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11. Shoud 
 
 

 

FONTOS MEGJEGYZÉS: Ez az információ talán nem számodra készült kivéve, ha teljes 

felelősséget vállalsz az életedért és a teremtéseidért. 
 

 

* * * 

 

 
 

Vagyok, Aki Vagyok, a tévedhetetlen Adamus! Á! 
 

Ma nincs itt St.Germain, Kuthumi pedig végképp nincs itt! Ez az egész kizárólag csak Adamus 
sztár napja! (a közönség örül és tapsol) Most tapsoltok ugyan, pedig lehet nem tennétek, 
ha bármit is tudnátok arról, amit a mai napra szántam. 
 
És kedves Edith, azt mondták, hogy kissé kellemetlenül fogod magad érezni a videó miatt. (a 
csatornázás előtt lejátszott videóra utal: Lost/Elveszetten – Anouk előadásában. 
 
EDITH: Ó nem! Nem éreztem magam kellemetlenül. 
 
ADAMUS: Nem? 
 
EDITH: Nem. Hiszen a dal arról szól, hogy szeressük magunkat. 
 
ADAMUS: Abszolút. És ezt Edith-től hallottátok! (a közönség tapsol) Ezért ma kapsz egy Adamus 
Díjat. 
 
EDITH: Nahát! 
 

http://www.crimsoncircle.com/
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LINDA: Pont van nálam egy! Van nálam egy! Ha-ha-ha! 
 
ADAMUS: Kapsz egy Adamus díjat! 
 
LINDA: És van is nálam egy! 
 
ADAMUS: A dal mindössze önmagunk szeretetéről szól, igen. 
 
LINDA: Már viszem is a díjat. 
 
ADAMUS: Tulajdonképpen el kell mesélnem egy történetet. A dalt én választottam. Nem ez a 
kedvenc dalom, ugyanakkor mégis ez a kedvenc témám – önmagam szeretete. És egy ponton 
a kedves Geoffrey, Cauldre kissé befeszült emiatt, mert valami szelídebb, nem sértő és 
kellemesebb zenét szeretett volna. És ehhez ráadásul Edith-et hozta fel kifogásként. 
 
Azt mondta, hogy „Edith esetleg kellemetlenül fogja ettől a daltól érezni magát.” – Igazam van, 
kedves hölgyem? (arcon csókolja a közönség ámulatára) 
 
EDITH: Köszönöm. (Adamus újra megcsókolja) Köszönöm. 
 
ADAMUS: Egyáltalán nem érintett kellemetlenül ez a dal. Ó, amikor valaki szereti magát, saját 
magát, és erről énekel… Ó! 
 
LINDA: (hozza az Adamus díjat) – Ez az egyetlen. 
 
ADAMUS: És erről kérnénk szépen egy jó fotót! Edith, tessék, ez a tiéd. (átadja neki a díjat) 
 
EDITH: Nagyon szépen köszönöm. 
 

ADAMUS: Ez a tiéd. Igen, igen. (kis taps) 
Észrevettétek, hogy manapság már nem annyira 
osztogatjuk ezeket a díjakat, hiszen már online is 
megvehetitek 44 dollárért. (nevetések) Ez mind a tiéd. 
 
Ó, az egyik kedvenc témám az önmagunk szeretete, és 
ti hajlamosak vagytok emiatt néha kellemetlenül 
érezni magatokat, máskor pedig egyenesen zavarba 
jöttök ettől. És itt van ez a csodálatos dal, ami arról 
szól, hogy valaki mennyire elveszettnek érzi magát – 
és tudom, hogy sokan ugyanezt érzitek, hogy 
elvesztetek a saját dalotokban …és a videó nagyon 
profin lett elkészítve. És ugye összesimul, összeölelkezik saját magával a fürdőkádban. (nevetés, 
ahogy Adamus magához öleli Edithet) Vagy hívj engem! (Adamus nevet)  
 
Tehát drága barátaim, ma egy kicsit másképpen fogjuk ezt csinálni. Egy kicsit másképpen! 
 
Először is értsétek meg, hogy én tényleg itt vagyok ezen a Shoudon – és a Shoud 
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mindannyiunkat magába foglalja. A Shoud mindannyiunk tükörképe. Amikor egy nagyszerű 
Shoudban van részünk, ami mérföldkőnek minősül, akkor az azt jelenti, hogy készen álltatok a 
következő lépés megtételére. És ez abban a pillanatban nem jár mindig jó érzésekkel, nem 
mindig kellemes, de mégis megengeditek, hogy a következő szintre lépjetek. A saját 
életetekben időnként annyira könnyű benne maradni a status quo-ban, a régi helyzetekben, és 
csak gondolkozni arról, hogy mi lenne, ha másmilyen lenne az életetek, amit soha nem 
engedtek meg magatoknak, mert nem tesztek bátor lépéseket a dolgok megváltozására 
vonatkozóan. 
 

 
Isten felborítása 
 

A múlt hónapban egy merészt lépést tettünk. Felborítottuk, feldöntöttük Istent. (nevetés) 
Azok közületek, akik nem értenétek, hogy miről is beszélünk itt, van egy dolog, amit tehén 
felborításának, fellökésének hívnak. Tehén fellökés, igen, az amerikaiak értik, hogy ez mit is 
jelent. Azt hiszem itt ezt elég sokat gyakorolják. De azoknak mondom, akik nem ismeritek ezt 
a fogalmat, és ma este szeretnétek tenni valamit… (nevetés, és a közönség válasza: Nem!) 
Tehát menjetek ki a tehenek legelőjére, oda, ahol a tehenek alszanak. És amikor a tehén 
alszik, akkor egy ujjal, erőfeszítés nélkül, felboríthatjátok, feldönthetitek a tehenet. (Adamus 
nevet) Nem, nem, a tehént ez nem zavarja egészen addig, amíg másnap kap enni. 
 
A múlt hónapban tehát Istent borítottuk fel. És készen is állt erre, hiszen Isten elég álmos. 
Nagyon is letargikus, és Isten kint pihen a legelőkön, és csak… (álmos arcot vág) – Ó, és ezt 
most komolyan mondom. Nem hívom én Istent tehénnek! (kisebb nevetések) Vagyis, talán 
mégis. (még több nevetés) De már annyira készen állt erre, hogy felborítsuk, fellökjük. És ez egy 
hatalmas lépés volt abban az értelemben, hogy egyáltalán beszélni tudtunk erről anélkül, hogy 
azon aggódnátok, hogy valaki ezt lehallgatja vagy figyeli, mert, hát emiatt nem kell aggódnotok. 
Ezt a dolgot rajtatok kívül senki más nem hallgatja! (Adamus nevet) 
 
Nem kell aggódnotok ennek az utóhatása vagy visszhangja miatt, mert tudjátok, Isten 
bármennyire is része a tömegtudatnak, az emberek is változást akarnak ezzel kapcsolatosan. 
Az emberek tényleg változást akarnak. Az emberek változást akarnak Istennel kapcsolatosan, de 
közben meg félnek. Attól félnek, hogy ez a változás esetleg túl sok lesz, vagy pedig attól, hogy 
a változások a rossz irányba fognak menni. De már nagyon belefáradtak Istenbe, abba, ahogy 
az emberek ismerik Istent. Egy kicsit dinamikusabb, frissebb, egyszerűbb Istent akarnak, és már 
nem azt, amit egy-két vén berozsdásodott férfi tanít nekik. 
 
