decorat un capac de toaletă în chip 
de bandă pentru cap) și o varietate de alte lucruri pe care le aveți. E atât de bine să fim capabili să 
râdem de ele și să spunem: “Acestea sunt doar benzi de cap. Ele nu-mi pot face nimic.” Și haideți 
să aducem asta mai departe acum, în tehnologie, pe măsură ce ea intră în această lume. 

Nu Sunt ale Voastre

Așa cum Cauldre și Linda tocmai au spus, am făcut recent Actualizarea ProGnost și cred că 
a fost așa un rezumat minunat, o încapsulare a punctului unde se află lumea chiar acum și, 
din nou, fără să ne uităm într-un viitor îndepărtat, fără a fi vreun concept științifico-fantastic 
a ceea ce se întâmplă. Se petrece pe planetă. Oamenii nu vor să audă despre asta, sau sunt 
distrași de alte lucruri – politică, finanțe, războaie și vreme. Ei sunt distrași de alte lucruri, 
dar problema numărul unu pe planetă acum, mai presus de orice, este tehnologia sau 
inteligența artificială ori computerele, oricum vreți să exprimați asta. Lucrul numărul unu 
care se întâmplă pe planetă. Orice altceva doar răspunde la asta. Orice altceva este cumva 
o distragere, într-un fel. 

E cineva aici care încă e prins în politică (Linda și alți câțiva ridică mâinile). Oh, văd (Adamus 
chicotește). Îmi pare tare rău. Făceți-o ca distracție. Făceți-o din spatele zidului scurt mobil/
flotant, însemnând că este acolo și voi sunteți în spatele zidului. Nu vă prindeți în asta. Este 
o irosire a timpului vostru. Nu de asta sunteți aici. Este antiteza pasiunii voastre. Nu vă lăsați 
prinși în ele – problemele lumii, afacerile lumii, întreaga chestie. Știu că nu sunt social sau 
politic sau spiritual corect aici, dar chiar încălzirea globală și mediul, cred că glumiți. Aveți 
lucruri mai bune de făcut decât să preluați acele cauze.  
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Încălzirea globală – știu că foarte mulți dintre voi vă veți supăra pe mine și veți crede că mă 
colorez în brun în loc de verde – însă e o distragere. E atât de amuzant pentru că Pământul 
poate avea grijă de el însuși. Știți, oamenii nu vor distruge Pământul având prea multe fabrici 
sau mașini pe benzină. Nu spun că asta e bine, dar Pământul poate realmente să aibă grijă 
de el însuși. Vai și amar de oameni, desigur, dar Pământul poate avea grijă de el însuși. 

Și nu este o coincidență, toată 
această focalizare asupra mediului 
acum, în special în lumina faptului 
că Gaia pleacă și oamenii preiau 
responsabilitatea. Așa că, de fapt este 
natural că oamenii vor deveni chiar din 
ce în ce mai preocupați de mediu, așa 
cum ar trebui să fie pe bună dreptate. 
Însă asta se transformă într-o mare 
cauză. Lăsați-i pe alții să o facă. Lăsați-i 
pe alții să preia acele bătălii. Noi 
mergem în altă parte. Da, Linda? 

LINDA: Ei bine, putem doar – unele 
din acestea au doar o semnificație 
de divertisment pur. E în regulă să ne 
uităm cu scop de divertisment?

ADAMUS: Ce parte are valoare de divertisment pur?

LINDA: Ei bine, știi tu, chestii ca privitul la lucrurile prostești pe care ei le spun în dezbateri și 
să râdem de cât de proști...

ADAMUS: Oh, dacă puteți râde de asta, dacă puteți înțelege că în spatele aproape tuturor 
acestora, în spatele aproape tuturor acestora este putere... 

LINDA: Oh, daa.

ADAMUS: … și neînțelegerea energiei. Voi ați ales să fiți aici. Pasiunea voastră prinde viață 
în anul 2020, pasiunea voastră este să fiți aici ca Merlini. A fi aici pe această planetă pentru 
a arăta oamenilor, știți voi, că tot acest zgomot și aceste jocuri și orice altceva jucați sunt 
pur și simplu asta. Există ceva cu mult deasupra lor și, asta este a fi Merlinul. Merlinul este 
cel ce permite energiei să-l servească. Asta este. Asta este. Și a vă lăsa prinși în aceste alte 
lucruri vă va epuiza. Dacă o puteți face așa cum ați făcut în persiflarea mea, știți voi, fără să 
fiți serioși – desigur, nimic din acele lucruri care s-au spus nu au fost serioase (râsete în timp 
ce el se strâmbă la Tad, una din cele care l-au persiflat). Dacă puteți râde de asta, puteți râde 
de identitatea voastră, râde de aceste alte lucruri, însă nu e treaba voastră să luați asupra 
voastră aceste cauze. Aveți ceva fenomenal care va necesita… (Adamus suspină) Nu vă va lua 
energia. Va necesita angajamentul vostru pe mai departe față de voi înșivă în această viață.   

Și acesta este anul. Nu e nicio coincidență că, așa cum a arătat Linda, 2020 înseamnă viziunea 
perfectă (referindu-se la termenul american, 20/20, folosit ca un standard al vederii clare). 
Claritate. Este atunci când intră dragonul. 

2020, așa cum a semnalat Cauldre, este numărul patru și, așa cum vedeți aici în imagine, 
care, da, eu am creat acea imagine grafică. Am creat de asemenea setea și apa și orice altceva 
(râsete în timp ce el se referă la părți ale persiflării din cadrul evenimentului din Santa Fe). 

https://www.aoa.org/patients-and-public/eye-and-vision-problems/glossary-of-eye-and-vision-conditions/visual-acuity
https://store.crimsoncircle.com/10-years-with-adamus.html
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Sunt atât de flatat! (Adamus chicotește) Chiar am copt și acel tort, eu însumi (mai multe 
râsete). Și iată că într-un fel aveți aici fundalul vechi, inscripția veche, placată, imprimată și 
sigilată în acel metal reprezentând omenirea, societatea acum. Ea se află pe calea ei veche. 
Dar noi vom merge cu toată viteza prin ea. Vom trece exact prin ea – și nu-mi pasă dacă este 
metal sau piatră sau orice altceva – pentru că pasiunea înlocuiește orice. Pasiunea – era să 
spun cuvântul “întrece,”* dar Cauldre a spus să nu spun asta în acest grup (câteva chicoteli). 
Pasiunea merge deasupra și dincolo de orice și, de aceea voi sunteți aici. 

*n. tr.: În text, Adamus folosește cuvântul trump = a întrece, aluzie la actualul președinte american 
Donald Trump

Pasiunea

Știți că a trecut mult timp, mult, mult timp de 
când ați simțit cu adevărat pasiune. Ați trecut prin 
zilele voastre. Ați făcut ce a fost necesar pentru 
a supraviețui. Ați făcut realmente o cantitate 
imensă de Permitere – Permitere – foarte multă. 
Și totul a fost fără pasiune reală. Acesta este unul 
din primele lucruri pe care-l pierdeți după ce ieșiți 
din trezire și apoi faceți acea alegere de a intra 
în măiestrie. Pasiunea pur și simplu dispare, iar 
voi încercați s-o reaprindeți și nu funcționează. 
Încercați chiar și mai mult s-o reaprindeți. Încercați 
să inventați unele pasiuni noi și deveniți pasionați 
de a inventa pasiuni noi, dar chiar și asta dispare 
și deodată nu mai e nimic. Este goliciune și acesta 
e momentul cel mai rău, așa cum ați experimentat 
cu toții. Este momentul cel mai rău când pur și 
simplu simțiți că sunteți în acel vid. 

Și acea perioadă din vid este atunci când e atât 
de important să faceți Permiterea, să faceți 
transformarea reală. Sunteți în cocon. Ați trecut de la a fi omida și sunteți pe drumul vostru către 
fluture în acel cocon – Permiterea – pentru că nu este nimic altceva ce puteți face. Nu vă mai 
puteți lupta în interiorul vostru. Nu mai puteți pricepe deloc. Omul nu ar putea să construiască 
asta dacă ar încerca, și nu ar trebui să încerce. Și doar stați întinși acolo, în acel vid al coconului 
și ce puteți face decât să permiteți. Doar să permiteți. Asta este ceea ce ați făcut și de aceea 
suntem aici și, de aceea putem proclama că această serie următoare este Pasiunea 2020. 

Este interesant că asta aterizează în anul 2020. Este, bănuiesc, parțial coincidență, parțial 
nu, însă este emergența pasiunii. Pasiunea este personală absolut fiecăruia dintre voi, dar 
nu va fi nimic precum vechile voastre pasiuni. Nu va fi un hobby. Nu va încerca să se ocupe 
cu politică sau mediu sau orice de genul ăsta. Acele lucruri vă vor părea ca niște glume 
plicticoase mergând mai departe. Oamenii, uneori ei se agită cu toții legat de lucruri. Ajung 
să fie înfășurați în ele și realmente nu se uită la imaginea de ansamblu asupra lucrurilor.  

Așadar, intrăm în pasiunea noastră, pasiunea voastră. Pasiunea a fost să fiți aici, pe planetă. 

Simțiți înapoi pentru un moment, când ați fi putut avea iluminarea în ultima voastră viață, 
poate chiar în această viață mai devreme, ultima viață, poate chiar în viața de dinainte și ați 
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spus: “Voi aștepta,” deoarece ați știut că se apropia ceva. “Voi aștepta” și ați făcut-o și acum, 
iată-ne aici. 

Ați fi putut avea Realizarea la mijlocul anilor 1800 când, aș putea spune, din punct de 
vedere istoric nu se petreceau prea multe pe planetă. Nu erau schimbări prea mari. Dar voi 
ați spus: “Voi aștepta până aproximativ în 2020.” Este Timpul Mașinilor despre care vorbesc 
atât de mult, însemnând tehnologie, computerizare. Este timpul în care există atât de multă 
schimbare pe planetă. Este fenomenal. O nouă specie umană este pe cale să se nască și, nu 
va fi o specie biologică obișnuită. 

Este un moment în care va exista un volum imens de, oh, “control” poate nu e cuvântul 
corect, ci reglementări datorate tehnologiei. Așa cum am vorbit în Actualizarea ProGnost 
2019, pe care am făcut-o recent, magia urmează să fie scoasă în afara legii. Nu neapărat 
în cărți, scris ca atare ”Magia nu mai este legală,” ci va fi scoasă în afara legii exprimat prin 
faptul că oricine nu se conformează, care nu gândește și acționează-... tot ce faceți cu toții, 
tot ce fac toți oamenii va fi monitorizat. Și ați putea spune: “Ei bine, nu, nu mi se va întâmpla 
mie cu adevărat” sau “Asta e undeva departe în viitor.” Nu. Este ceea ce ei numesc Internetul 
Lucrurilor. Asta înseamnă Big Brother (Fratele cel Mare), ochiul, oriunde mergi. 

Există unele avantaje mari 
ale acesteia, unele avantaje 
minunate – găsirea copiilor 
pierduți, găsirea celor care au 
comis crima prin vizionarea unor 
înregistrări de supraveghere de 
pe camera unui magazin, lucruri 
de genul acesta. Mari avantaje în 
toate acestea, nu spun că e rău.  

Totuși, odată ce cineva pășește 
în afara liniei din punct de 
vedere psihologic și, nici 
măcar nu vorbesc despre 
asta în Actualizarea ProGnost, 
însă există așa o îngrijorare în 
aceste zile legată de crearea 
profilelor psihologice – știți voi, 
cine urmează să fie următorul 
care va împușca oameni în 

masă pe planetă, cine va face alte lucruri atroce altora – așadar a crea profile, va deveni 
foarte acceptabil. Ei nu o vor numi niciodată astfel, dar se monitorizează. Oricine iese din 
conformitate, care zâmbește prea des (cineva râde de asta) – nu, sunt serios, va exista un 
algoritm pentru zâmbit, știți, pentru că se va consid-... inteligența artificială urmează să 
descifreze: “Iată dinamicile care se petrec atunci când cineva e pe cale să înnebunească” – 
lucruri precum clipitul prea des sau că zâmbesc prea mult sau au anumite comportamente 
antisociale – totul urmează să fie monitorizat și apoi, acea persoană urmează să fie adusă 
înapoi la conformitate. Oh, nu prin a fi bătută până la moarte. Nu. Ci dându-i tort (cineva 
chicotește) și niște pastiluțe amuzante. Către asta se îndreaptă societatea.   

Eu nu spun că e bine sau rău. Este o experiență a societății. Însă voi o aveți atât de bine 
reamintită în interiorul vostru, întreaga chestie atlantă, ce s-a întâmplat acolo – ceea ce a 
fost menit să fie un lucru bun, dar realmente i-a făcut pe oameni să fie prinși în mintea lor 

https://store.crimsoncircle.com/left-menu/online-events/prognost.html
https://store.crimsoncircle.com/left-menu/online-events/prognost.html
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– iar voi ați făcut un angajament, pasiunea voastră: “Mă voi întoarce în acest timp și voi fi 
magia. Eu sunt magia.”