Lényegében az Istennel kapcsolatos áttörés igazán akkor fog bekövetkezni, amikor majd nem 
csak a férfiak, hanem a nők is beszélhetnek, prédikálhatnak Istenről. Számomra ez elképesztően 
furcsa – már 300 évvel ezelőtt is érthetetlen volt, de ma még annál is érthetetlenebb – hogy a 
papok, a rabbik csak férfiak lehetnek, ahogy a lelkészek, és az igét hirdető szónokok is szinte 
csak férfiak lehetnek. Nem minden esetben van ez így, de általában ez a helyzet. És ez roppant 
furcsa. Már akkoriban is furcsa volt. Mindenki tudta, hogy valami itt hiányzik, de senki nem 
beszélt róla. És itt vagyunk ma, 300 évvel később, és ez a dolog még most is ugyanúgy hiányzik. 
De tudjátok, akkor következnek be a változások a főbb egyházakban és a vallásos 
szervezetekben, amikor megengedik, hogy a nők is előtérbe kerülhessenek. 
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De ettől függetlenül múlt hónapban csináltunk egy kis Isten felborítást, aki fel is borult, és 
ennek meg vannak a maga utóhatásai. Mert nagyon klassz ezt megtenni, és látni, ahogy ez az 
Isten, ez a mindenható, mindentudó létező – bumm! – egyszer csak felborul, eldől. És ennek 
meg vannak az utóhatásai bennetek. Mert ez elkezdi felrázni, aláásni azt az alapzatot, amire 
oly sok minden épült. És ez elkezdi lebontani, lerombolni a dolgokat a bensődben. Annak 
ellenére, hogy mindannyian azt gondoljátok, hogy nem vagytok vallásosak, még mindig ott 
voltak bennetek ezek a régi Istenbe való befektetések. Ahogy elkezditek ezeket elengedni, a 
dolgok elkezdenek a felszínre jönni, mert Isten olyan, mint egy óriási elnyomó lepel, ami sok-
sok mindent elnyom, elfojt – és a félelmet, a bűntudatot, a szégyent, és az emlékek elrejtését 
vonja maga után – miközben Istenhez imádkoztok. És amikor ezt elkezditek elengedni, a dolgok 

elkezdenek a felszínre jönni.  
 
Sandra. 
 

SANDRA: Itt is vagyok. 
 
ADAMUS: Kávé. 
 
SANDRA: Itt is van. (nevetések) 
 

ADAMUS: Igen. Köszönöm kedvesem. Köszönöm. (némi 
taps) Egészségetekre! 
 
Nyugodtan idejöhetsz, amíg csak a kávémról van szó, és 
nem valami másról. 
 

Tehát ez egy csomó mindent felráz bennetek, és valószínűleg észrevettétek, hogy ez a hónap 
sokféleképpen elég őrült volt, és nem a szó hétköznapi értelmében volt őrültnek nevezhető 
– kicsikét elveszettnek, póráz nélkülinek éreztétek magatokat, és egy kissé kellemetlen érzést 
keltett bennetek az, hogy ez a régi alapzat nem volt ott – és ez teljesen helyénvaló. És felhoz 
bennetek dolgokat, ahhoz hasonlóakat, mint amik a Ked ves John levél    -ben is állnak, amiről a 
SHoud előtti bevezetőben is beszéltetek. És felhozza bennetek a Kedves Susan leveleket, a 
Kedves Mary leveleket, a Kedves Benjamin leveleket, a Kedves Richard leveleket. Rengeteg 
mindent a felszínre hoz bennetek, és amikor a dolgok a felszínre emelkednek, akkor a fényed 
vagy a tudatod terébe kerülnek, és az fájdalmas lehet egy ideig. Az kellemetlen tud lenni, és se 
ti, se én nem akarjuk azt, hogy visszatérjetek abba a kényelmes kis kuckótokba, és azzal 
próbálkozzatok, hogyan tudnátok azt kicsivel még kellemesebbé tenni. Keresztül fogunk ezen 
jutni. Keresztül fogtok ezen jutni, és igen, ez egy kicsikét kellemetlen, és letép néhány dolgot 
az emberi algoritmusodról, és ennek így is kell lennie. És ez továbbra is folytatódni fog. 
 
A bámulatos dolog pedig az, hogy amikor megérted a történéseket, akkor a benned lévő érzelmi, 
mentális, és esetleg fizikai fájdalom ellenére is képes vagy azt mondani, hogy „ Ó, rendben 
van. Hát ez történik.” – És ez így sokkal könnyebb, mint abszolút alámerülni a sötétségbe, és 
belekezdeni abba, hogy „Mi a baj velem?” – Mert az tényleg borzasztó. Tehát azt akarom ezzel 
mondani, hogy igen, lesznek kellemetlen időszakok, amik a hangolás, az igazítás időszakai, és 
amikor megérted, hogy ez az, ami történik és hogy ez teljesen rendjén való, akkor majd képes 
leszel azon túlterjedni, túlnőni, és ez így sokkal kellemesebbé és könnyebbé válik. 
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Minden a Mostban van 
 

Ahogy itt állok és beszélek, kivétel nélkül 
mindannyiótokhoz szólok. Ez a ti Shoudotok. Ezt ti 
teremtitek. Közben pedig ugyanúgy magamért is 
teszem mindezt, mert miközben itt állok, és 
lényegében átadom nektek a ti üzeneteteket, és 
egyben a sajátomat is, van egy részem, aki ezt most 
éppen hallja. Egy részem. Egy olyan részem, aki 
nem Felemelkedett Mester. Egy olyan részem ez, 
aki nagy nehézségeken megy éppen keresztül 2600 
évvel ezelőtt. Ez egy részem, aki elképesztően 
frusztrált, zavarodott és elveszett. Tehát miközben 
itt állok és magamhoz beszélek, azt mondom 
magamnak, hogy „ Egy fejlődésen, egy megnyíláson 
mész keresztül. És el fog jönni a megvilágosodásod 
ideje.” – Itt állok előttetek, és közben a múltamhoz 
beszélek, mert a múlt nem valahol a 

messzeségben található. Lényegében a múlt pontosan itt van. 
 
Ti is pontosan ugyanezt teszitek most saját magatokkal. A múltatokhoz beszéltek. Ahhoz 
beszéltek, amit a Mostotoknak hívtok a jelenben. És ott van az a részed, amit a jövőbeli 
énednek hívsz, pedig valójában nem az. Minden a Mostban történik – és azt mondja most neked, 
azt mondod most magadnak, hogy „Minden rendeződik majd!” – Ennek így kellett lennie. 
Rendeződnie kellett. És minden tökéletesen összeáll a leggyönyörűségesebben és a 
legbámulatosabban, úgy, ahogy azt te megteremtetted. És nem valaki más. Hanem te 
teremtetted. Tehát a sok-sok minden ellenére, amit miatt aggódtok és tűnődtök jelenleg, 
ahogy az ember most itt ül, arra gondolva, hogy van valami, amire még biztosan nem jött rá, és 
azon tűnődik, hogy mi fog történni, és talán aggodalmaskodik az élet miatt, és talán frusztrált 
az élet miatt, akkor is itt van az a részed, aki ebben a pillanatban hozzád beszél és azt mondja 
neked, hogy „Vegyél egy mély lélegzetet! Lazulj el! Lazulj el!” 
 
Tudjátok az érdekes az egészben az, hogy tényleg nem létezik a múlt/jelen/jövő. Mindennek 
a Most-ban kell történnie. Mindennek a Mostban kell történnie. Nem történhet a múltban vagy 
a jövőben. Tehát még ez a Felemelkedett Mester is, aki vagy, a Mostban van, pontosan 
ugyanabban a Mostban, amiben ez az ember is itt van – pontosan ugyanebben a Most-ban – 
ahogy a múlt is ugyanebben a Most-ban van. 
 
De akkor hol a gond? Akkor miért nem vagyok képes ezt felfogni? – Kérdezed. – Hát azért, mert 
te a Most-nak mindössze egy apró kis részét látod, illetve csak ennek a kis résznek vagy 
tudatában. Pedig minden éppen most történik. Nem megyünk ki a jövőbe, hiszen az pontosan 
itt van. Sőt, azt is lehetne mondani, hogy éppen Most azt mondod magadnak: - Nyisd meg 
a tudatod! Engedd meg a tudatosságodat! – Engedd meg magadnak, hogy felismerd mindazt, 
amit itt van a Mostban! Nem mentálisan! Nem mentálisan! Hanem ezt egyszerűen úgy teszed 
meg, hogy nagyon bátran és merészen azt mondod, hogy „ Úgysincs már mit veszítenem. 
Teljesen megnyitom magam most!” – Aztán pedig nem gondolkozol erről. És ez nagyon 
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fontos! És az Éned, a Megvilágosodott, realizált Éned most ezt mondja éppen neked: - Ne 
gondolkozz rajta! Csak csináld, amit éppen tenni akarsz! – És te pedig megengeded. Megnyílsz 
és megengeded, és nem gondolkozol ezen az egészen. Hanem éled a hétköznapi életed. És azt 
teszel, amit csak akarsz. 
 
Akkor most vegyünk erre egy mély lélegzetet! 
 
 
Nincs semmi új 
 

Ma semmi újat nem fogok nektek mondani. Sajnálom. Mindaz, amit ma mondani fogok nektek, 
már hallottátok, akár itt, akár a múltban, akár a Megvilágosodott Énedtől, aki ezt már elmondta 
neked. Már hallottátok ezt. Már tudjátok. Tehát ma nincs semmi új. És ezt azért kell 
megemlítenem, mert elég sokan vannak itt, akik az új dolgokra kíváncsiak. „Ma milyen új 
dolgot fog mondani nekünk?” – Teljesen magával ragad benneteket az újdonság. Mindennek 
újnak kell lennie. De nem az. Ma semmi igazán újjal nem szolgálhatok. 
 
Ugyanazt a régi dolgot tudom elmondani nektek egy egészen új módon, ami miatt talán azt 
hiszed, hogy valami újat hallasz, pedig lényegében ez nem így van. Ha visszamész Tóbiás korai 
Shoudjaihoz – a Teremtő Sorozathoz, a Mester Sorozathoz, vagy bármelyik másikhoz – abban 
minden el lett mondva. Így nem tudok semmi újjal előállni. Tóbiás már mindent elmondott. 
A helyzet az, hogy én is ugyanazt mondom el nektek, mint ő, csak másképpen – 
szórakoztatóbb vagy éppenséggel bosszantóbb formában, tehát ugyanazt mondom, csak 
másképpen – de még ezen is túlmenően azért sincs semmi újdonság ebben, mert az a 
megvilágosodott, realizált Éned már mindezt elmondta neked. Már elmondta neked. 
 
Azért hozom ezt itt most szóba, mert vagytok jó páran, akik csak az újra vagytok kíváncsiak, 
és csak az érdekel benneteket: - Milyen újdonságot mondott? – és ha csak ásítoztok azon, amiről 
azt gondoljátok, hogy már korábban is hallottátok, akkor akár most el is mehettek innen! Majd 
felhívlak, ha valami újról fogunk itt beszélni – ami soha nem fog megtörténni. (nevetés) 
 
Ez teljesen elbűvöl, elragad titeket, pont olyan, mint egy függőség. Még többet is fogok erről 
beszélni a Függőségek összejövetelen. Tehát itt van ez a megszállottság bennetek az újjal 
kapcsolatosan – Muszáj előállni valami újjal! Muszáj valami újat kitalálnom, elsősorban azért, 
hogy én lehessek az első, aki mindenki másnak elmondom, hogy micsoda újdonságot hallottam! 
Muszáj valami újat hallanod, mert már rettenetesen unod a régit. Szinte egyfajta elterelésként 
van szükséged az újdonságra, mert nos, hát valójában soha nem végeztél a régivel, azzal, ami el 
lett mondva, mert igazából soha nem vitted azt végig magadban, illetve soha nem engedted azt 
meg, így aztán szükséged van valami újra. És én ebbe egy kicsit már belefáradtam. Bújjatok 
már a bőrömbe egy pillanatra, és érezzétek milyen az, hogy minden hónapban valami 
újdonsággal kell előállnom direkt az „új” emberek kedvéért, csak azok kedvéért, akik az 
újdonságok megszállottjai. 
 
Ezért ma úgy döntöttem, hogy nem teszem ezt meg. Ma nem. Semmi új nincs ma. És ha végre 
ezzel megszabadulunk mindazoktól, akik csak az új dolgok miatt jöttek el ide, akkor végre 
rátérhetünk a lényegre. Oké, akkor előbb csináljunk valami újat, most, hogy a többiek már 
elmentek. (nevetés) 
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Mert ez energia táplálkozás. És bosszantó, idegesítő. Mégis mi vagyok én szerintetek, egy 
szórakoztató showman? Tudjátok… (páran a közönség soraiból azt mondják: Igen, amit nevetés 
követ) Oké! Akkor csináljunk valami újat! (még több nevetés) 

 
Nem az újdonság miatt jöttök el ide. 
Hanem azért, hogy egyszerűen 
megnyíljatok. Én csak egy nagy 
megnyitó vagyok az életetekben. 
(Adamus nevet) Azért jöttök ide, 
hogy megnyíljatok. Nagyon könnyű 
ám odakint elakadni, megrekedni. 
Biztosan észrevettétek már, hogy én 
sem maradok itt, ha vége a 
Shoudnak. Elmegyek innen, mert 
nagyon könnyű ám itt megrekedni és 
csapdába ragadni. Tényleg az, és ti 
nem csak a hétköznapi 
tevékenységeitekben akadtok el, 
rekedtek meg, hanem még a 

testetekben is. Én meg csak idejövök, bérbe veszem ezt a testet havi pár alkalommal, majd 
utána megyek tovább. Mert ez kemény! Csak azért jövünk ide, hogy egy kis spirituális masszázst 
adjunk nektek – de nem – hanem azért, hogy egy tudati masszázst adjunk nektek, és egy 
kicsit megböködjük és felborítsuk az emberi részedet. (Adamus nevet) 
 
Csináltál már valaha is ilyet egy tehénnel, hogy ezen a módon felborítottad? 
 
KERRI: Nem, soha. 
 
ADAMUS: Próbáld meg! 
 

KERRI: Rajtad tudnám gyakorolni! 
 
ADAMUS: Hát, próbáld meg! 
 
KERRI: Biztosan jó móka lesz! 
 
ADAMUS: Nos, előtte el kellene aludnom, de a helyzet az, hogy én soha nem alszom. 
 
KERRI: Ó! 
 
ADAMUS: Hát igen! Próbáld ki! Fotókat is készíts közben, mert szeretnénk látni az erről készült 
videót a jövő hónapban! (Adamus nevet) 
 
KERRI: Rendben. Akkor ez most egy feladat, professzor úr? 
 
ADAMUS: Nem. Inkább olyan, mintha elmennél a vidámparkba. (Adamus nevet) 
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Tehát, nincs semmi újdonság. Minden itt van. És akkor miért nem tudok róla? Azért, mert még 
nem nyíltatok meg rá. Ennyi. Hogy miért nem? Ez egy nagy kihívás. És miért? Ebbe újra bele 
fogunk menni a következő összejövetelünkön, de azért, mert függővé váltatok az élettől. 
Függővé váltatok tőle. Függővé váltatok az utazástól. Függővé váltatok a problémáktól. Függővé 
váltatok ettől az egésztől, és eljöttök ide, hogy halljátok Magatokat, a Megvilágosodott Éneteket, 
aki azt mondja most, hogy „ Csak vegyél egy mély lélegzetet! Csak vegyél egy mély lélegzetet 
és engedd meg!” 
 

 
Ellentmondások 
 

A másik dolog pedig, amiről szintén beszélni akartam most veletek az az, amire szerintem 
már ti is rájöttetek, vagy egyre inkább rá fogtok jönni, hogy az élet ellentmondások sorozatává 
válik, és ez bizony nehéz. Az ember azt szereti, amikor a dolgok szépen rendezettek, és tudja, 
hol van az A, B és a C pont. Valószínűleg rengeteg ellentmondást vesztek észre saját 
magatokban. És például abban is, amit én mondok nektek, mert egyszer azt mondom, hogy: 
Vegyél részt az Életben, az élet örömében! – A következő pillanatban pedig azt mondom, hogy 
függő lettél az élettől. Te pedig azt kérdezed, hogy „Ez nem ellentmondás?” – Nem. Egyáltalán 
nem az. Egyáltalán nem az. 
 