Și vă voi spune chiar acum că nu este nevoie ca voi să vă îngrijorați de toți algoritmii de 
computer ce vă consideră ca fiind cei nebuni, pentru că veți avea o astfel de comandă a 
energiei, o comandă ne-intruzivă, ne-manipulativă a energiei, încât ei pur și simplu nu vă vor 
vedea. Tot restul magiei va fi scos în afara legii, ca să spunem așa; ei nu vă vor vedea și voi veți 
fi într-adevăr Standarde pentru această planetă. Este o responsabilitate enormă, dar este de 
asemenea pasiunea voastră. Este motivul pentru care ați venit înapoi. Este motivul pentru 
care ați îndurat tot ce ați îndurat până acum. Este motivul, ei bine, pentru care ați putea 
spune că nu a existat Realizare instantanee. Este motivul pentru care au existat momente în 
care v-ați simțit atât de singuri și atât de ineficienți, deoarece asta doar a așteptat până acum.

Am trecut prin Seria Emergenței și voi ați emers. Ați 
făcut-o. Nu vom mai emerge, ați ieșit la iveală. Acum 
este acel lucru când fluturele mai întâi își întinde aripile, 
asta ce simte puțin ciudat. Și el încearcă să zboare, dar 
încă își amintește cam cum a fost să fie verde, cu 18 
picioare și, există puțină stângăcie și, realmente asta 
este ceea ce vom face în această Serie, să trecem prin 
acea stângăcie. Însă trebuie să vă reamintesc, sunteți 
realizați. Acum voi doar aveți nevoie să realizați asta 
(Adamus chicotește).

Așadar, haideți să respirăm profund cu asta. Pasiunea 
2020, pasiunea este de a fi aici, de a fi magia pe planetă.  

Cum definiți magia? Într-o varietate de moduri 
diferite, însă este atunci când lăsați energia să vă 
servească. Realmente nu este magic, este natural. Dar 
pentru majoritatea omenirii va părea precum magia. 

Magia reprezintă acele lucruri care nu pot fi definite de știință sau computere sau de logica 
umană. Ceea ce vom face noi, nu se află în cărțile de știință. Ei vă pot tăia creierul pentru a 
încerca să-și dea seama cum faceți toate acestea și totuși nu vor găsi asta. Oh, nu, îmi pare rău, 
ați făcut asta în Atlantida. Nu, ei nu o vor mai face acum (câteva chicoteli). Nu o vor face acum.  

Este ceea ce nu poate fi definit. Nu este în concordanță cu fizica actuală, dar asta e în regulă de 
asemenea, pentru că fizica actuală urmează să se schimbe foarte rapid. Și, din nou, nimic din toate 
astea nu sunt undeva departe în viitor. Nimic din toate astea nu sunt doar proiecții din partea 
mea. Împreună cu cei cu care lucrez în Consiliul Crimson, noi ne uităm la ceea ce se întâmplă. 

Multe din chestiile tehnologiei nu-și croiesc drumul către prima sau a doua pagină a ziarelor 
voastre – oh, nu mai există ziare; a fluxurilor voastre de internet, trebuie să mă obișnuiesc 
cu asta – pentru că realmente nu este captivant. Vreau să spun, cine vrea să citească despre 
tehnologie? Știu că unii ingineri de aici o fac, însă nu este captivant pentru majoritatea 
oamenilor. Ei vor să citească despre ultima crimă în masă. Ei vor să citească despre ultima 
catastrofă a vremii, știți voi, scenariile dramatice, despre politică desigur, așa că nu este 
pe prima pagină a știrilor. Dar este un sindrom care se infiltrează – și este înfricoșător de 
asemenea – însă este un sindrom care se infiltrează. Se strecoară în viața tuturor. Nimeni nu 
se oprește să spună: “Stați o secundă, toată lumea. Cum va fi asta în cinci ani sau zece ani?” 
Și chiar atunci când o fac, este în genul: “Ei bine, uitați-vă la toate beneficiile unui implant 
pentru creier, un implant cu cip.” 
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Știți voi... oh, nu mă stârniți pentru că tocmai am făcut ProGnost și nu vreau să fac ProGnost 
partea a doua aici, dar… (câteva chicoteli). Și îmi pare rău dacă voi ofensa… nu, niciodată 
nu-mi pare rău când supăr pe oricine (mai multe chicoteli). Pur și simplu, glumesc.  

Există anumite guverne pe planetă, fără a menționa vreunul – nu vom merge într-acolo, nici 
nu am îndrăzni – care au o mișcare foarte largă – tehnologică, financiară și orice altceva – de 
a implanta cipuri în masă, fiecărei persoane. Va fi legea. Trebuie să aveți unul. Și nu voi da 
niciun nume aici dar – dragonul – se va întâmpla. Va face parte din reforma socială. Nu este 
în Europa și nu este în Statele Unite, așa că nu vă îngrijorați prea mult despre asta, dar se 
va cere. Și voi spune, simțind asta și deja călătorind acolo, că va fi în circa șapte ani. Nu atât 
de departe. Ei bine, voi deja o faceți, într-un fel, câinilor, dar nu afectează creierul. Însă, nu, 
implanturile vor fi noua chestie.  

Dar divaghez pentru că vreau să vorbesc despre 
motivul pentru care voi sunteți aici, pe planetă, chiar 
acum. Într-un fel, realmente ați ales un moment de 
rahat (Adamus chicotește și unii din public râd).

LINDA: Mulțumesc!

ADAMUS: Ei bine, nu, îl transmiteam prin channel pe 
Sart (mai multe chicoteli).

LINDA: (râzând) Mulțumesc!

ADAMUS: (chicotind) Da, singura bandă de cap sub 
formă de capac de toaletă din Atlantida!

Pasiunea este de a fi aici pentru a fi Standardul, de a 
fi la comanda perfect armonioasă a energiei voastre. 

Asta este. Nu veți sta la colțul străzii evanghelizând. Mulți dintre voi nu veți avea grupuri mari 
cărora să le predați sau nimic de acest gen. Nu veți încerca să mergeți afară în mod proactiv 
și să schimbați totul. Pur și simplu asta nu se va întâmpla. O veți face în mod foarte tăcut, însă 
acesta este cel mai tare mod de a o face. Acesta este modul cel mai eficient și acesta este cel 
mai remarcabil mod de a o face – liniștit, în propria voastră viață. În propria voastră viață.    

Așadar, ajungem la acest timp al Pasiunii 2020. Am așteptat pentru asta de mult timp și de 
aceea  suntem acum aici, pasiune. Veți avea o reaprindere a pasiunii în interiorul vostru. 
“Pentru asta sunt aici! M-am prins!” Și amintiți-vă, nu este o cauză. “Am venit aici pentru a fi 
tot ceea ce sunt, pentru a fi Merlin, pentru a aduce magia înapoi pe planetă. Punct.” Asta este. 
E așa o pasiune, un motiv real pentru a fi aici, un motiv real de a vă lăsa lumina să strălucească.  

În acest an, pentru mulți dintre voi, toată confuzia care se învârte în mintea voastră: “Ce s-ar 
presupune să fac? De ce sunt aici?” – asta e una destul de importantă pe care o aveți – se 
dizolvă. Veți știi atât de clar, 20/20 clar, de ce sunteți aici. Și faptul este că, știți voi, nu e o 
misiune mare. Nu e vorba de a merge afară și a încerca să convertiți băștinașii sau încuiații. 
E vorba doar de a fi. Veți descoperi că e încântător – și Cauldre nu crede asta – pur și simplu 
să mergeți undeva, să fiți într-un aeroport sau magazin și doar să stați acolo și doar să fiți 
în Sinele vostru, în energia voastră și, să priviți cum mici lucruri amuzante se întâmplă de 
jur împrejurul vostru. Și, știți, unele vor fi uimitoare. Deodată, cineva este pur și simplu în 
prezența voastră și începe să plângă, deoarece fiind în lumina voastră îi dă așa o speranță 
și nu o poate pricepe în capul său. Ei nu știu că aceea ai fost tu, Joanne, care le-ai făcut asta, 
însă ei pur și simplu plâng. Sart, ei vor plânge întotdeauna (râsete)... 
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SART: Pentru asta sunt aici.

ADAMUS: … pentru că el aduce așa o bucurie.

Nu, de fapt vă veți bucura – Cauldre realmente nu crede asta – dar vă veți bucura să vă 
întoarceți acolo, să fiți printre alții – pentru scurte perioade de timp – deoarece veți vedea 
efectul direct pe care-l are. Și nu veți încerca să impuneți nimic nimănui. Nu veți încerca 
să le schimbați viața. Însă puteți doar să vă imaginați, sunteți acolo, să zicem, la – cum le 
numiți – supermarket. Sunteți la un magazin. E aglomerat, vânzătorii sunt irascibili, clienții 
sunt insistenți și insuportabili. Voi puteți simți toate energiile, energiile care obișnuiau să 
vă facă să simțiți greață și că sunteți slăbiți și, deodată sunteți acolo. Doar stați acolo. Nu 
cumpărați nimic. Nu aveți nevoie să cumpărați nimic. Doar stați acolo și priviți cum haosul 
aproape începe să se reorganizeze pe sine. Și nu pentru că voi faceți asta, ci doar pentru că 
sunteți acolo.  

Acestea sunt exemple reale a ceea ce urmează să se întâmple. 

Deodată, în ceea ce este haos și stagnare, plictiseală de jur împrejurul vostru, cenușiu, deodată 
toate energiile încep să se răsucească și să se învârtească – se sting luminile, lucrurile încep 
să cadă și să se spargă, oamenii se lovesc unii de alții – și voi stați acolo cu un vechi mare 
zâmbet pe fața voastră, știind că lucrurile se răsucesc înapoi în armonie doar pentru că voi 
sunteți acolo. Energiile pe care le aduceți acolo sunt atât de pure și clare încât asta face ca 
toate energiile blocate să înceteze să mai fie blocate și să revină la modul lor natural de a fi.   

Urmează să se întâmple. Urmează să se întâmple în totul din viața voastră – casa voastră, cu 
oamenii din exterior, mașina voastră, computerul vostru, orice altceva – și s-ar putea să se strice 
înainte de a fi remediate și a intra într-un nivel cu totul nou. Asta e în regulă. Veți fi în regulă 
cu asta, deoarece veți realiza că – mai întâi de toate, vă veți reaminti, unii dintre voi, că ați fost 
o vrăjitoare cu mult timp în urmă, într-o altă viață, și unele din faptele drastice pe care le-ați 
făcut, și ceva din energia confuziei care a ieșit la suprafață și, veți gândi pentru un moment: 
“Oh, nu. O luăm de la capăt, vrăjitoare din nou.” Și apoi realizați, nu de data asta, deoarece o 
faceți fără agendă. Doar sunteți. Ați urmărit cum energiile poate au cauzat ceva haos și agitație, 
dar apoi este o armonizare care se petrece, doar pentru că voi sunteți acolo. Apoi veți avea un 
mare zâmbet și veți simți acea pasiune și vă veți spune în sinea voastră: “Ah, lucrurile prin care 
am trecut ca să ajung aici nu au însemnat nimic. A fost ușor.” (câteva chicoteli)

Dar vă am pe toți pe un fel de înregistrare video (Adamus chicotește) și, vă voi arăta acele 
înregistrări cu plânsetele și tânguielile voastre și 
toate celelalte. Arătați ca acel grup din filmarea de 
la sfârșitul clipului (râsete, referindu-se la melodia 
video rulată înainte de channel). Nu a fost amuzant. 

Întrebări și Răspunsuri – 1

În regulă. Așadar haideți să intrăm în asta. Prima 
întrebare a zilei și, pe parcursul sesiunii de întrebări 
și răspunsuri, mi-ar plăcea o recuzită pentru scenă vă 
rog, doar așa. Deci o voi ruga pe Prințesa Henriette 
să vină aici, sus. Și dacă ai vrea doar să stai cumva 
aici în spate (Adamus pozează) tot timpul. Daa. Și 
mai târziu, când oamenii… (Henriette îi oferă un 
pahar de vin) Oh, pentru mine? 

https://youtu.be/uT3SBzmDxGk
https://youtu.be/uT3SBzmDxGk
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HENRIETTE: Châteauneuf-du-Pape. (n.tr.: numele vinului pe care i-l oferă lui Adamus)

ADAMUS: Ah, ha! Cel mai bun.

HENRIETTE: În sănătatea dumneavoastră (în franceză).

ADAMUS: Noroc (Adamus ia o înghițitură). Mm.

HENRIETTE: Sănătate (în spaniolă).

ADAMUS: Mm. Merită. Merită. Te rog. Și doar, da, poți să-ți ții paharul, poți să-l lași jos, nu 
cont… oh, asta e drăguț. Huu! Poate că ar trebui să încheiem acest shoud chiar acum (ea 
pozează). Da, mulțumesc (câteva chicoteli).

În regulă. Recuzita pentru scenă la locul ei. Excelent. Microfonul, Linda, te rog, publicului. 
Daa, luminile aprinse. Întrebare.  

LINDA: Vrei să aleg pe cineva înainte de întrebare?

ADAMUS: Absolut. Întrebarea este, am discutat asta între noi, unii dintre Maeștrii Ascensionați 
(câteva chicoteli în timp ce Linda înmânează microfonul cuiva) – tu așteaptă întrebarea – am 
discutat asta. A fost adusă în discuție inițial de un mic grup de Shaumbra, undeva în nordul 
Europei. Nu voi menționa orașul. Au fost trei sau patru dintre ei care s-au adunat laolaltă 
și au spus: “Realmente avem nevoie să începem să scriem o carte, o carte a Standardelor 
și Valorilor despre ceea ce învățăm și ceea ce facem.” Și ei au venit la noi, psihic într-un fel, 
și au spus: “Așadar, ce credeți despre asta?” Iar noi am discutat și am spus: “Voi duce asta 
Shaumbrei.” Învățăm foarte mult. Știți voi, există acest imens repertoriu de informații din 20 
de ani. De unde începe cineva cu asta? De unde începi?  