Az egyik pillanatban arról beszélünk, hogy nyíljatok meg, a másik pillanatban pedig arról, hogy 
legyetek fókuszáltak. És ez vajon nem egy ellentmondás? Nem. Nem igazán. Nem igazán, 
kifejezetten akkor, amikor elkezditek magatokat beleengedni az „és”-be, mert igenis 
ellentmondások vannak a valóság, a rezgések és az energia különféle szintjein. Hatalmas 
ellentmondások találhatóak a természet, a természeti valóságok és az összes többi valóság 
között. Ezért is nehéz látnotok azokat, mert azon elvárásaitok szemén keresztül látjátok 
ezeket, miszerint mindennek egy bizonyos módon kell léteznie a többi valóságban, és amikor 
kimentek ezekbe, akkor nem találjátok őket. Hát azért nem, mert az egy „és”, és ezért 
másmilyen. Az a gravitáció, ami itt van ezen a bolygón, teljesen másmilyen gravitáció lehet egy 
másik helyen, mert az itteni energiák reakciója teljesen másmilyen itt, mint más helyeken. 
 
Tehát ehhez legyetek szívesek hozzászokni! Az ellentmondásokhoz. Semmi baj sincs az elméddel, 
amikor elkezded észrevenni ezeket a hatalmas ellentmondásokat a dolgokban és önmagadban 
– nincs ezzel az égvilágon semmi baj. Sőt, tényleg itt az ideje, hogy túllépjetek a csak lineáris 
gondolkodáson, valamint azon, hogy mindennek ugyanolyannak kell lennie. 
 
Ez először nagyon nehéz az elmédnek, a valóságképednek. Nagyon, de nagyon rosszkedvűnek 
érzed ettől magad. Semminek sincs értelme, és ott van benned egy kétségbeesett kísérlet 
arra, megpróbálj mindent visszarendezni. És ilyenkor leszel depressziós, szorongani kezdesz és 
nem tudsz éjszaka aludni. Hát, majd túl leszel rajta. Túl leszel rajta, és elkezded felismerni, hogy 
testet öltött Mesterként a valóságnak sok különböző szintje létezik, és nem kell mindnek 
egyetértenie egymással. Az ezen a bolygón létező fizikának egy cseppet sem kell megegyeznie a 
többi dimenzióban létező fizikával. 
 
Ez benne a szórakoztató. Egy ponton ezt majd ti is szórakoztatónak fogjátok találni. A szünetben 
Cauldre valakivel a gravitációról beszélt, továbbá arról, hogy Tesla ezt az energiaforrást fedezte 
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fel. De a tudósok ezt még nem látják, mert azt feltételezik, hogy a többi valóság is úgy 
működik, mint az itteni. Az itt jelenlévő dinamikák nem egyeznek meg a többi valóság 
dinamikáival. Nagyon különböznek egymástól. És mégis az összes valóság képes egymással és 
egymás mellett létezni még akkor is, ha nincsenek szinkronban egymással. Még ha nem is 
kompatibilisek egymással, akkor is képesek együtt, egymás mellett létezni. És ez egy óriási dolog. 
 
Ezért is mondom azt, hogy minden a Mostban létezik. Semmi sem történhet a Moston kívül. 
Semmi sem létezik a Moston kívül. De a ti észlelésetek szerint létezik egy múlt és egy jövő, és 
ezért nagyon nehezetekre esik azt észlelni, hogy itt van a megvilágosodott létező, és ezzel 
együtt, a szerencsétlen létező is ugyanúgy itt van. Minden pontosan itt van, és ezeknek nem 
kell egymással kompatibilisnek lenniük – sem a fizika, sem az energia, sem a tudatosság 
értelmében – mégis képesek együtt, egymás mellett létezni. És ez rendkívül fontos, és nagy 
jelentőséggel bír. 
 
Az elme ezzel persze küzdeni fog, és egy páratokban ez már zajlik is. „Akkor ez mégis, hogy 
működik?” – Hát, erre az elméddel nem fogsz tudni rájönni, és ezt el is fogom magyarázni. 
Tehát csak érezd magad komfortosan ezzel! Csak érezd magad komfortosan! Ez a megnyílás. És 
lesznek olyan időszakaitok, amikor rendkívül kínosan fogjátok érezni magatokat, és semmi 
értelme sem lesz ennek se fizikailag, se mentálisan, se spirituálisan. Úgy fogjátok érezni 
magatokat, mint akit a feje tetejére állítottak, és ez rendben van így. Rendben van. 
 
 
Az elme 
 

Sokan aggódtok amiatt, hogy kezdtek kissé idősebbek lenni, és féltek, hogy az elmétek elhagy, 
cserbenhagy benneteket. Tudjátok nincs túl nagy különbség az időskor és a megvilágosodás 
folyamata között. (nevetés) Tényleg nincs. Talán mindössze annyi a különbség, hogy az 
egyiknél érted a történéseket.  

 
Most akkor mondok erre egy példát. Képzelj el egy 
zseblámpát, és amikor egy ember megöregszik, az 
elméje pont olyan, mint a zseblámpában található 
elemek, amik már nem annyira erősek, mint a 
használatuk kezdetekor. Ráadásul a zseblámpa fénye 
sem olyan erős és éles fókuszú már, mint valaha, 
hanem egy kissé szórtabb és kiterjedtebb. Vagyis az 
idős emberek, akikről azt gondoljátok, hogy 
egyszerűen csak elbutulnak, ők pedig azt gondolják 
magukról, hogy kicsit furán boldogabbak, mint 
korábban bármikor (nevetés), mert nem akarnak 
már mindent kezelni, irányítani. Sőt, vannak köztük 
olyanok is, akik ezt az egészet csak színlelik, csak 
azért, hogy ne kelljen már többé az emberekkel 
foglalkozniuk. De az elméjük egyre pépesebbé válik, 
és elkezdenek kilebegni a többi valóságba. Legyen 
szó akár a halál birodalmáról, vagy bármelyik másik 

birodalomról, ami már itt van. 
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És ha egy szerintetek épelméjű ember hallja a fecsegésüket, rögtön azt gondolja, hogy „ Ó, 
teljesen elveszítik az eszüket, és remélem, hogy én soha nem leszek ilyen!” – Nos, hát 
pontosan ilyenek lesztek ti is. (Adamus nevet) Ezt viccnek szántam! De lesz egy különbség! Ez a 
ti esetekben nem csak arról szól, hogy megöregedtek. Hanem arról, hogy túlléptek az 
elméteken, és elkezdtek észlelni más birodalmakat. És halljátok, ahogy most erről beszélek, és 
azt mondjátok, hogy „Ó, ez pompásan hangzik! Olyan ez, mint egy remek sci-fi film, aminek én 
vagyok a főhőse! Ez egy teljesen új birodalom – mint a Star Trek, a Csillagok háborúja, és a 
többi ehhez hasonló film.” De amikor ez elkezd megtörténni, akkor meg azt kérdezed, hogy „Ó! 
Mi a baj velem?!” – Már semmire sem vagyok képes emlékezni. Ó! Mi baja van az agyamnak? 
 
Olyan, mint az idős ember agya. Egyszerűen csak kiterjed. De ahelyett, hogy elveszítenéd a 
fókuszodat, az van, hogy – és ez a jó hír, és egyben a rossz hír is – még mindig megmarad a 
fókuszod, és az elemek is még mindig fel vannak töltve. Igen, töltöttek. Még mindig van 
fókuszod, de most már elkezd ezzel egy időben más helyekre is irányulni a fókuszod, az 
egyik ide, a másik oda, a következő meg amoda. (a kezével különféle helyekre mutogat) 
Többszörös fókuszod lesz, értitek? Tehát itt lesz ez a sok különféle fénysugár, ahelyett, hogy 
csak egy helyre irányulna a fény, mint mondjuk egy 30 éves esetében, akinek mindössze egy 
fókusza van, és az is ide irányul – ehelyett elkezded mindenfelé kihelyezni a fókuszodat, 
egyszerre, egy időben. És ez eleinte nagyon furcsa, de szeretném, ha velem tartanátok most 
arra a pontra, ahol ez nem furcsa. Oké? 
 