Stai puțin, o secundă, te rog. Vom face o poză aici (Adamus pozează cu Henriette; râsete). 

Această uimitoare bibliotecă de informații pe care noi am acumulat-o, deci unii dintre ei 
spun: ”Poate că ar trebui să începem să punem în scris unele Standarde și Valori, realmente 
să le simplificăm, lucruri precum ‘energia este prietena voastră,’ acel gen de lucru,” aproape 
un fel de mici citate, cred, deoarece acum, pentru cineva care intră, așa cum Jean știe, dacă 
cineva intră în material, (se întreabă) de unde să încep? Ce faceți?

Așadar, întrebarea pe care o am pentru voi toți astăzi este – să începem să scriem ceea ce aș 
numi Standarde și Valori? Asta este o întrebare foarte interesantă. Și, oh, vom începe aici și 
apoi va trebui să trecem la Vince. Da, Thomas? 

THOMAS: Vrei să începi cu Vince?

ADAMUS: Nu, nu! (ei chicotesc) Vince vrea să încep cu 
tine. Daa. 

THOMAS: Ei bine, asta e prima mea dată (aici). 

ADAMUS: Mm hmm. Bun venit.

THOMAS: Așadar pot vorbi de asta din punctul de vedere 
al cuiva ce intră în asta, pur și simplu intră în ea. Pe de o 
parte, e puțin copleșitor. Nu știu de unde să încep. 

ADAMUS: Da. De unde ai început?
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THOMAS: YouTube.

ADAMUS: YouTube. În regulă.

THOMAS: Într-un fel merg oriunde mă simt atras. Realmente nu prea știu ce fac. 

ADAMUS: Daa, care-i favoritul tău? Nu spune Tobias (Thomas râde). Știam ce urma. “Oh, el e 
atât de drăguț.” (cu o voce înaltă, pițigăiată) Da. Ce… mergi mai departe.

THOMAS: Merlin. Merlin.

ADAMUS: Merlin.

THOMAS: Informațiile (despre) Merlin, da.

ADAMUS: În regulă. Bun. Deci, da sau nu? Facem asta...

THOMAS: Oh, deci de fapt – eu învăț un alt sistem de a preda muzica, ceea ce e aceeași idee, 
care e foarte deschis și în care lucrurile nu sunt definite. Dar pe măsură ce-l înveți, ești cam 
în genul, dorești să fi fost ceva scris sau dorești ca cineva să spună: “Ei bine, dă-mi ceva de 
care să mă agăț.”

ADAMUS: Da.

THOMAS: Așa că poate dacă ai putea găsi ceva de mijloc, în care să existe un fel de mici 
indicii, poate, nici măcar foarte detaliate, ca un fel de recomandare sau...

ADAMUS: Sigur.

THOMAS: … ”Tu trebuie să…” indiferent ce. Însă doar spui: “Oh, poate vrei să începi de aici, 
în direcția aceasta.”

ADAMUS: Poate un fel de carte a reperelor, știi tu.

THOMAS: Niște repere, da.

ADAMUS: Da, da. Bun.

THOMAS: Ceva de genul ăsta.

ADAMUS: În regulă.

LINDA: Ai spus Vince?

ADAMUS: Ah, Vince, da. (pauză, în timp ce el soarbe 
încă o înghițitură de vin) O să-l îmbăt pe Cauldre până 
se termină asta. Da, domnule.

VINCE: Cred că ar fi în regulă ca ei să-și pună pe hârtie 
experiențele, dar – abia am trecut prin asta, ce, acum 
patru luni – trebuie să fie experiența lor pentru ei și nu 
o rețetă pentru oricine altcineva.

ADAMUS: În regulă.

VINCE: Altfel, ați putea la fel de bine să scoateți 
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Catehismul, Cartea Metodistă a Disciplinei.

ADAMUS: Da.

VINCE: Sau alegeți-vă otrava.

ADAMUS: Așa-i. Bun. Bun. Mormonii D&O (Doctrine și Ordine), tot restul acestora. Da. În 
regulă. Și asta ar putea fi argumentată în ambele sensuri sau discutată în ambele sensuri. Alți 
câțiva. Ar trebui să începem să punem pe hârtie Standardele și Valorile sau, știți, cele 100 de 
puncte de merit ale unui Maestru? Și sunt câțiva cărora le-ar plăcea să le citească chiar acum.

JAN: Vorbind despre un punct de pornire, tocmai am început de curând să trec prin Shoud-urile 
din urmă și nu avusesem ocazia să trec prin primele serii ale lui Tobias și, am fost așa de surprinsă 
să văd că atât de multe lucruri despre care Tobias începuse să vorbească chiar de pe vremea 
aceea, știi tu, am vorbit între timp despre ele, în special Permiterea. Am fost atât de surprinsă să 
văd multe din lucrurile acelea pe care el le-a menționat despre Permitere pe atunci și...

ADAMUS: De ce ești surprinsă că nimeni nu a ascultat?

JAN: (chicotește) Nu cred că eram pregătiți. Nu cred 
că am înțeles efectiv ce era Permiterea și de ce era 
importantă și ce trebuia să – cum trebuia să o aducem 
în viețile noastre și toate lucrurile de genul ăsta. Vreau să 
spun, el spunea, știi, că avem nevoie de permitere totală 
și completă. Și era ca și cum: “Sigur, așa-i,” știi, cum o fi.

ADAMUS: Așa e.

JAN: Dar nu era nicio conexiune cu ea. Așadar, cred că 
pe măsură ce oamenii trec prin cititul acestor Shouduri 
și toate celelalte, ei își fac propriile conexiuni și cred că 
într-un fel, știi, îi ajută să decidă care sunt propriile lor 
valori și… (sună telefonul cuiva)

ADAMUS: Apropo, am menționat că lucrurile o iau 
puțin razna. Da, da.

JAN: Da.

ADAMUS: În regulă.

JAN: Însă cred doar că, într-un fel, pentru ei, nu cred că trebuie să fie niciun fel de standard 
sau ceva, deoarece simt că – nu mulți oameni vor să facă ceea ce fac eu, sau poate nu au un 
interes s-o facă. Dar pentru mine, este ceva ce am nevoie să fac pentru mine însămi pentru a 
continua sau ca să am o fundație mai bună, mă gândesc de unde vin și încotro mă duc, așa 
că nu văd o nevoie reală pentru Valori și Standarde.

ADAMUS: În regulă.

JAN: Cred că este doar un lucru personal.

ADAMUS: Bun. Încă vreo doi și asta nu este o întrebare capcană. Este o întrebare autentică. 
Va trebui să ne uităm la asta în decursul următorilor câțiva ani. Și, ei bine, dă-i drumul. Voi 
rezuma asta doar într-un moment.
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JOEP: Bună întrebare.

ADAMUS: Mulțumesc. Nu a fost a mea, dar...

JOEP: Este amuzant. De fapt, am început o carte cu ani în urmă – Unelte ale Noii Energii 
– culegând pur și simplu chestii din Shoud-uri și, la un moment dat, am lăsat-o baltă din 
nou, dar chestii realmente practice precum să stai în spatele zidului scund, Cuptorul Grației, 
lucruri de genul ăsta. Dar nu aș face (carte cu) Standarde și – care era cealaltă?

ADAMUS: Valori.

JOEP: Valori. Cred că Jean a rezumat destul de bine în unul 
din ultimele ei articole. Trebuie să ne spunem poveștile. 
Asta e cartea pe care trebuie să o scriem, deoarece la asta 
pot oamenii să se raporteze și asta e ceea ce va aprinde 
ceva în ei, nu doar lucrurile mohorâte prin care am trecut.

ADAMUS: Da. Bun. Mulțumesc. Încă doi. Încă doi. Ar 
trebui să începem să documentăm asta, să o așternem 
pe hârtie într-o formă realmente definită?

TAD: Aș dori să am (Adamus chicotește privind la banda 
ei de cap) – o voi spune pur și simplu – “Ce naiba e 
Crimson Circle? Vreau să spun, ce – știți, am vorbit, iar 
eu încerc să explic când oamenii întreabă. Știți, nu mă 
urc vreodată pe un podium sau ceva, dar: “Ei bine, este 
conștiință și…”

ADAMUS: Dar ai fost în Santa Fe, apropo...

TAD: Da!

ADAMUS: … ceea ce îți vei aminti mereu.

TAD: Îmi voi aminti mereu.

ADAMUS: Îți vei aminti mereu.

TAD: Nu încercam să… (Adamus chicotește) Tu îți vei 
aminti mereu asta?

ADAMUS: Da.

TAD: În regulă. Da. Vreau să spun, nu pentru a converti: 
“Ei bine, este conștiință, dar nu este un cult, ci este despre 
Realizare” și oamenii fac… (ea face o față încurcată)

ADAMUS: Hăă?

TAD: “Hăă?! Serios?!”

ADAMUS: Da, da.

TAD: Deci asta ar fi dorința mea, cererea mea, ca să fie, 
știi, 25 de cuvinte sau chiar mai puțin.
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ADAMUS: Corect, corect.

TAD: Dar mai precis ce este?

ADAMUS: Poate ar trebui ca Crimson Circle să facă un – au devenit destul de buni la făcut 
video-uri, poate un mic video despre ce este Crimson Circle.

TAD: Perfect (ea chicotește în timp ce Adamus se strâmbă spre Jean).

ADAMUS: Au avut asta pe listă, de aproximativ cinci ani. Pur și simplu nu s-a făcut.

TAD: V-am prins!

ADAMUS: Da. Pe de altă parte, oricum nu ar fi fost potrivit să îl facă înainte. În regulă, încă unul.

LINDA: Era cineva pe radarul meu. La naiba! În regulă, Mary Sue. O știai.

ADAMUS: Da.

MARY SUE: Nu, cred că nu.

ADAMUS: În regulă.

MARY SUE: Deoarece ar fi ceva definit și nu aș vrea să fie definit.

ADAMUS: În regulă.

MARY SUE: Dacă ar fi să sugerez ceva, ar fi întrebări și 
răspunsuri.

ADAMUS: Așa.

MARY SUE: Sau o hartă despre ce conțin diferitele părți din 
biblioteca de materiale Crimson Circle.

ADAMUS: În regulă. Bun. Există multă informație. Mulțumesc 
tuturor și îți mulțumesc, draga mea Henriette, prințesa din 
Versailles. Mulțumesc. Frumoasă costumație. Ai vrea să 
mergi… Crash te va ajuta aici (ea trebuie să coboare de pe 
scenă cu costumul său voluminos).

HENRIETTE: Mulțumesc.

ADAMUS: Da. Asta era problema atunci, demult. Oh, dura așa de mult să te îmbraci și apoi 
nu puteai să te miști și e ca și cum… (câteva chicoteli).

Perspectiva lui Adamus

În regulă, deci am pus întrebarea și este o întrebare cât se poate de legitimă și nu există doar 
un singur răspuns la ea, dar aș spune câteva lucruri din perspectiva mea, atunci când am 
fost solicitați de către acest grup de Shaumbra, din Europa. Nu este încă timpul. Nu încă. Voi 
cunoașteți lucrurile. Voi cunoașteți conținutul, dar încă nu le-ați încorporat, de fapt, pe deplin.

A fost precum spuneai tu (Jan) mai devreme, că Tobias a spus toate acestea cu ani în urmă. El 
le-a spus pur și simplu frumos. A trebuit să mă aduc pe mine aici ca să o spun astfel încât voi s-o 
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auziti cu adevărat. Nu, el a vorbit despre Permitere 
cu mult timp în urmă, dar noi ne încălzeam, ne 
pregăteam, iar voi vă maturizați în moduri uimitoare, 
încât ați putut începe să le integrați pe atunci și 
apoi, încet, să le aduceți în viața voastră și, la un 
moment dat să înțelegeți cu adevărat ce erau unele 
din conceptele fundamentale – creația, Permiterea 
– ce erau unele dintre acestea. Deci aș spune nu 
deocamdată, dar la un moment dat asta urmează să 
se deschidă efectiv în multe feluri diferite.

Știți, cineva o să-și dea seama că există acești 
oameni care sunt exact la fel ca acești Magi care 
umblă pe planetă. Și ei vor începe să-i urmărească 
și să-i identifice și își vor găsi drumul direct spre 
Crimson Circle și vor spune: “Știți, nu e doar unul 
dintre ei și nu sunt doar angajații lor sau liderii lor, ci 
toți sunt așa. Ce se petrece?” Asta e expunerea cea 
mare. Asta e dezvăluirea cea mare. Și oamenii vor… 
(sunt niște distorsiuni audio) potolește-te, Kuthumi! 
(câteva râsete). Ei vor începe să realizeze că e ceva cu acest grup, și apoi, vor dori să știe – nu 
neapărat să atace, dar vor dori să știe – “Ce se petrece aici? Care sunt fundațiile voastre?” Și 
dacă ar fi ca ei să vă întrebe astăzi, voi v-ați poticni și ați bâjbâi și le-ați spune ce nu sunteți, 
dar nu ați fi capabili să le spuneți ce sunteți.

Așa că ceea ce fac eu în acest moment este pur și simplu să vă pregătesc pentru asta, fie 
că va fi o carte sau un video sau – cum le numiți voi – YouTube sau ce o fi, nu contează 
cu adevărat. Dar va veni un timp când: “Care sunt premisele principale în toate astea?” Și 
aș spune că numărul unu în acea carte, ceva ce Tobias a spus cu mult timp în urmă este: 
“Voi sunteți Dumnezeu de asemenea.” Dacă nu puteți accepta asta, nu citiți celelalte lucruri 
de pe listă. Dar acelea sunt astfel de chei. Voi sunteți Dumnezeu de asemenea. Nu sunteți 
separați. Nu există separare.

În acest moment, mă pot gândi la probabil 27 sau 28 de principii diferite sau puncte cheie 
orientative, 27 de repere pe parcurs. Dar, știți, fiecare dintre voi are o aversiune legată de – 
pentru că ați fost acolo și ați făcut-o – a pune asta pe hârtie ca și cum e o Biblie, și apoi (să fie) 
distorsionată de oameni, și asta e – aversiunea voastră va ieși la iveală în genul: “Oh, cineva 
va lua asta și va spune: ‘Ei bine, rândul ăsta de aici înseamnă că trebuie să porți lenjerie 
intimă ciudată și nu poți să bei cafeină.’” E ca și cum: “Nu s-a spus asta! Asta e interpretare 
umană,” sau orice se întâmplă să fie. Ei le vor interpreta greșit, și e o cheie aici.

Aduc în discuție azi acest lucru și vom reveni asupra lui în vreo doi ani, dar am vrut ca voi 
să începeți să simțiți asta. Care sunt lucrurile pe care le-ați realizat? Nu am vrut să folosesc 
cuvântul “învățat,” ci ce ați realizat? Care sunt lucrurile cheie de pe parcurs, însă puncte care 
să nu prindă un om în cursă, însemnând că ele nu sunt limitări, ci sunt expansiuni. “Voi 
sunteți Dumnezeu de asemenea,” cu siguranță nu e o limitare. Este o expansiune.

Care sunt acele puncte? Și nu începeți să le scrieți astăzi, deoarece chiar vreau ca voi să 
simțiți asta pentru o vreme. Dar apoi, când sunteți pregătiți sau probabil când o vom solicita 
noi, vom lansa acel anunț pentru Shaumbra și vom găsi o cale de a aduce toate acestea 
laolaltă. Dar există câteva puncte cheie deosebite, care ar putea realmente ajuta la eliberarea 
oamenilor din, ei bine, sclavia energiei în care sunt acum. Dacă vreți să rezumați tot ceea ce 
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facem, noi mergem dinspre sclavia energiei la a fi: “Eu sunt Dumnezeu de asemenea,” la a fi 
ființe de Energie Liberă.

Haideți să respirăm foarte profund cu asta.

O pasiune, de ce suntem aici, și frumusețea tuturor acestora – trebuie să vă reamintesc despre 
asta deoarece sunteți încăpățânați uneori – nu necesită niciun fel de muncă. Realmente nu 
necesită nicio energie. Nu necesită nicio muncă. Spre deosebire de orice ați făcut în trecut, 
nu trebuie să vă străduiți pentru asta. Aceasta va fi cea mai mare provocare. Veți dori să 
depuneți efort. Veți dori să lucrați la asta și nu trebuie. Pur și simplu va fi acolo.

Întrebări și Răspunsuri – 2

Așadar asta conduce la cel de-al doilea punct al meu, poate la a doua întrebare. Realizarea 
este aici. Este aici. Știu în mare datele când voi toți veți avea Realizarea. Plătiți-mă destul și, 
s-ar putea să vă spun (râsete). Rugați-vă suficient, prosternați-vă suficient de mult. Eh, nu. 
Nu voi spune. Este chiar aici și nu este ceva, din nou, nu este niciun morcov. Și dacă simțiți 
că există un morcov afară acolo, în fața voastră, fie că e de la voi sau de la Crimson Circle sau 
oricine, mâncați nenorocitul de morcov. Nu, serios. Mâncați-l! Nimeni nu a spus că trebuie 
să-l urmăriți. Mâncați nenorocitul de morcov și terminați cu el.

Realizarea este aici, dar încă vă scapă. Sună de parcă, știți, ăsta e un fel de conflict în declarații, 
dar Realizarea este aici, dar încă vă scapă. 

De ce? De ce? Răspunsul este simplu și, unii dintre voi se vor supăra pe mine, dar aici îmi 
primesc șuturile. De ce vă scapă?

Am mai spus-o înainte, la fel cum Tobias a spus lucruri înainte, dar o voi aduce acasă de-
adevăratelea de data asta: Deoarece vă place ceva în joc. Punct. Fără dacă, și-uri ori dar-uri – 
pentru că vă place. Asta e în regulă, dar trebuie să admiteți și să fiți doritori să admiteți: “Hei, 
asta e ceea ce îmi place. De aceea am mici licăriri de Realizare. De aceea, chiar dacă strig în 
miezul nopții: ‘Vă rog! Unde e Realizarea mea? Am fost atât de răbdător și o vreau acum,’” eu 
stau acolo cumva, spunând: ”Ei bine, ce naib… sigur, în regulă, atunci fă-o.”

“Ehh, dar nu e aici și trebuie să aștept.” Nu, nu trebuie, și v-o arunc înapoi acum. Există ceva 
ce încă vă place în a nu vă realiza Realizarea. Ce este? Și s-ar putea să nu fie evident. S-ar 
putea să nu fie evident, dar este ceva ce încă vă place la asta.

Aș vrea să începem asta cu microfonul, te rog. Ce naiba vă place la asta? Și sunt în regulă, 
atâta vreme cât admiteți că vă place un pic mai multă chinuială. Atâta vreme cât vă place 
să spuneți: “Știi, voi face să dureze această treabă omenească cât de mult pot” sau “Mă 
distrez mult prea bine pe drumul către Realizare, nu vreau să mă opresc. Nu vreau să termin. 
Sunt în această minunată, magică, misterioasă călătorie cu trenul, împreună cu toți acești 
Shaumbra. Nu vreau ca ea să se termine!” Și asta e în regulă, atâta vreme cât o admiteți față 
de voi înșivă, că este singurul lucru între voi și realizarea Realizării voastre.

Mă uit la voi și e ca și cum: “Dăă! Da, sunteți realizați. Oh, voi nu realizați asta.” De ce nu?

Știți, nu mai e nimic de învățat. Nu mai există nimic de învățat, iar unii dintre voi sunt 
dependenți de studiat. Nu mai există nimic de învățat. Mergem în cercuri aici. Știți, poate 
dacă eu plec, atunci vine o altă entitate și vă spune ce v-am spus eu și ce v-a spus Tobias 
înaintea mea. Chiar nu există nimic mai mult de învățat, deci nu este vorba despre a studia.
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Nu e vorba despre a fi vrednici. Vrednicia nu e validă, vreau să spun, validă ca un cuvânt 
sau un concept. Nu este validă. Este un cuvânt impus de om. Dar unii dintre voi aveți acea 
problemă cu vrednicia.

Așadar, vă voi întreba pe voi acum, ce este? Ce este acel lucru care încă vă place? Și vă 
rog, nu există răspunsuri greșite. Ei bine, în regulă (râsete). În regulă, există câteva, dar e în 
regulă. Bun, nu o să indic cine răspunde greșit (mai multe chicoteli). Dar, dacă vă dați voie să 
realizați ce este și sunteți onești cu voi înșivă, în genul: “Oh, da, asta e ceea ce fac încă. Asta 
e ceea ce încă îmi place.” Chiar dacă ar fi să vă împungeți cu vergele din metal fierbinte, e 
ca și cum: “Da, dar încă îmi place asta, Adamus. Vreau să spun, îmi dă într-un fel o exaltare 
dureroasă.” În regulă. Admiteți asta și apoi vă veți opri din a vă întreba de ce nu v-ați realizat 
Realizarea.

Așadar, Linda, la microfon. Ce este?

CAROL: Ei bine, ce zici de faptul că mie îmi place să rezolv problema.

ADAMUS: În regulă. Asta e cât se poate de valid. 
Probabil e, nu știu, poate numărul unu sau doi 
de pe listă. Încă vă place să rezolvați problema. 
Sunteți detectivi. Sunteți copoi. Sunteți ca și 
cum sunteți la vânătoare. Trebuie să o descifrați. 
Crezi că o să rezolvi problema?

CAROL: (chicotind) Nu!

ADAMUS: Fiindcă tu ești problema (râsete). Nu, 
ei bine, tu ești! Îmi pare rău, dar tu ești. Nu, tu 
ești problema (ea încearcă să îi dea microfonul 
înapoi Lindei).

LINDA: Nu a terminat cu tine.

CAROL: Oh nu! (mai multe râsete)

ADAMUS: Acum ea e problema ta!

Nu, este foarte, foarte obișnuit: “Vreau să descifrez toate astea.” Nu o veți face niciodată. 
Nu o veți face niciodată. Nu a fost conceput – Pământul nu a fost niciodată conceput să 
fie rezolvabil. Pământul nu a fost niciodată proiectat să fie o destinație finală unde să trăiți 
pentru totdeauna. Nu o veți face.

Nu ‘o’ veți descifra niciodată și ei le vor da calculatoarelor sarcina de a ‘o’ descifra și ele se vor 
auto-distruge înainte să o facă. Se vor auto-distruge. Cam ăsta e sfârșitul cărții mele, anume 
cum calculatoarele, ele conduc întreaga lume, au totul, dar ele vă vor sufletul. Sufletul vostru. 
Vor încerca să priceapă: “Unde este sufletul?” Vor merge înăuntru și vor încerca să priceapă 
totul și vor lua toată puterea computațională din toată lumea ca să încerce să priceapă unde 
și ce este sufletul. Și vor încerca să mimeze sufletul și conștiința și, apoi se vor arunca în 
aer din cauza asta. Și apoi voi veți sta acolo sus, în Clubul Maeștrilor Ascensionați cu mine, 
spunând: “V-am spus eu.”

Oh, facem asta tot timpul (câteva chicoteli). Replica numărul unu ca faimă, sus acolo, este 
“Ți-am spus eu” și apoi râdem cu toții. Dar aveți dreptate. Nu o veți descifra niciodată. Ce e 
de descifrat?
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CAROL: Ei bine, cum să permit?

ADAMUS: Cum să permiți? În regulă.

CAROL: Vreau să spun, eu fac doar… (ea face o figură amuzantă scoțând limba)

ADAMUS: (chicotind) Stai puțin! Trebuie să repetăm asta în fața camerelor de filmat (râsete). 
Trebuie să arăt asta diseară la club. În regulă. Ai vrea s-o repeți? Doar prefă-te, du-te înapoi 
în timp. De exemplu, ce?

CAROL: Cum să permit?!

ADAMUS: Nu, înainte când ai făcut-o erai 
în genul, realmente ai făcut-o ca: “Uaghh!”

CAROL: În regulă!

ADAMUS: Deci, trebuie să-ți ștergi 
zâmbetul acela de pe față, când faci asta.

CAROL: Oh.

ADAMUS: Puțin teatru (ea face altă figură 
amuzantă). “Cum permit?” În regulă.

“Cum permit?” Cum permiteți? Oricine de aici? Oricine? (cineva spune “Încetează să încerci 
să permiți”) Încetează să încerci să permiți! Da. Pur și simplu, oh, “Permit” – buum! – asta e. 
Nu te gândi la asta. În secunda în care te gândești la ea nu Permiți, te gândești la asta. Nu 
o s-o descifrezi, nici nu era menit să fie. Este o experiență. Da, și dacă vrei să o pricepi, dacă 
trebuie să ai niște mici cuvinte cheie, este – știi, “Cum rezolv problema?” – “Eu Sunt Aici.” Asta 
e. Asta e. Vreau să spun, cam asta e, filozofic, spiritual, în orice alt fel. Eu Sunt Aici.

CAROL: “Eu sunt aici” și doar mă gândesc la altceva?

ADAMUS: Oh, frate! Încerci să descifrezi tot, totul (ea râde). Ai fost profesoară în viața asta?

CAROL: Nu.

ADAMUS: Nu. Ce ai făcut ca profesie?

CAROL: Am avut muncă de birou pentru multă vreme și apoi m-am îndreptat mai mult spre 
ceva ce ține de servicii medicale, ajutându-i pe alții.

ADAMUS: În regulă. Doar oprește-te din a încerca să descifrezi totul – nu o vei face – și permite 
(Adamus chicotește). “Cum permit?” Haideți să facem o carte despre cum să permiteți.

CAROL: În regulă.

ADAMUS: Un singur cuvânt, “permite” (câteva chicoteli). Nimic altceva. Vreau să spun, da, 
asta e destul de simplu. Asta e. Asta e. În regulă. Dar încă îți place să joci jocul și asta e în 
regulă. Bun. Hai să mai luăm alți câțiva.

De ce este Realizarea ta, de vreme ce ești realizat, de ce îți scapă?

SART: Cred că am fost în budă atât de multă vreme, că e realmente confortabil (câteva 
chicoteli).
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ADAMUS: Da, da (Sart chicotește). Este un loc familiar.