Akkor meg azon kezdtek tűnődni, hogy „Mi történik velem? Semmire sem vagyok képes 
emlékezni.” – Az történik, hogy sok különböző valóságra helyezed a fókuszodat. Az elme küzd, 
hogy ezt fel tudja fogni, hogy képes legyen rá emlékezni, hogy értelmet tudjon belőle meríteni, 
de képtelen erre. Képtelen rá. A legnagyobb tévedés ez – és ezzel megvárom a végét, de a 
legnagyobb tévedés ez – ugyanis képtelen rá. Úgyhogy fejezzétek be a próbálkozást! Ez ilyen 
egyszerű. 
 
Az elmédnek ide helyeződik a fókusza, és csakis erre a valóságra képes fókuszálni – vagy talán 
még ide (egy másik helyre), és még egy kicsit azon túlra, de nem annyira nagyon – ezért fejezd 
azt be, hogy az elmével akarod megérteni azt, amire az elme képtelen! Amire az elme nem képes. 
 
Akkor most tartsatok velem! Nincs szükségünk se zenére, se másra. De gyertek most el velem a 
Mostba, oda, ami egyáltalán nem új! Rendben? A legelső dolog az, hogy ez nem új. Semmi újat 
nem fogunk itt csinálni, mert már ott vagytok, ott tartózkodtok. És ez nem egy elme játszma, 
hanem a valóság tényleges alapja. Gyertek velem egy pillanatra oda, ahol erre a Földre 
fókuszáltok – a testetekre, a gondolataitokra és a személyiségetekre! Ennek könnyűnek kellene 
lennie, hiszen minden nap ezt teszitek, itt vannak a megszokásaitok, az egyensúly és észlelési 
érzékeléseitek. 
 
Oké, akkor ezzel megvolnánk. Ez adott. De éppen most, ezzel egy időben, a mentális gondolaton 
túl ott vannak a többi dolgok, amiket ti dimenzióknak hívtok, és én fél éven belül szeretnék eljutni 
arra a pontra veletek, ahol már nem használjuk többé a dimenzió szót sem. Mert annyira nagyon 
elcsépelt New Age-s közhelyként hangzik. Mert azok mindössze valóságok. Mindössze 
megnyilvánulások, kifejeződések, és itt és most rendelkeztek velük. Hiszen pontosan itt vannak. 
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És én ezt be tudom bizonyítani. Minden éjjel ezt teszitek az álmaitokban is. Van amire 
emlékeztek belőlük, és van, amire nem, de ilyenkor is az történik, hogy egyszerűen kimentek 
egy másik valóságba, egy másik megnyilvánulásba, egy másik tapasztalásba. És gyakran ezek 
jóval meghaladják a fizikai-mentálist, ezért nehéz velük kapcsolódnotok, de attól még ott 
vannak. A Lelked, az Én Vagyok-od például csak énekel, anélkül, hogy ehhez hangszálai 
lennének, hiszen nincs rá szüksége. És csak énekel. Érzi, ahogy ez a megnyilvánulás keresztüljön. 
Ez egy valóság. 
 
Az is egy valóság, egy fókusz, egy „és”, amikor elégedett vagy. Elégedett – nem akarom a 
„békés” szót használni, mert még annak is van egy hamis jelentése – hanem egyszerűen 
csak arról van szó, hogy részedről minden rendben van, ami éppen történik a többszörös 
szinteken. 
 
És ez itt és most van. Itt van az az éned, akinek a fókusza arra irányul, hogy ő egy tanító, egy 
bámulatos tanító. És neki nem kell itt lennie, ebben a fizikai testben és elmében. Akár itt is 
lehetne, de nem muszáj itt lennie. És megosztod a fényedet, a karizmádat. És nem kell, hogy 
ehhez 100 ember ott üljön előtted kemény székeken, és közben azon elmélkedjenek, hogy mikor 
juthatnak már végre egy kis pizzához. (nevetések) Nem. Egyszerűen lehetsz a másik fókuszban, 
ahol kisugárzod a karizmádat. Ez a tanítás. Ki mondta azt nektek, hogy azt egy csoport előtt 
kell tennetek? Mert az a fajta dolog nem mindig működik túl jól, tehát inkább csak sugározd 
ki a fényedet! 
 
Aztán van egy másik fókuszod, aki annyira nem emberi, hogy szinte képtelen megérteni ezt, 
mert annyira nem ismeri a testet, az elmét – hiszen csak a létezést ismeri. A létezést. És csak 
úgy ott van. 
 
És van egy megint másik fókuszod, egy megnyilvánulásod, aki, ha hiszed, ha nem, újra végig 
akarja ezt az egészet csinálni, ezt az egész emberi dolgot újra végig akarja csinálni. És ez most 
komoly. Komoly. Na ez az, ami engem megijeszt. (Adamus nevet) Mert ez az, aki megérti ezt a 
többszörösséget, ezt az „És-t.” És azt is érti, hogy valójában nem létezik se fájdalom, se 
trauma, mert érti, hogy ez az egész csak egy bámulatos, elképesztő tapasztalás. Nem egy teszt, 
és vissza akar jönni. Tényleg ezt akarja. És van egy másik fókuszod is, aki ezt már meg is tette. 
Egy másik életben. Nem azt mondom ezzel, hogy a mostanit követő életben, hiszen ez korábban 
is megtörténhetett. Ez előtt az élet előtt. 
 
Igen, lehetsz Felemelkedett Mester, és közben lehet egy másik életed is, és az nem számít, hogy 
hol. Az nem számít, hogy ez a megvilágosodást megelőző élet vagy a megvilágosodást követő 
élet, mert egy ponton túl ez egyáltalán nem számít. Nem számít. Lehetsz teljesen 
felemelkedett, és azt mondhatod, hogy „Akarok egy újabb megnyilvánulást!” – És ezt 
megteheted, anélkül, hogy keresztül kellene menned a hagyományos születési folyamaton, pont 
úgy, ahogy ezt Tóbiás is megtette. És mindezt csak és kizárólag a szórakozás kedvéért teszed. 
Megteheted ezt, anélkül, hogy túlságosan beleinkarnálódnál a fejedbe, anélkül, hogy 
filozofálgatnál, megrekednél, elakadnál, és az összes hasonló dolog nélkül. És te mindez a sok 
minden vagy. 
 
Namost, ezt mondom, illetve te ezt mondod – aki a te Megvilágosodott Éned, és aki abszolút itt 
van, és ezt mondja, és megpróbálja elmondani a lényeget az emberi fókusznak, aki itt ül ezeken 
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a székeken, vagy éppen az interneten keresztül nézi ezt – ti meg erre, hogy „Ó, igen! Ez tényleg 
nem új! Én ezt mind tudom. Én ezt tudom. Ez olyan könnyű. Én egy „és” létező Vagyok. Nem 
vagyok a szarba ragadva!” – Ezt azért mondtam, hogy felébresszelek benneteket! (nevetések) 
Egy páran már majdnem elaludtatok. Nem vagy semmibe beleragadva, megrekedve – se a 
betonba, se a szarba! Nem vagy és kész! Mindössze a fókuszodat tartottad ott! De, ahogy 
ezzel ti is tisztában vagytok, egy részed, nem az összességed, de egy részed majd hazamegy 
innen vagy lekapcsolódik a netről később, és vissza fog térni az egysíkú fókuszhoz. És amikor ez 
megtörténik, csak állj meg! 
 
Csak állj meg! Vegyél egy mély lélegzetet – ÉS – már nem is vagy egysíkú. 
 