SART: Foarte familiar (mai multe chicoteli).

ADAMUS: Da. Nu, și realmente, este ca și cum aproape 
că nu îți poți închipui cum e în afara ei.

SART: Da.

ADAMUS: Și atunci, ce încerci să faci e să-ți faci curățenie 
în budă (câteva râsete) și să mai aduci câteva role de 
hârtie igienică.

SART: (chicotind) Cu cristale pe deasupra.

ADAMUS: Și să deschizi o fereastră, în cele din urmă.

SART: Hârtie igienică (făcută) de designer, oricare ar fi.

ADAMUS: Și asta e foarte des întâlnit. E ca și cum: “Sunt atât de obișnuit să fiu aici, nimic nu 
se va schimba vreodată, așa că pur și simplu o să curăț puțintel buda.”

SART: Da.

ADAMUS: Dar apoi ce faci? Mergi și te caci din nou și e ca și cum pornești tot ciclul de la capăt.

SART: (chicotind) Îl fac un pic mai bun!

ADAMUS: Și o iei cu totul de la capăt. Deci, în regulă, dar ai putea să încetezi să te ștergi la 
fund? (râsete). Bun. Deci, îți place asta?

SART: Nu.

ADAMUS: Da, îți place.

SART: La naiba! Încă o fac.

ADAMUS: Cu siguranță, o faci.

SART: Încă o fac.

ADAMUS: Și îți place văicăreala care o acompaniază și îți place întregul mister. Îți place să fii 
un detectiv. Îți place să detești a fi în budă, dar totuși ești acolo. Altfel, nu ai fi!

SART: Corect.

ADAMUS: Este atât de simplu. Deci e atât de simplu. Nu spun că ceva din toate astea e 
rău. Nu înjosesc pe nimeni (Sart chicotește), dar e ca și cum tot ceea ce fac este să spun: 
recunoașteți tocmai lucrurile pe care le folosiți ca să evitați Realizarea. Ce vă place la a nu fi 
încă acolo? De îndată ce pricepeți asta, puteți apoi realmente să jucați acel joc și să știți în 
același timp: “Eu sunt realizat.” Bun. Încă vreo doi.

SART: Mulțumesc.

ADAMUS: Încă vreo doi. Ce vă place la asta? Și nu-mi spuneți că nu vă place. Dacă cineva spune: 
“Nu. Nu e vina mea, e a familiei mele” sau ceva de genul ăsta. Pe cine urmează să dați vina?
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LULU: Ei bine, de fapt, am râs de mine săptămâna trecută, 
deoarece am realizat asta.

ADAMUS: Daa.

LULU: E atât de simplu. Nu îndrept pe nimeni. Doar permit. 
Nu mă implic.

ADAMUS: Corect.

LULU: Și e atât de ușor!

ADAMUS: Da, da. Este.

LULU: Și când văd jocul, și vreau să particip, sar în el și apoi 
ies, și râd despre asta.

ADAMUS: Da. Da. Deci ce te reține?

LULU: Cum am spus, atunci când vreau să particip în joc.

ADAMUS: În regulă. Deci îți place să intri și să ieși din când în când.

LULU: Exact.

ADAMUS: Bun. Bun. 

LULU: Se simte amuzant.

ADAMUS: Desigur. Și asta va fi un lucru foarte obișnuit pentru aceia dintre voi care veți continua 
să stați aici. Vreți să intrați și să vă jucați din când în când și apoi vreți să ieșiți naibii afară.

LULU: Corect. Doar ce am fost la o înmormântare cam acum o săptămână și toată lumea 
stătea în cerc de jur împrejurul meu și noi doar râdeam.

ADAMUS: Exact, exact.

LULU: Râdeam, de ne stricam de râs.

ADAMUS: Trebuie s-o faci!

LULU: Și toată lumea stătea împrejurul meu și era ca și când...

ADAMUS: Daa. Bun.

LULU: Totuși nu mă vor mai invita niciodată (ea râde).

ADAMUS: Propun ca înmormântările să fie transformate în persiflări* pentru persoana care 
a plecat.

*n.tr.: vezi Shoud 11 din seria Emergenței și materialul “10 ani cu Adamus”

LULU: Exact. Da.

ADAMUS: Știi tu, da. Absolut. Bun.

LULU: Așadar, în ceea ce mă privește cred că m-am prins.
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ADAMUS: Bun. Încă doi. Trebuie să mergem mai departe. Avem multe lucruri de acoperit. 
Așadar ce vă place în a pretinde că nu sunteți iluminați sau realizați?

JANIS: Eu sunt iluminată.

ADAMUS: În regulă.

JANIS: Și unde am probleme este atunci când – locuiesc 
singură și într-o zonă izolată, sunt lucruri pe care am 
nevoie să le fac, așa că trebuie să, adică, sar înapoi în 
partea umană și să pun omul meu să facă lucrurile.

ADAMUS: În regulă, deci e doar viața de zi cu zi.

JANIS: Daa!

ADAMUS: În regulă. Când ești singură cu tine în pădure, 
știi, realizezi că ești realizată?

JANIS: Da.

ADAMUS: În regulă.

JANIS: Da, știu.

ADAMUS: În regulă. Deci se întâmplă doar atunci când intri în societate. Asta se va schimba 
atunci, deoarece voi toți, fiecare din voi, veți realiza că mergând în oraș e amuzant pentru 
o scurtă perioadă, deoarece intrați în – nu vreau să spun asta cu sadism sau orice – dar veți 
intra doar ca să învârtiți energia. E ca și cum – nu, o faceți – și e ca și cum: “Oh, o să mă duc…” 
Care e magazinul tău favorit?

JANIS: Ei bine, în Estes Park chiar nu sunt nici unele. Să vedem, îmi place Whole Foods.

ADAMUS: Whole Foods. În regulă.

JANIS: Da, îmi place.

ADAMUS: “O să intru în Whole Foods și doar o să stau acolo în raionul cu fructe și o să privesc 
cum totul se duce naibii.” (câțiva chicotesc) Și într-adevăr e amuzant cumva, deoarece realizați 
că de fapt nu se duce naibii. Se reorganizează energiile care revin în armonie, în simfonia 
lor naturală, deoarece acolo e un Maestru realizat. Acum, unii oameni, brusc vor (Adamus 
chicotește) – vorbesc serios, Cauldre. Brusc, cineva trece cu căruciorul de cumpărături și 
deodată – blaaahh! (vomită) – pe podea. Și e ceva de genul: “Ce se întâmplă?!” Și apoi toată 
lumea alunecă și patinează și e ca… (publicul spune “Ohh”)

JANIS: (chicotind) Vomit!

ADAMUS: Trebuie să vă atrag cumva atenția (Adamus chicotește). Deodată e un gen de haos 
în jurul vostru și vântul intră chiar și în magazin și e ca și când ar fulgera și luminile se sting 
și acolo e – și voi doar stați acolo cu un zâmbet larg, spunând: “Eu Sunt Aici.”

JANIS: Da.

ADAMUS: Și apoi realizați că toate energiile se schimbă și revin într-o armonie adevărată, și 
apoi e ca și cum auziți cântând muzică celestă.
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JANIS: Întotdeauna! Întotdeauna.

ADAMUS: Și apoi deodată toată lumea zâmbește și e 
liniștită și fericită, și ei se îmbrățișează unii pe alții. Și: 
“Sherry, bună. Sunt Adamus. Îmi pare atât de bine să te 
întâlnesc.” Oamenii fac asta în magazine, dar când voi 
sunteți acolo, ei fac lucruri ciudate.

JANIS: Primesc reacții diferite de la oameni; aceia care 
observă și aceia care, știi, sunt pur și simplu închiși...

ADAMUS: Exact, exact.

JANIS: … în fața energiilor. Daa.

ADAMUS: Daa. Unul din marile lucruri pe care îmi place 
să le fac din când în când, este să mă costumez, să intru 
în societatea umană. Acum, nu iau un corp în carne și 
oase, dar iau aparența, iluzia. Pur și simplu îmi place să mă 
prefac câteodată că sunt o cerșetoare săracă, câteodată un copil, altădată un câine și doar 
îmi place să fiu acolo și să privesc cum reacționează oamenii. Și unii oameni chiar se înfurie, 
unii sunt foarte înfricoșați, și eu nu spun un cuvânt. Sunt doar acolo. Unii sunt plini cu așa o 
compasiune că pur și simplu plâng. Unii încep să-mi dea bani (câteva chicoteli). Nu știu ce 
să fac cu ei. Și e chiar interesant și, asta urmează să faceți, dacă alegeți. Sau doar puteți sta 
în pădure. Bun. Să aveți drona ce vă livrează mâncarea (unii chicotesc).

JANIS: M-am gândit la asta, de fapt (ea chicotește).

ADAMUS: Da, da. Nu-i o idee rea.

JANIS: Da, știu. Da.

ADAMUS: Bun.

JANIS: Și să-mi iau lemnul să curăț zăpada (ea chicotește).

ADAMUS: Oamenii s-ar putea să apară la ușa ta: “Nu știu de ce, am simțit doar să-ți aduc acest 
lemn”. Acum, în mintea lor, ei s-ar putea să spună: “Este această doamnă bătrână nebună 
care locuiește acolo în pădure” (câteva chicoteli), dar nu trebuie să vă îngrijorați de nimic din 
acestea. Nu sunt ale voastre.

JANIS: Daa, ca și cum a devenit mai ușor și simplu și pasiunea mea e doar Permiterea. O ador.

ADAMUS: Bine. Mulțumesc. Încă doi.

JANIS: Mulțumesc.

LINDA: Chiar în spatele tău.

ADAMUS: Da, domnule.

SHAUMBRA 1 (bărbat): Bună.

ADAMUS: Merlin, domnule.
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SHAUMBRA 1: Pentru mine e...

ADAMUS: Microfonul, te rog.

SHAUMBRA 1: Aici? E bine aici?

ADAMUS: Așa-i bine.

SHAUMBRA 1: În regulă. Pentru mine, este 
să – într-un fel îmi place să fiu în joc. Așadar 
mă gândesc că suntem în această lume, că 
suntem ca și jucătorii și acesta este jocul 
pentru acest rol. Doar joc jocul și obțin cât de 
multă experiență pot.

ADAMUS: Da. Cât de multă experiență vrei? 
Cam încă trei sau patru vieți?

SHAUMBRA 1: Poate.

ADAMUS: Poate?

SHAUMBRA 1: Va veni la momentul potrivit. 
Într-o zi mă pot scula și să spun: “Vreau să fac 
altceva.”

ADAMUS: Daa.

SHAUMBRA 1: Știi tu.

ADAMUS: Da.

SHAUMBRA 1: Deci pentru mine e ca, precum filmul Matrix, voi l-ați văzut un pic, ca, știți voi, 
un gen de lume artificială. Dar această lume poate fi ceva de genul acesta sau este un joc și 
noi suntem – fiecare alege ce să joace.

ADAMUS: Exact.

SHAUMBRA 1: Un rol diferit.

ADAMUS: Deci, în esență, ce spui tu e: “Să continue jocul.”

SHAUMBRA 1: Să continue jocul. Da. Da. Da.

ADAMUS: “Să continue jocul. Hai să jucăm jocul. Hai să devenim foarte buni la joc.”

SHAUMBRA 1: Da.

ADAMUS: Dar n-o poți face niciodată, de fapt. Poți pretinde că ești...

SHAUMBRA 1: Asta e chestia.

ADAMUS: Poți pretinde că înveți din ce în ce mai multe, dar nu există sfârșit pentru joc. 

SHAUMBRA 1: Cred că ăsta este unul din motivele pentru care suntem aici. Nimic nu e 
perfect.
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ADAMUS: Exact. Nu a fost proiectat să fie perfect.

SHAUMBRA 1: Da. Da.

ADAMUS: Pământul nu a fost proiectat să fie așa. Nu a fost proiectat ca tărâmul-pentru-
totdeauna. A fost proiectat ca loc în care să veniți, să experimentați, să permiteți, și apoi 
să plecați. Nu a fost proiectat ca ultimă colonie, nici nu urmează să fie. Trebuie să râd când 
oamenii privesc la a pleca, unde, pe Marte acum sau indiferent, știți, pentru că ei urmează să 
fie aici pentru totdeauna. La naiba, nu. Nu este vorba despre asta. Nu ăsta e motivul pentru 
care Pământul e aici. Daa.

SHAUMBRA 1: Și să experimenteze lucruri care poate...

ADAMUS: Cum te descurci în joc chiar acum? Pe o scală de unu la zece, unde ești? Ești la 
nivelul șase? Șapte?

SHAUMBRA 1: Aș spune, nu, patru.

ADAMUS: La nivelul patru.

SHAUMBRA 1: Pentru că sunt încă tânăr și încă trebuie să experimentez multe lucruri.

ADAMUS: În regulă. Sugestia mea, ieși din joc acum (unii chicotesc). Nu, adică, poți să 
înaintezi până la opt, dar niciodată nu vei ajunge la zece.

SHAUMBRA 1: Nu.

ADAMUS: Linia de zece continuă să se ridice pentru tine. Așadar, ieși din joc acum. Spune: 
“Nu am nevoie de joc. O să mă bucur de viața mea ca Merlin, ca un Maestru adevărat pe 
această planetă.” Și ăsta nu e un joc. Bun. Mulțumesc.