Lényegében most az történik, hogy fellazultok. Fellazítjátok ezt a lineáris valóságot, ami már 
korszakok óta egyre csak történik, és olyan, mintha beleragadtatok volna ennek a valóságnak 
a csapdájába, miközben ez az összes többi valóság szintén létezik, és ti most éppen ezt a 
valóságot lazítjátok fel. Kiszálltok a szoros alsóneműtökből, és igen, ez kihívást jelent, mert egy 
részed mindössze ezt a lineáris valóságot akarja mindenáron egy kicsit jobbá tenni. És egyre 
idegesebbek lesztek rám, mert minden hónapban úgy jöttök ide, hogy „Én csak jobbá akarom 
tenni az életemet!” – és ez olyan, hogy jó, akkor felrobbantom az életedet, mert lényegében ezt 
akarod. Mert annyira be tud minden ragadni, el tud minden akadni, amikor nem az „ÉS”-ben 
vagy.  

 
Minden Mester – beleértve ebbe 
titeket is – erre jött rá. „Ó, hiszen csak 
az emberi életemet próbáltam 
tökéletesíteni!” – és ez bizony nagy 
szívás. És ha továbbra is ezzel 
próbálkozol, akkor a Vörös Oroszlán 
második részében fogod magad 
találni! (Adamus nevet) A következő 
könyvemben! Keresem az írót, aki 
ezen együtt dolgozna velem. A Vörös 
Oroszlán második része az, amikor a 
személy annyira megszállott a saját… 
(Dave Schemel, „Crash” készít egy 
fotót) Köszönöm! Időről-időre meg 

kell állnod egy pillanatra, hogy készíthessenek rólad egy fotót, tudjátok? Ez egy Zen mondás – 
Időről-időre állj meg egy fotó kedvéért!” – Na, hol is tartottam? 
 
LINDA: Csinálj róla még egy fotót! (Crash készít még egy fotót, Adamus nevet) 
 

ADAMUS: A Linda pillantás. (még több nevetés) Mit akarsz ezzel mondani kedvesem? Mit 
próbálsz ezzel a tudtomra adni? Mi……igen, gyerünk, siessünk, csináljunk egy fotót! Nyomd le a 
gombot! Oké. És most, amikor lesétál a színpadról, (Adamus a sorok között kezd sétálni) Crash 
azon tűnődik, hogy „most akkor mit tegyek? Kövessem őt végig a teremben? Kiskutyaként 
menjek utána, csak, hogy lefotózhassam?” – Nos hát persze, természetesen! (nevetés) Mert 
meg kell mutatnunk Adamus sok arcát és sok pózát! (Adamus felül a hátsó asztalra) Nemcsak 
egy színpadi fickó vagyok! (nevet) Ó, hova is jutott az elterelés, amit bedobtam? Ó, imádom 
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ezt! 
 
Tehát a Vörös Oroszlán 
második kötete. A Vörös 
Oroszlán második kötete 
egy tanítványról szól, aki 
nagyon keményen 
igyekszik a 
megvilágosodásán 
dolgozni. Á! És Ó! Olyan 
ez számára, mintha egy 
keresztet cipelne a hátán, 
és mindenkit ezzel a 
dologgal untat, 
beleértve ebbe saját 
magát is. És nagyon keményen próbálkozik. És mindig a következővel foglalja le magát, hogy 
„Ó, szegény én! Hiába dolgozom rajta annyit, nincsenek áttöréseim. Nincsenek áttöréseim! Mi 
lehet a baj?” – És még jobban beleveti magát a saját megvilágosodásába! Ó! – ásít egyet – ezt 
már ismerem, én is jártam ebben a cipőben! 
 
Annyira lefoglalja magát azzal, hogy tökéletesítse az emberi részét, hogy ezáltal lemarad a 
lényegről. Annyira lefoglalja magát azzal, hogy azt az iciri-piciri kis kalitkáját kicsit nagyobbá 
vagy jobbá tegye, hogy közben elkerüli a figyelmét a lényeg. Fel fogjuk robbantani azt a kalitkát! 
– Ó, ne! Ezt nem teheted velem! Olyan keményen dolgoztam rajta! Ó! Én nagyon jó tanítvány 
vagyok, és jaj, szegény fejem, és Jaj! – Én pedig csak jövök és – bumm! – felrobbantom a kalitkát 
– vagy pedig – megszurkálom, felborítom, fellököm azt. 
 
Ó, de hogy tehetted ezt Adamus?! Ó, Isten nem szeret engem. – Nem. Isten nem létezik, és 
egyébként sem szeret téged! (nevetés) Szóval fogom, és megbököm, felrobbantom a kalitkádat, 
és az egész felborul. „Ó, az életem darabokra hullik! Már nem is vagyok biztos abban, hogy itt 
akarok maradni ezen a bolygón! Ó!” – Kussoljál már! Bumm! 
 
Ó, istenem! Köszönöm Adamus, szükségem volt erre. Szükségem volt valakire, aki felrobbantja 
a valóságomat, mert annyira bele voltam már ragadva, és abban a hitben ringattam magam, 
hogy te majd jössz, és az egészet még kényelmesebbé teszed! És most már értem, hogy milyen 
hatalmas Felemelkedett Mester is Vagy! Felrobbantottad. (nevetések) – Hé, hát én ebből élek! 
Csak félig-meddig nevetéseket hallok! (több nevetgélés) Ó! 
 
És szerinted? Ahelyett, hogy én robbantanám fel a valóságodat, hagyom, hogy te magad 
robbantsd azt fel! 
 
KERRI: Helyes! 
 

ADAMUS: Helyes. (nevetve) Na igen, csak várd meg a következő hónapot! 
 

De bizonyos értelemben – és azt mondtam, hogy ma csak Adamus van itt, senki más, csak 
Adamus – ilyesmi történik időnként, és tudom, hogy ez nehéz, és tudom, hogy egy páran 
elosontok a Bíbor Körtől, és megcsaltok engem. Elmentek más csoportokhoz, meg 
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földönkívüliekhez, akik azt mondják nektek, hogy „Ó, szegénykém! Annyira szeretve vagy!” – 
meg még azt is, hogy – Eljövünk ide hozzátok, és megadjuk nektek az összes információt, és 
majd jobban lesztek! – De nem teszik! Már 3 millió éve ezt a szart hallom tőlük! - Ó, eljövünk 
hozzátok a Földre, és segítünk nektek! – De nem teszik. És lényegében én sem teszem. Én csak 
elmondom nektek a dolgokat úgy, ahogy vannak. 
 
Hogy keresztülmentek ezen a bámu… jó szórakozás ez itt ma? 
 
DAVID: Igen. 
 
ADAMUS: Igen. (Adamus nevetgél) És ez a bámulatos, kihívást jelentő, nehéz és csodálatos 
dolog történik éppen, hogy kilépsz abból az egysíkú emberi fókuszodból, és ez bizony kemény 
dolog. Kemény. De közben pedig csodálatos, és ezt később még megköszönöd nekem. Talán. 
(valaki azt mondja: Igen) Igen. Igen. 
 
Tehát akkor hol is tartottunk? Ó, ma lesznek kérdések és válaszok. Általában nem szoktunk 
ilyet csinálni. De Linda, körbe vinnéd a mikrofont? Én fogom feltenni a kérdéseket, és ti fogtok 
rájuk válaszolni. (nevetések) 
 
LINDA: Sokkoló! 
 
ADAMUS: És ma másmilyen energia van itt. Tehát bárkit 
választhatsz, és magadat is. Csak nyugodtan. Ma sokkal lazább 
itt minden. Mivel az emberek felét már hazaküldtem, akik az 
új dolgot akarták, tehát csak magunk között vagyunk, és csak 
egy pár szépséges lélek néz minket a neten keresztül. Tehát 
maradjunk továbbra is lazák és nyitottak! Szerintem soha 
senki nem fogja ezt újra megnézni, meghallgatni. 
 
LINDA: Igen, igazad van. (nevetések) 
 
ADAMUS: Csak mi, a Felemelkedett Mesterek. 
 
 

Kérdések & válaszok 
 

Az első kérdés akkor az – és kérlek, a válaszok legyenek tömörek. Oké. Az első kérdés. 
Menj, és add oda valakinek a mikrofont, és majd utána teszem fel a kérdést. 
 