SHAUMBRA 1: Mulțumesc.

ADAMUS: Și îți mulțumesc că ai fost aici.

LINDA: Mulțumesc.

ADAMUS: Încă unul. Încă unul. Și ce vroiam să spun aici este că, Realizarea este aici. Acum, 
ce vă place în a nu realiza asta?

DR. BORNT (femeie): Cred că în majoritatea timpului sunt aproximativ conștientă că 
Realizarea e aici și că s-a întâmplat.

ADAMUS: Exact. Dar ce ar preveni acea completă… pentru că încă există, ești încă...

DR. BORNT: Există încă puțin, care nu e acolo.

ADAMUS: … care se vaită și încearcă și spune: “În regulă, ce trebuie să fac mai departe? Când 
urmează să lovească acel fulger de lumină?”

DR. BORNT: (făcând o pauză) Cred că destul de curând (ei chicotesc).

ADAMUS: În regulă.

DR. BORNT: Deoarece sunt pe cale să plec.
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ADAMUS: Ești pe cale, în regulă. Putem să vorbim 
despre asta doar într-un moment?

DR. BORNT: Desigur.

ADAMUS: În regulă. E în regulă să vorbim despre asta?

DR. BORNT: Oh, desigur. Mi-ar plăcea.

ADAMUS: În regulă. Bun. Bun. Așadar, o s-o rostesc 
pentru voi (cei de aici) și pentru mulți dintre voi care 
ascultați, multe din ele sunt curățări, ordonări, încheieri 
ale unor chestii vechi legate de karmă, încheieri ale 
unor lucruri vechi asupra cărora ați vrut să lucrați în 
ce vă privește, dar într-un fel faceți ordine. Așadar, e 
ca și cum aproape că nu puteți permite acea Realizare 
până când nu ați curățat lucrurile neterminate.

DR. BORNT: Asta e posibil.

ADAMUS: Și ăsta e unul din subiectele mari la mulți dintre voi, doar trebuie să curățați acele 
lucruri neterminate. N-o să reușiți niciodată! (Adamus chicotește) N-o să reușiți să curățați 
niciodată totul și, oricum, nu există niciun sens în a o face. Se curăță singure. O fac. Putem 
să vorbim puțin mai încolo?

DR. BORNT: Desigur.

ADAMUS: În regulă, minunat. Mulțumesc.

Așadar, haideți să respirăm profund cu asta. Voi reveni din când în când asupra acestui lucru.

Vă întrebați: “Oh, cum de nu sunt realizat?” și, știți voi: “E un morcov în fața mea?” Nu! Nu este 
și, dacă ar fi, doar mâncați-l. Vreau să vă uitați acum, la ce este posibil să faceți, posibil că faceți, 
de încă vă place, chiar dacă vă plângeți de acel lucru. A vă place nu înseamnă că zâmbiți și 
sunteți fericiți; obțineți ceva din asta. Ce este acel lucru pe care îl puneți cumva acolo și nu 
vă lăsați să realizați în mod real că sunteți Realizați? Simțiți asta. Mergeți într-adevăr profund 
în asta și nu vă mulțumiți doar cu primul răspuns care apare în mintea voastră, deoarece va 
fi makyo. Ce este? Și da, poate fi durere. Poate fi că doriți mai multă suferință. Poate fi, că 
curățați lucruri neterminate. Poate fi, că e posibil să vă fie frică că muriți. Poate, pur și simplu, 
vă este frică că veți părăsi planeta, pentru că nu este ușor.

Așadar, haideți să respirăm profund cu asta și, cu adevărat, între acum și următoarea noastră 
întâlnire, asta va fi într-adevăr o cheie. Ce este, de încă vă place la, ei bine, joc? Și nu e vorba 
că aveți dreptate sau nu. Este că: “Oh, da. Realizez că încă îmi place să am o provocare în 
viața mea, să rezolv o problemă. Încă îmi place să fiu mai degrabă pe drumul spre Realizare, 
în loc să fiu Realizat.” Odată ce ați recunoscut-o, atunci puteți să vă distrați cu asta. În regulă, 
respirați profund.

Magia Practică

Mai departe. O să introduc un lucru nou pe care-l vom face împreună, în unele din Shoud-
urile noastre, un mic nou segment. Urmează să-l numesc: “Magia Practică pentru Merlinul 
Modern” (publicul aprobă). Daa.
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Vorbim mult. Eu vorbesc mult. Vom începe să intrăm în ea, de fapt să o facem. Așadar, nu 
avem nicio secvență muzicală cu răpăit de tobe. Haideți doar să pretin-... (publicul bate toba 
cu palmele pe picioare pentru a crea “sunetul tobelor”) Oh, iată-ne – taratarataratara! Poate 
ați putea face o mică chestie video înainte de următoarea noastră sesiune – oh, aveți două 
luni, îmi spune Cauldre – Magia Practică pentru Merlinul Modern (Adamus scoate o baghetă 
și publicul răspunde “Ah!” și “Ooh!”) Da.

Așadar. Asta e, apropo, asta e o baghetă magică 
și voi puteți să cumpărați una acum, înainte de 
miezul nopții, pentru doar 595 USD (râsete), cu 
livrare gratuită și e magică și e o totală distragere. 
E o recuzită faină pentru mine și arată atât de 
bine (Adamus pozează). Ăsta e momentul pentru 
fotografie, Crash (ceva chicoteli).

LINDA: Închide gura.

EDITH: Îți cântă La Mulți Ani?

ADAMUS: (Dave “Crash” îi face o poză) Daa, așa.

Distragere totală. E doar o bucată de lemn. E 
frumușică, e bine lucrată, dar această mică bucată 
de lemn e o distragere, astfel încât voi vă uitați la 
ea, și de fapt nu prea (sunteți atenți), ei bine, lăsați 

lucrurile să intre. Voi priviți la ea. Fiecare dintre voi probabil că ar trebui să aveți una (Adamus 
chicotește) dar recunoașteți că e o distragere totală.

Este timpul să permiteți cu adevărat energiei să lucreze pentru voi și, pentru a face asta, 
simt că este important pentru voi, omul, să aveți un trigger/declanșator. Vă gândiți la asta 
câteodată – m-ați auzit spunând cuvintele: “Energia vă servește” – vă gândiți la asta, dar 
acum vreau ca voi să începeți să o faceți, plecând mai întâi de la un trigger.

Un trigger fie ca e un gest fizic – (poc!)* – cam așa, ceva unic totuși, nu ceva ce face toată 
lumea. Ceva ce chiar puteți – (se trage de urechi) oamenii vor crede că sunteți ciudați dacă 
faceți asta în timp ce vă plimbați (unii chicotesc) – ceva care vă este specific vouă, are 
însemnătate pentru voi. Trebuie să o faceți conștient. Chiar trebuie să vă opriți pentru un 
moment și să faceți chestia. Și, din nou, mereu puteți avea bagheta voastră magică aici, dar 
e doar o bucată de lemn minunat.

*n.tr.: Adamus pocnește din degete

Un trigger energetic este atunci când spuneți: “Energie, îți comand să mă servești. Îți comand 
să mă servești.” Asta e, sau: “Energie, servește-mă,” dacă nu vă place cuvântul “comand”. 
Despre asta este vorba.

Energia este întotdeauna aici și mereu vă servește. Asta e adevărat. Nu e ca și cum nu a fost 
aici, dar ce se întâmplă este că, în mod obișnuit, într-o situație tensionată, centrul energetic al 
omului, sfincterul lui energetic, se strânge (unii chicotesc și cineva spune: “Nu e de mirare!”)

Sunteți într-o situație dură și ce se întâmplă? Vă strângeți. Restricționați curgerea energiei 
într-un moment când ar trebui să vă deschideți către energie. Deodată, voi – ce exemplu ar fi 
potrivit – mergeți pe podea. Sunteți afară din corpul vostru, așa cum se întâmplă în majoritatea 
timpului, vă împiedicați și cădeți. Și în timp ce faceți acea tumbă, știți, ca într-un fel de 
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mișcare cu încetinitorul – unii dintre voi au experimentat 
asta, ca într-o mișcare cu încetinitorul – și sunteți în 
genul: “Ohhhh, la naaaibaa!” (mai multe chicoteli) Și ce se 
întâmplă e că sfincterul vostru energetic se strânge și… 
azi recepționez toate astea de la tine, Sart (râsete). Tu 
aduci acea bandă de cap sub formă de capac de toaletă. 
E ca un robinet. Deodată, voi aproape închideți robinetul. 
Restricționați fluxul energetic exact în momentul când ar 
trebui să-l deschideți. Asta e calea Merlinului.

Merlin, indiferent cu ce situație se confruntă Merlin, 
Merlin se oprește pentru un moment, face (poc!) 
triggerul său, indiferent ce se întâmplă să fie – poate fi 
un cuvânt; poate fi un gest fizic – chiar dacă este exact 
în momentul unui pericol iminent sau mare stress sau 
o situație despre care simțiți că poate fi insurmontabilă, 
atunci vă opriți și faceți (poc!) triggerul și vă deschideți 
către energie, în loc să vă închideți față de energie.

De asemenea, asta e foarte, foarte important de înțeles: Nu există nicio agendă atașată. Când 
faceți triggerul, nu înseamnă să spuneți: “Uite ce vreau ca rezultat.” Rezultatul a indiferent 
ce se întâmplă o să fie perfect și mereu e. Poate nu în modul în care vechiul om credea că ar 
trebui să fie, dar va fi perfect. Însă când restricționați curgerea, aproape la doar un pic, pic, 
pic de energie, nu veți primiți întregul beneficiu al magiei, al experienței și al deschiderii/
dezvăluirii care vine cu ea.

Gândiți-vă în urmă la viața voastră, situații care au apărut pe parcurs, care poate au fost 
fizice, poate au fost financiare sau emoționale. În acele situații, în general, voi v-ați adus 
energia până la închidere, sau v-ați închis pe voi față de acea energie. Ați închis robinetul. 
Ați restricționat acea curgere naturală a energiei și asta e într-adevăr problema. Nu e situația 
în care sunteți. Lucruri magice se întâmplă. Ați putea fi exact cu o secundă înaintea unui 
accident de mașină, să loviți pe cineva și, ceea ce ați făcut până acum a fost să vă închideți, 
ca: “Oh, rahat!” Ăsta e momentul să vă deschideți și atunci se întâmplă magia, deoarece 
atunci vă poate servi.

În esență, ceea ce ați făcut spune energiei: “Nu mai vreau! Fără energie!” Sau mintea voastră 
spune: “Iată rezultatul pe care îl doresc” iar energia nu merge în acea direcție. În acest caz, e 
ca și cum vă deschideți și permiteți energiei să vă servească în acel moment.

Nu trebuie să fie doar în momentele de dezastru iminent sau conflict sau ceva de genul ăsta. 
De fapt, asta e ceva ce ar trebui să faceți conștient, de 10, 20 de ori pe zi până vă familiarizați 
cu asta. Esta ca Permiterea. Vă deschideți. 

Singurul lucru care a existat între voi și magia reală este limitarea sau restricționarea 
energiei. Asta e. Nu e că faceți ceva greșit sau nu meritați sau nu sunteți magici. Ăsta e doar 
un băț, dar e o mare distragere. Nu e datorită lui. E datorită faptului că, în cazurile dificile, 
voi restricționați energia și o aduceți exact acolo (țintind către capul cuiva), în loc să fiți în 
energia voastră. Vă opriți singuri.

Triggere/declanșatoare...

EDITH: “Exact acolo,” înseamnă unde?
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ADAMUS: “Exact acolo” este Eu Sunt. Asta e. Nici măcar 
nu trebuie să vă gândiți la asta, e doar: “Eu, Eu Sunt,” în 
loc doar să vă gândiți la asta, în loc să vă închideți.

Așadar, un trigger poate fi un gest fizic pe care să-l faceți, 
dar ceva unic, cum ar fi să pocniți din degete. Poate fi – 
fiți creativi. Veniți cu ceva care nu este folosit de toată 
lumea. Sau un cuvânt. Nu un cuvânt care este acum în 
uz. Inventați un cuvânt. Eu o fac tot timpul. Îmi place. 
Inventez tot felul de cuvinte, știți, de ce nu? Deoarece, 
dacă cuvântul este utilizat în mod curent, este o energie 
asociată lui și îi diminuează întreaga expresie. Inventați 
un cuvânt și, “shazam” nu e cuvântul, deoarece toată 
lumea folosește shazam. Veniți cu un cuvânt care – și 
nu trebuie – dar, din nou, simțiți. Va veni la voi, fie că e 
un cuvânt sau ca un mecanism declanșator, ca a vă lovi 
genunchiul sau ceva de genul ăsta. Ceva ce vă amintește 
că e timpul să vă deschideți, nu să vă închideți. Asta e Magie 101 (n.tr. pentru începători,  
101 semnifică un curs de bază, de început).

Niciodată în viața voastră, niciodată, niciodată, niciodată, niciodată nu-l folosiți pe altă 
persoană. Sunteți voi și energia voastră. Nu aveți niciodată o agendă sau ceea ce credeți că 
ar trebui să fie rezultatul. Vom face asta doar la absolvire, la nivelul absolvirii.

Chiar acum, este atât de simplu: Vă deschideți, în loc să vă închideți. Permiteți, în loc să 
restricționați.

Mereu amintiți-vă că energia este prietena voastră. Este acolo să vă servească și este energia 
voastră. Ați petrecut eoni de timp jucând jocul opus, dar faptul natural e că energia este a 
voastră și este prietena voastră. Nu a vrut niciodată să vă facă rău sau nu a vrut niciodată să 
vă rănească, nu a vrut niciodată să pară ca fiind separată. Dar ăsta e un joc pe care l-ați jucat, 
și a durat. Acum, deschideți-vă către energie.

Veniți cu un cuvânt. Veniți cu o mișcare a corpului, un trigger care este al vostru, dar pe care 
nu-l folosiți niciodată pe o altă persoană.

Nu că voi veni după voi, dar, chiar aceeași energie, indiferent dacă o folosiți în iubire și 
compasiune, sau o folosiți în ură și mânie împotriva cuiva, de aici începeți să intrați în bucluc. 
Aici ați intrat în bucluc, în trecut. De aceea v-ați închis și v-ați reținut. De aceea spun să 
încetați să mai încercați să salvați planeta, deoarece asta este în afara compasiunii și planeta 
vă va face necazuri.

Folosiți-o ca energie a voastră, fără să încercați măcar să obțineți un rezultat dorit, apoi 
urmăriți cum se petrece magia. În momentul în care doriți un rezultat, în momentul în care 
setați o agendă, limitați energia în însăși natura ei. Și apoi veți deveni mentali. Când pur 
și simplu îi permiteți să fie și permiteți orice vine cu energia voastră – nu este energia lui 
Dumnezeu, nu este energia planetei, nu este energia nimănui. În momentul în care permiteți 
energiei voastre să fie, veți descoperi într-adevăr ce este magia adevărată. Veți descoperi 
atunci cum puteți fi în mijlocul haosului lumii și pur și simplu acesta nu vă afectează. 

Sunt întrebat de câțiva care urmăresc aici online: ”Ar trebui să împărtășim asta cu alții?” Eu 
nu aș face-o. De ce? Ce încercați să vă declanșați reciproc? ”Cuvântul meu, acțiunea corpului 
meu este mai bună decât a ta.” Nu că este un mare secret, dar este a voastră. Încetați să jucați 
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jocul. Încetați să ieșiți pe rețelele de socializare – și unii dintre voi o faceți deja – și să spuneți: 
”Oh, iată cu ce tocmai am venit” sau ”Știam asta de acum 5 ani.” Și este ca și cum, n-o știați. 
Nu, n-o știați. Doamne!

Așadar, propriul vostru trigger. Este al vostru. Este personal. O mișcare a corpului, un cuvânt, 
ceva, și începeți să vă obișnuiți cu el. Fie că sunteți în mijlocul unei situații grele, fie că pur și 
simplu conduceți pe stradă, acel cuvânt, acea acțiune, acel trigger va avea un efect conștient. 
Veți începe să vă amintiți: ”Așa este. Mă deschid spre energie. Nu mă închid în fața ei.”

Vă aflați într-o situație proastă, v-ați dus la magazinul alimentar și dintr-o dată sunteți la 
casă și realizați: ”Oh, prostul de mine, mi-am uitat portofelul, astăzi.” Acesta este momentul – 
(poc!) – triggerul. Acum, dacă vă așteptați să apară portofelul, o faceți greșit. Dar fiți atenți la 
magia care se petrece din acel moment. Dacă vă așteptați: “Oh, trebuie să fac chestia mea cu 
‘shazam’ ”pentru că mi-am uitat portofelul și atunci va fi instantaneu aici,” tocmai ați eșuat, 
deoarece nu permiteți ca energia să vă servească. Aveți un rezultat dorit, care este adesea 
limitat de agenda umană și care blochează magia. Urmăriți ce se întâmplă dacă vă faceți 
pur și simplu triggerul și – știind că vă aflați într-o situație jenantă, sunt 20 de oameni la 
rând care vă privesc cu mare dezgust și vă 
scotociți peste tot încercând să vă găsiți 
portofelul – lăsați să fie acesta punctul de 
intrare pentru ca adevărata magie să se 
petreacă. Este uimitor!

Deodată, vă îmbolnăviți. Deodată, 
vă doboară o gripă grea. Reveniți la 
triggerul vostru, dar fără să încercați 
să vă însănătoșiți. Fără să încercați să 
spuneți: ”Trebuie să trec peste această 
gripă deoarece am o întâlnire importantă 
mâine.” Deloc. Deschideți-vă spre energii, 
mai degrabă decât să restricționați 
energiile, și urmăriți magia care are loc.

Este atât de simplu, atât de frumos. Este atât de Magic 101. Este uimitor, și asta (bagheta) 
este doar o proptea. Asta este doar o distragere. Așadar, dacă o grămadă dintre voi mergeți 
și cumpărați asta – chiar îi voi cere lui Cauldre să posteze online de unde a luat-o – este doar 
o distragere. Oamenii au nevoie s-o vadă uneori. Ei nu își pot imagina că voi de unii singuri 
puteți fi magicianul cu adevărat. Dar dați-vă o bucată de lemn pe care să o țineți în mână și 
dintr-o dată sunteți Dumnezeu (unele chicoteli). 

* Iată de unde a comandat Geoffrey bagheta: http://www.whiteswands.com/

Așadar, fie că o faceți acum, fie că o faceți mai târziu, triggerul vostru. Și veți începe să realizați 
de asemenea, cât de mult v-ați închis, v-ați restricționat în momentele în care ar fi trebuit să 
vă deschideți.

Doar ce primiți o înștiințare de la guvern că vor verifica taxele voastre – shhuppt! – vă 
închideți. Nu vreți să fiți văzuți, nu vreți să vă confruntați cu asta. Ultimul lucru din lume este 
că vreți mai multă energie, chiar dacă spuneți: ”Doamne, am nevoie de bani. Am nevoie 
de ceva. Ajută-mă.” Nu, vă închideți. Urmăriți ce se întâmplă acum. Folosiți-vă triggerul, 
declanșatorul care spune: ”Mă deschid către energia mea.” Nu către energia guvernului, nu 
către ‘autoritățile vor veni să vă ia pe sus’ sau orice de genul ăsta, ci către propria voastră 
energie. Aici începe adevărata magie.

http://www.whiteswands.com/ 
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Și din nou, nu îl folosiți niciodată pe o altă persoană, niciodată. Ați intrat în prea mare 
încurcătură pentru asta în trecut, v-a provocat prea multe dureri de-a lungul drumului. Este 
doar pentru voi, fără agendă. Are sens asta? Nu îl folosiți pentru a salva lumea, pentru că 
ceea ce se va întâmpla, iată-vă deschizându-vă către mai multă energie și deodată sunteți în 
afara compasiunii pentru restul lumii. Oh, băiete, veți simți efectele acestui lucru. Este numai 
pentru voi. În regulă, cred că suntem destul de clari cu asta.

Haideți să respirăm foarte profund. O respirație foarte profundă cu asta.

Veniți cu un trigger, un cuvânt, un cuvânt unic – un cuvânt care este unic pentru voi, un 
cuvânt unic – mișcare a corpului, orice vă amintește: ”Mă deschid către energia mea,” și apoi 
lăsați să înceapă magia. 
Fără agendă. Fără s-o 
descifrați. Pur și simplu 
vă deschideți. Asta-i tot. 
Deschideți valva, în loc 
s-o închideți.

În regulă. Știu că vor fi 
întrebări despre asta, dar 
pentru acum imaginați-
vă propriul vostru trigger 
și începeți să-l folosiți. 
Începeți să-l simțiți, de 
10, 20 de ori pe zi, doar 
pentru a vă obișnui cu 
el, pentru a realiza: ”Oh, 
acesta este mecanismul 
meu pentru a deschide 
energiile.”

Un Standard al Demnității

În regulă, respirație profundă. Prea multă distracție, astăzi. Oh, timpul zboară. Mai avem 
câteva lucruri de făcut. Dr. Bornt, noi am vorbit înainte. Ești în regulă să vii sus?

DR. BORNT: Da.

ADAMUS: Da, te rog.

DR. BORNT: Oh, mulțumesc.

ADAMUS: Da. Bine. Și ai vrea să te așezi sau să te sprijini, sau...

DR. BORNT: Cred că mă voi sprijini.

ADAMUS: Te sprijini. În regulă. Așadar, am rugat-o pe această dragă Shaumbra să vină în 
față. Ai o poveste interesantă de spus. Vrei să o spui tu sau vrei s-o fac eu?

DR. BORNT: Ei bine, trebuie să știm în primul rând că este doar o poveste.

ADAMUS: Este doar o poveste.
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DR. BORNT: Este doar o poveste. 
Acum un an am fost diagnosticată 
cu cancer, tumoră în intestinele 
mele și aceasta a fost scoasă, 
și mi-am petrecut ultimul an 
făcând o mulțime de cercetări 
privind metodele de vindecare 
holistică. Am petrecut tot anul 
făcând tot felul de lucruri pentru 
a fi sănătoasă, pentru că am 
planificat să rămân aici. Și acum 
o săptămână sau două am fost 
din nou în spital și au spus că, 
cancerul s-a răspândit și că am de 

ales. Aș putea trăi o lună sau două sau aș putea face chimio și să fiu bolnavă un an și să merg 
la medic tot timpul. Și am spus: ”Ei bine, asta nu e o alegere pentru mine.” Așadar, m-am cam 
enervat când au spus asta prima dată, pentru că fusesem...

ADAMUS: Într-un fel.

DR. BORNT: Într-un fel.

ADAMUS: Da, da.

DR. BORNT: Am făcut analize de sânge și testele de sânge au arătat că, cancerul era într-o stare 
foarte bună, iar medicii nu au menționat că testele de sânge nu funcționează întotdeauna. 
Așa că, odată ce mi-au spus: ”Mai ai o lună sau două de trăit” și am acceptat asta și am 
realizat că nu o să petrec un an mergând la doctor și să fiu bolnavă...

ADAMUS: Ești supărată?

DR. BORNT: Am fost un pic.

ADAMUS: Da. Un pic înseamnă ce, cât timp?

DR. BORNT: Câteva ore.

ADAMUS: Asta nu este foarte mult. Ți-e frică?

DR. BORNT: Nu.

ADAMUS: Nu.

DR. BORNT: Nu mi-e frică deloc. Nu sunt într-o formă fizică bună (ea chicotește), dar mental, 
emoțional, spiritual, sunt în pace. Aștept cu nerăbdare să-mi finalizez complet ascensiunea 
și iluminarea și să merg mai departe.

ADAMUS: Da. Așa, și unii oameni s-ar simți inconfortabil ca asta să fie menționată aici, dar tu 
ai fost de acord să vorbești. 

DR. BORNT: Sunt foarte bucuroasă s-o fac.

ADAMUS: Și noi nu am vorbit personal, pe celelalte niveluri (da), dar nu așa. Și unii oameni 
se simt inconfortabil cu acest subiect, pentru că ești, practic – medicii au spus că e, cât, o 
chestiune de săptămâni, nu-i așa?
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DR. BORNT: Da.

ADAMUS: Dar vreau ca toată lumea, dacă ești în regulă cu 
asta, să-i verifice energia. Claritatea, frumusețea energiei 
tale. Nu frica, sau dacă există, doar niște urme minuscule 
ale acesteia și aproape, la fel de ciudat pe cât sună, 
aproape o pasiune.

DR. BORNT: Da.

ADAMUS: Da. Și știi, desigur, trecerea dincolo este atât de ușoară.

DR. BORNT: Va fi ușoară. Va fi minunată (chicotește).

ADAMUS: Voi fi acolo. Kuthumi a promis că o să fie acolo.

DR. BORNT: Oh, îl iubesc. Mulțumesc (râde).

ADAMUS: Ei bine, și pe mine? (râsete)

DR. BORNT: Și pe tine! Și pe tine! (chicotește)

ADAMUS: Și îți pot spune chiar acum, nu este nimic din ceea ce majoritatea oamenilor cred că 
este trecerea dincolo. În primul rând, o faci într-un fel, cu zile, uneori poate cu o săptămână sau 
două înainte ca trupul să plece cu adevărat. Așadar, nu este ca și cum (poc!) pleci într-o clipă, 
așa. Și este atât de eliberator, atât de despovărător, și mult din tine este deja pe calea de ieșire.

DR. BORNT: Da.

ADAMUS: Nu vreau să spun că există petreceri, dar sunt petreceri.

DR. BORNT: Da (ea chicotește).

ADAMUS: Și există celebrare. Știi, cel mai important lucru despre asta, nu există durere, și 
pentru tine, de fapt pentru cei mai mulți Shaumbra, nu există teamă când treceți printr-un 
fel de – îl voi numi tunel, nu este chiar așa – dar nu există frică. Și cred că oamenilor le este 
teamă de frică, de ce se va întâmpla când tranzitează.

Dar trebuie să-ți pun o întrebare, o întrebare, deoarece este în mintea multor Shaumbra. 
Așadar, pleci și vii înapoi acasă, o voi numi.

DR. BORNT: Da.

ADAMUS: Ai pregătit deja o mulțime de lucrări pe care le vei face. Lucrezi deja cu FM, John 
Kuderka, în celelalte tărâmuri, dar de ce nu ai rămas?