LINDA: Oké. 
 

ADAMUS: Á! Találj valakit! Ó, rendben! Mondom a kérdést, és légy szíves állj fel! Min 
aggodalmaskodsz? És valaki megtenné, hogy ír a táblára? Valaki lenne olyan kedves, hogy ír 
a táblára? 
 
LINDA: Tad. 
 

ADAMUS: Tad. Remek. Köszönöm. 
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LINDA: Ó, várj, várj! Oké, most már jó. Tad. Menj! 
 

ADAMUS: Tad, és ezért kapsz egy Adamus díjat, hogy a terem hátuljából, olyan messziről… 
 
LINDA. Nincs nálam több díj. 
 
ADAMUS: …idefáradsz. 
 
LINDA: Egy díj sincs már. 
 

ADAMUS: Akkor adok neked egy kis pénzt. Ó, nincs nála (Geoffnél) pénz! 
 
LINDA: Jaj, te szegény! 
 
ADAMUS: Óóó! 
 

TAD: Ma ingyen csinálom. 
 

ADAMUS: Nahát-nahát! Ez hülyeség volt. 
 
TAD: Tanító vagyok. 

 
ADAMUS: Pedig 100 dollárt 
akartam adni neki. Tehát a 
kérdés az, hogy mi miatt 
aggódsz? 
 
NANCY: Semmi olyan nem jut az 
eszembe, ami miatt aggódnék. 
 

ADAMUS: Csakugyan?! 
Szeretnéd, ha adnék neked 
valamit, ami miatt aggódhatsz? 
 
NANCY: Naná. (nevetgélés) 
 
ADAMUS: Oké. Tényleg? 
Nincsenek álmatlan éjszakáid? 

 
NANCY: Tudod, én… 
 
ADAMUS: Pénz? 
 
NANCY: Nem. 
 
ADAMUS: Egészség? 
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NANCY: Nem. 
 
ADAMUS: Ebben éreztem egy kis habozást. 
 
NANCY: Ma gondom van a szememmel. De… 
 
ADAMUS: De nem aggódsz miatta. 
 
NANCY: Nem, mert úgyis el fog múlni. 
 

ADAMUS: Hát… látjátok? Ma túl jók vagytok hozzám. Oké. Köszönöm. Leírnád a táblára, 
hogy „aggodalom”, és aláírnád, hogy az első válasz az, hogy semmi. Nada. Köszönöm. Semmi. 
Egyetlen családtagod vagy barátod miatt sem aggódsz? 
 
NANCY: Nem igazán. 
 

ADAMUS: Szóval nem igazán törődsz velük. Oké. (nevetés) . Köszönöm. 
 
NANCY: Oké. 
 
ADAMUS: Oké. Következő. Mi az, ami miatt aggódsz az életedben? 
 
LEONARD: Néha nem tudom, hogy mihez kezdjek az időmmel. 
 
ADAMUS: Az időddel vagy az egész életeddel? 
 
LEONARD: Nem, az időmmel. 
 
ADAMUS: És ez gondot okoz számodra? 
 
LEONARD: Nem igazán. 
 
ADAMUS: Mi ez itt? A nem aggódó szektor? (nevetés) Mindenki másnak székrekedése van, 
szorong stb. Ó! De itt, Linda pont ezt a két embert választja ki. Vagy ez Makyó? 
 
LINDA: Hm. 
 
LEONARD: Hm. 
 
ADAMUS: Hm. 
 
LEONARD: Hm. 
 
ADAMUS: Hm. Mi miatt aggodalmaskodsz? 
 
LEONARD: Tudom, hogy oda fogok érni…. 
 
(szünet) 
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ADAMUS: De?! 
 
LEONARD: Mikor? 
 
ADAMUS: De mikor? Oké. Sokat aggódsz emiatt? 
 
LEONARD: Nem. 
 
ADAMUS: Aggódsz a pénz miatt? 
 
LEONARD: Kicsikét, nem nagyon. 
 
ADAMUS: Aha, nem nagyon. Mennyi pénz van most a zsebedben? 
 
LEONARD: Semennyi.  
 
ADAMUS: Én a helyedben aggódnék! 
(nevetés) Igen. Ez jó válasz volt, mert 
különben elvettem volna. (Még 
nagyobb nevetés) Aggódsz amiatt, 
hogy merre tartasz az életben? 
 
LEONARD: Nem. 
 

ADAMUS: Nem. A szüleiddel élsz? 
 
LEONARD: Hm, igen, velük élek, de 
nem… 
 
ADAMUS: Áááá! Ááá! (nevetés) Velük élsz? És mióta, úgy 50 éve? (Adamus nevet) 
 
LEONARD: Nem, kb. egy hónapja. 
 
ADAMUS: Á, oké. 
 

LEONARD: De ez jól van, mert így az apámmal vagyok, akit nem látok túl sokat. 
 
ADAMUS: Abszolút. Abszolút. A többiek nevetnek, nem én. Én megértelek. De soha nem aggódsz 
azon, hogy ó, vajon mi lesz velem öt év múlva? 
 
LEONARD: Nem. 
 

ADAMUS: Dolgozol? 
 

LEONARD: Jelenleg éppen nem. 
 

ADAMUS: Nincsenek aggodalmak. Jó. El vagyok képedve, és szóltam volna, ha éreztem volna 
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bármi makyot is. 
 
LEONARD: Oké. 
 

ADAMUS: Oké. Jó. Jó. Kitűnő. Jól van. 
 
TAD: Nada. 
 
LINDA: Oké. 
 

TAD: Nada. 
 

ADAMUS: Nada. Nada. Igen. És tudom, hogy ti, akik online néztek minket, ti is ugyanúgy 
el vagytok képedve ezen, mint én, hogy eddig nem voltak aggodalmak. De szerintem itt lesz 
egy kis aggodalom. 
 
DIANE: Hát, egy kevés. 
 

ADAMUS: Egy kevés. És mi miatt aggódsz? 
 
DIANE: A lányom miatt. 
 
ADAMUS: A lányod miatt. És az aggodalmad mekkora része irányul a lányodra? 
 
DIANE: Hát nem egyfolytában aggódom, csak… 
 
ADAMUS: De az összes aggodalmadat figyelembe véve minden miatt, ebből hány százalék 
megy a lányodra? 
 
DIANE: 30. 
 

ADAMUS: 30. 50. 
 
DIANE: Na jó, 50. 
 
ADAMUS: Hát igen, úgy 50, 60. Oké. És ez segít rajta? 
 

DIANE: Dehogy! Vannak dolgok, amiket megteszek, hogy segítsek neki, de beragadtam a 
régimódi… 
 
ADAMUS: Szokta azt mondani neked, hogy „ Ó, anya, annyira köszönöm, hogy aggódsz 
értem, ez tényleg olyan sokat segít!” 
 
DIANE: Nem. 
 

ADAMUS: Nem. Oké. Oké. És még mi miatt aggódsz? 
 
DIANE: Az agykárosodás miatt. 
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ADAMUS: Igen. 
 

DIANE: Mert ez benne van a családi vérvonalban. 
 
ADAMUS: Igen. 
 
DIANE: És tudom, hogy el kellene engednünk a… 
 
ADAMUS: Nem. 
 
DIANE: ...az ősi… 
 
ADAMUS: Nem. 
 
DIANE: Mert ott van a családban. 
 

ADAMUS: (bök egyet) Borítsd fel az ősidet! Csak bökd meg, és lökd fel őket. Igen. Nem tudom 
mi lehet az oka annak, hogy Cauldre és Linda nem jelentették be, hogy valamelyik nap felvételre 
került ez a bámulatos, briliáns anyag, aminek a címe az Ősöktől való Szabadság és két és fél 
órás ez az anyag, ami meggyógyítja ezt az egész dolgot. 

 
DIANE: Remek! 
 
ADAMUS: Igen. 
 
DIANE: Azt 

biztos 
megveszem! 
 