DR. BORNT: Am crezut că o voi face, cel puțin din câte știam conștient acum un an când au 
găsit tumora, pentru că am petrecut tot anul făcând vindecarea holistică. Plănuiam să rămân.

ADAMUS: Da. De ce ai fi vrut să rămâi?

DR. BORNT: Pentru că se întâmplă atât de multe, și sunt gata să fiu Merlin și sunt pregătită să 
ajut cu energia pe planetă. Sunt gata să fac orice este partea mea pentru a ajuta asta să se 
miște mai departe pe planetă.
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ADAMUS: Da. Și asta e un fel 
de, nu o dilemă, dar o situație 
cu care unii Shaumbra s-au 
confruntat, și au fost un 
număr de Shaumbra care 
tocmai au venit dincoace, 
pe partea cealaltă. Într-
adevăr, e foarte, foarte greu 
să rămâi, în primul rând, și 
în al doilea rând, nu a fost 
de fapt niciodată dorința 
ta. Adică, poate partea ta 
umană, cumva credea că vrei 
să rămâi. Treaba ta în această 
viață a fost să vii aici, să-ți 
permiți Realizarea și apoi să 
pleci. Ai spus întotdeauna că 
ai putea face mai mult de pe cealaltă parte decât ai putea face de fapt de aici. Dar nu a fost 
niciodată de fapt în planul tău, propriul tău plan de viață, să rămâi.

Acum, nu înseamnă că nu ai putea schimba asta, chiar acum. Nu înseamnă că nu ai putea să 
te răzgândești, folosind puțină magie aici, folosind ceva magie aici, că nu ai putea schimba/
inversa asta. Dar întrebarea este, ai face-o?

DR. BORNT: Cred că nu.

ADAMUS: Crezi că nu.

DR. BORNT: Sunt pornită să plec.

ADAMUS: Da. Ești liniștită cu asta, în mod evident

DR. BORNT: Sunt împăcată să plec.

ADAMUS: Clar. Așadar, chiar mi-ar plăcea ca toată lumea să simtă în asta, pentru că Dr. Bornt 
reprezintă mult mai mult decât pe ea însăși aici, astăzi. Îi reprezintă pe așa de mulți dintre voi 
care ați suportat atât de multe în viața asta, care nu ați spus neapărat că vreți să rămâneți, 
dar există unii dintre voi acolo, care nu aveau să rămână niciodată, dar asta nu înseamnă că 
nu vă puteți răzgândi. Nu-mi pasă ce alegeți. Cu cât mai mulți dintre voi pe cealaltă parte, 
cu atât mai bine, într-un fel. Vom avea o petrecere mare. FM va fi acolo, întâmpinându-vă. 
Este încântat de asta, pentru că știți câteva lucruri care îl vor ajuta să-i ajute pe Shaumbra.

DR. BORNT: Bun.

ADAMUS: Așadar, este interesant. Dacă ai avut de ales, ești pregătită să vii înapoi.

DR. BORNT: Să vin înapoi?

ADAMUS: Vreau să spun, pe partea mea.

DR. BORNT: Da.

ADAMUS: Da, da, da (râsete). Scuze.
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DR. BORNT: Da.

ADAMUS: Uit unde sunt. Da, da.

DR. BORNT: (chicotind) Era să spun: ”Nu, nu sunt pregătită să revin aici!”

ADAMUS: Și motivul pentru care te-am rugat să vii aici a fost pentru o mulțime de lucruri 
diferite, dar un lucru foarte, foarte important și un asemenea memento pentru toți Shaumbra 
de pretutindeni, nu doar despre a fi adevăratul Merlin și despre a vă deschide cu adevărat 
către energie acum, dar vreau să vă uitați la demnitatea din energia acestui înger uimitor.

DR. BORNT: Mulțumesc.

ADAMUS: Demnitate absolută. Am vorbit despre 
demnitate într-una din ultimele noastre adunări și am 
spus că este timpul să reveniți la demnitate și, dacă a 
existat vreodată un Standard în istoria Shaumbrei și 
mergând în viitorul Shaumbrei, dacă cineva și-a pus 
la îndoială demnitatea, aș vrea să priviți la acest înger 
chiar aici, chiar acum (publicul aplaudă).

DR. BORNT: Mulțumesc.

ADAMUS: Așa. Ceva ce ai vrea să împărtășești?

DR. BORNT: Da, aș dori doar un moment să-ți mulțumesc, 
Adamus, pentru tot ceea ce ai oferit, lui Geoffrey și 
Lindei, și pentru tot ceea ce faci cu Crimson Circle, și 
tuturor celor de aici și tuturor celor de acolo. Crimson 
Circle a fost o parte minunată, minunată a vieții mele 
din ultimii zece ani, și pur și simplu apreciez și iubesc pe fiecare dintre voi. Mulțumesc.

ADAMUS:  Mulțumesc. Uimitor (se îmbrățișează și mai multe aplauze în timp ce publicul se 
ridică în picioare pentru a-și exprima recunoașterea).

LINDA:  Mulțumesc.

ADAMUS: Știți ce iubesc, este, oh, iubesc iubirea. Și nu este nimeni aici cu sentimente  de 
întristare sau ceva de genul ăsta. Am trecut chiar dincolo de frica de a veni înapoi acasă, 
ceea ce ați numi moarte, și este cu adevărat uimitor.

Asemenea realizări și energie și tu ești un asemenea Standard.

DR. BORNT: Mulțumesc foarte mult.

ADAMUS: Da. Mm. Uuf! În regulă. Asta chiar, asta doar… așa demnitate și onoare. Pur și 
simplu uimitor. Pur și simplu uimitor. În regulă, abia pot să merg mai departe.

Merabh

Haideți să respirăm profund și haideți să aducem toate acestea într-un minunat merabh în 
această zi, cu ceva muzică în fundal. Și știu că așteptați cu toții taco-ul (plăcintă de mălai cu 
carne) vostru, dar (Adamus chicotește) există priorități, bănuiesc.
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Dar haideți să respirăm foarte profund în această zi minunată a primului nostru Shoud, în 
Pasiunea 2020.

(începe muzica)

Scrieți istorie și prima întrebare pe care am pus-o este: 
”Ar trebui să adunăm toate astea?” în, de exemplu, ”99 
Mici Proverbe ale Maestrului”. Nu încă. Ajungem acolo. 
O vom face la timpul potrivit. O vom face într-un mod 
care să nu poată fi niciodată pervertit sau denaturat de 
nimeni. Dar acum, ceea ce facem, haideți să le aducem 
cu adevărat la puritatea lor. Știți, astfel încât orice 
așezăm împreună să nu devină prea mental, în cele din 
urmă. Haideți să le aducem la puritatea lor.

Veți fi cei care sunt Standardele pentru alții și veți avea 
multă asistență din partea cealaltă. Multă asistență. 
Ei, ca și entitățile care au lucrat cu voi, au fost în formă 
umană înainte.

Așadar, haideți să respirăm foarte profund cu asta, 
pasiunea voastră reală. Sunt atât de încântat că suntem aici în această Serie, în acest moment. 
Pasiunea voastră reală.

Acum, unii dintre voi v-ați întrebat mult în ultima vreme: ”Cum se face că nu sunt Realizat 
încă? Când se va întâmpla asta?”

Așa cum am vorbit astăzi, este timpul să vă uitați la ce anume vă place referitor la a nu realiza 
că sunteți Realizați. Ce anume vă place?

Și să vă placă nu înseamnă că este întotdeauna plăcut, dar tot primiți ceva din asta. Ce 
anume primiți din asta?

Există totul în lume, variind de la: ”Ei bine, încă nu o pot face, deoarece copiii mei nu au 
terminat facultatea” până la ”Trebuie să curăț lucrurile neterminate” până la ”Nu prea mă 
simt destul vrednic încă. Trebuie să mai fac ceva muncă interioară.”

Unii dintre voi așteaptă ca persoana de lângă ei s-o facă primul, ”O voi face după ce o fac ei.” 
O mulțime de motive, și este în regulă.

Așa cum am spus înainte, nu este grabă. De fapt, vreau ca voi să experimentați iadul din 
asta. Vreau să spun, este singura dată când asta se va petrece vreodată, în viața voastră.

Dar pur și simplu recunoașteți ce este și apoi distrați-vă cu asta, în loc să luptați cu asta.

Poate că doar vă place să vă îngrijorați tot timpul și, eh, vă place doar să fiți în această 
călătorie uimitoare cu alți Shaumbra. Orice este, pur și simplu recunoașteți-o. Asta este.

(pauză)

Am vorbit astăzi despre acel trigger energetic, Magia 101 – o deschideți, nu o închideți. Atât 
de simplu. Dar există acea tendință și asta, ei bine, vieți de antrenament, ”Când lucrurile 
devin dure, închideți-o.”
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O furtună se apropie la orizont, care om cu mintea 
întreagă s-ar deschide către energie? Nu, fugiți și vă 
ascundeți, și folosesc asta în mod metaforic. Vine 
ceva în viața voastră, fugiți și vă ascundeți, vă opriți, 
vă închideți. Să nu fiți văzuți. Este ca și cum uh-uh.

Vedeți, asta e – amintiți-vă că Tobias obișnuia să 
vorbească despre Punctul de Separare – eu îl voi 
numi Punctul de Magie. Ceea ce pare a fi o furtună, 
nu este o furtună deloc, așa că deschideți-vă mai 
degrabă decât să vă închideți.

Treceți printr-o perioadă dură chiar acum cu 
partenerul vostru, ce faceți? Vă baricadați. 
Închideți, răsuciți comutatorul pentru a reduce 
energia, închideți robinetul. Apoi vă plângeți că 
vă este sete. Deschideți-l. La început, va părea să 
fie într-adevăr contraintuitiv. De ce ați vrea să vă 
deschideți către mai multă energie, când energia 
a fost, ei bine, a fost neplăcută? Pentru că acesta 
este Punctul de Magie, chiar aici. Fără agendă. Nu îi spuneți energiei ce să facă, pentru că ea 
răspunde conștiinței, nu gândurilor.

Nu-i spuneți energiei ce să facă, chiar dacă este a voastră, pentru că ea răspunde conștiinței, 
care este cu mult mai expansivă decât gândurile și cu mult mai adevărată decât orice gând 
pe care-l poate avea mintea voastră vreodată. Așa că nu-i spuneți energiei ce să facă, pur și 
simplu aduceți-o înăuntru

Și niciodată, niciodată, niciodată să nu o folosiți pe altcineva. Nici măcar pentru proprii voștri 
copii, nici măcar să nu încercați să le trimiteți un pic de magie pentru ca ei să fie absolvenți 
cu note bune la facultate. Oricât de iubitor părinte ați putea fi, nu o faceți. Este doar pentru 
voi, deoarece magia pe care o aduceți în viața lor va fi o lumină care strălucește în a lor. 

Nu este nevoie să direcționați nicio magie sau energie către ei, atâta timp cât existați. Atâta 
timp cât sunteți Merlin, nu este nevoie să faceți nicio schimbare în viața lor. Este lumina 
voastră care va ilumina magia lor. Asta este tot.

Așa că veniți cu un trigger, ceva care vă amintește că este timpul să vă deschideți către 
energia voastră.

(pauză)

Când se întâmplă ceva dur, ceva ce pur și simplu nu vă place în viața voastră – vă pierdeți 
dintr-o dată într-un oraș straniu, conducând prin jur, v-ați uitat GPS-ul sau orice altceva – în 
loc să vă strângeți, deschideți-vă. Dar fără agendă. Fără să spuneți: ”Ei bine, trebuie să-mi 
găsesc direcția.” Nu. Se întâmplă ceva magic prin faptul că v-ați pierdut în primul rând, și 
acum deschideți-vă mai degrabă decât să vă închideți.

Veniți cu un cuvânt, un cuvânt inventat, nu ceva ce există deja acolo; un cuvânt inventat sau 
un gest al corpului sau ceva și deveniți foarte familiarizați cu el. Este lucrul care îi reamintește 
omului: ”Energia este prietena mea. O permit.”

Va veni un moment în care nu veți mai avea nevoie să folosiți acel cuvânt sau acel trigger al 
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corpului. Pur și simplu vă veți deschide către energie, energia voastră; în care puteți să râdeți 
de fapt, despre felul în care obișnuiați să vă rețineți chiar în momentul în care trebuia să vă 
deschideți.

Nu încercați să o folosiți pentru a îmbunătăți afacerea sau sănătatea voastră. Acesta este 
omul încercând să direcționeze, și asta va opri magia. 

(pauză)

Respirați profund. Voi sunteți Merlin.

(pauză lungă)

Suntem aici în timpurile pasiunii noastre acum, în timpurile în care planeta v-ar putea folosi 
mai mult ca oricând. Interesantă sincronizare în toate 
astea, foarte interesantă.

(pauză)

Haideți să respirăm foarte profund, dragii mei prieteni, 
în pasiune, în Realizare, în propria voastră Realizare. O 
respirație foarte profundă.

Vom fi – echipa – va fi plecată luna următoare, se pare, 
dar eu voi fi în preajmă. Poate că nu vom avea un Shoud, 
dar voi și cu mine vom continua să facem toate astea 
împreună. Vom reveni chiar pe această scenă în două 
luni de acum înainte, și între timp, fiți Merlinul.

Cu asta, dragii mei prieteni, totul este în regulă în 
întreaga creație. Mulțumesc (publicul aplaudă).
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