ADAMUS: Igen. 
Egy kis előzetes 

reklámot 
csinálok itt 
neki! Igen. 
 
DIANE: Oké. 
 
ADAMUS: És te 

ingyen 
megkapod. 
 
DIANE: Köszönöm. 
 
ADAMUS: Igen. Köszönöm. Van még valami, ami miatt aggódsz? 
 
DIANE: Semmi nagyobb. Nincs. 
 
ADAMUS: Nincs. 
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DIANE: Hm. 
 
ADAMUS: Hm-hm-hm-hm-hm. Oké, csak még egy dolgot mondj! Csak még egyet! 
 
(szünetet tart) 
 
DIANE: Hát, ez az egész megvilágosodás dolog. 
 

ADAMUS: Az egész megvilágosodás dolog. Igen, igen. (nevetés) Igen. „Lássuk csak, nem tudok 
másra gondolni. Ó, igen! A világ! Az Univerzum! Isten! ...ó, igen! Szinte el is feledkeztem 
arról a stresszről, ami ott van az életemben! – Na igen. 
 
Tehát miért aggódsz emiatt? 
 

DIANE: Ó, tudod, azon, hogy jól csinálom-e? Hogy mikor történik meg? Értem én, hogy már 
ott vagyok. 
 
ADAMUS: Akkor térjünk rá a lényegre! Létezik a megvilágosodás? 
 
DIANE: Oké. 
 
ADAMUS: Én inkább emiatt aggódnék, ha a te helyedben lennék „ Egyáltalán ez igaz?” – Én 
bizony emiatt nagyon sokat aggódnék. 
 
DIANE: Ühüm. 
 
ADAMUS: Igen. 
 
DIANE. Csak a hitünk van ezzel kapcsolatosan. 
 
ADAMUS. Bizony. És milyen bizonyítékod van rá? 
 
DIANE: Semmilyen. 
 
ADAMUS: Abszolút semmi. De elárulok nektek egy aprócska titkot. 
 

Még ha ez az egész nem is igaz, még ha ez az egész csak egy rakás szöveg, mégis egy érdekes 
dolog történik, mert a tudat természetéből adódóan, még ha ez nem is létezne, a tudat 
létezővé teszi, megteremti a létezését. Ha a zöld moszat történetemet használom fel erre, 
tegyük fel, hogy Isten nem létezik, és csak egy fura evolúció megy végbe a zöld moszat által, és 
ez volt az, ami megteremtette a Földet, az embereket és minden mást is, és nincs Isten, 
nincsenek angyalok – a tudat az, aminek léteznie kell, léteznie kell annak érdekében, hogy 
minden más is létezni tudjon – tehát akkor most a tudat meg fogja teremteni Istent, a 
mennyországot, az angyalokat, a felemelkedést, a megvilágosodást, és annak a valaha volt zöld 
moszatnak a teljes virágba borulását, fenséges Felemelkedett Mesterekké történő válását. 
 
Ez ennek a szépsége. Lényegében nem feltétlenül felülről lefelé halad a sor – Isten, angyalok, 
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emberek, állatok, zöld moszat – hanem ez megtörténhet a másik irányba is. És ez elképesztő! 
Ez a tudat szépsége. Ha minden más torz is, vagy nem igaz, vagy nem létezik, abban a 
pillanatban, ahogy ez hozzáadódik a tudathoz, akkor az azzá válik. És ez a bámulatos dolog! 
 
Akkor tegyük fel, hogy nem is létezik a megvilágosodás. Megszületsz, meghalsz, és ennyi az 
egész. Hirtelen, abban a pillanatban, amikor a tudatod azt mondja, hogy „Nem, van ennél több 
is” – akkor van is! És ez egy elképesztő dolog! És ez mindenre alkalmazható, akár erre, akár az 
emberi életedre, és lényegében pontosan ez történik az emberi életedben. Belehelyezed a 
tudatosságodat, ami kiterjed és megteremti. Akár ott volt az a valami korábban, akár nem – 
most ott van. És a káprázatos csoda, ami történik, ha mondjuk tegyük fel, hogy csak az a 
kivénhedt bibliai Isten létezik, és a halálod után a mennybe vagy a pokolba jutsz, mert tegyük 
fel, hogy csak ez létezik, ez bármikor megváltozhat a tudatod segítségével. Hirtelenjében 
tudod, hogy többet akarsz. És akkor most ott is van az a több. Oké. Köszönöm. Köszönöm, hogy 
lehetővé tetted, hogy ezt elmondjam. 
 
Még egy valakit kérdeznék az aggodalmakról. Mi miatt aggódsz? Mik az aggodalmaid? 
 
Azért teszem fel ezt a kérdést, mert egyfolytában rengeteg aggodalmat hallok tőletek – 
aggodalom, aggodalom, aggodalom, stressz, stressz, stressz – és ez hatást gyakorol az alvásodra, 
az egészségedre és minden másra is. És most nem hallok túl sok aggodalmat. Akik most online 
néznek minket, ti aztán kiengeditek az aggodalmaitokat! – Azt mondjátok, hogy „ Mi a fene! Ott 
van a kezükben a mikrofon. Ha az én kezemben lenne, biztosan elmondanám az összes 
aggodalmamat.” 
 
Pete, mi az aggodalmad? 
 
PETE: Hát a rák. 
 
ADAMUS. A rák. Ezen tényleg sokat lehet aggódni. 
 
PETE: Igen. 
 
ADAMUS: Igen. 
 

PETE: Éppen most estem túl egy rák műtéten. 
 
ADAMUS: Igen, jó. 
 
PETE: És öt testvérem volt rákos. És az apám is rákos volt, 
és a testvére is. Olyan ez, mint egy közös gén a családunkban, és most ez az egyetlen 
aggodalmam. 
 
ADAMUS: Ez nem csak egy génről szól. 
 
PETE: Igen, biztosan, mindegy. 
 
ADAMUS: Ez egy energetikai jellemző, ami beragadt a családi vérvonalba. 
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PETE: Igen. 
 
ADAMUS: Tudod, hogy ezen keresztül fogsz jutni, mert ez így lesz. Ez a legnagyobb 
szenvedélyem a veletek való munkában. 
 
PETE: De ott a másik dolog… 
 

ADAMUS: A család megbökése – felborítása. 
 

PETE: Igen, a másik dolog pedig az, hogy oké, de mi a lecke ebben a rákban? 
 
ADAMUS: Helyes. 
 
PETE: És kiderült, hogy nem én irányítok, nem én csinálom. És meg kell adnom magam, és 
fel kell adnom az aggodalmat. 
 
ADAMUS: Feladni az aggodalmat. 
 
PETE: Igen. 
 
ADAMUS: És Pete…. 
 
PETE: És tudod csak… 
 
ADAMUS: Az aggodalom nem fogja ezt megoldani. 
 
PETE: Nem, nem oldja meg. 
 
ADAMUS: És az, ha megpróbálod mentálisan legyőzni, az szintén nem fogja megoldani. 
 
PETE: Nem. 
 
ADAMUS: Hát akkor mit fogsz tenni? 
 
PETE: Meg kellett adnom magam. 
 
ADAMUS: Azt mondod megadni… 
 
PETE: Úgy értem… 
 
ADAMUS. Többé nem próbálod irányítani… 
 
PETE: Igen. 
 
ADAMUS: …és aggódni miatta. 
 
PETE: Igen. 
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ADAMUS: Igen, igen. 
 

PETE: Férfiként mindig is én irányítottam. Onnan eredeztettem az önbecsülésemet. 
 
ADAMUS: Bizony. 
 
PETE: Tudod, a termelést, meg az összes ilyen dolgot, ami mind csak egy rakás lószar. 
 
ADAMUS: Ádám sebe. 
 
PETE: Igen, oké. 
 
ADAMUS: Úgy értem, hogy „Ó, én férfi vagyok, és nekem kell…” – igen, igen. 
 
PETE: Igen. 
 
ADAMUS: Hamarosan beszélni fogunk erről is. Igen, és ingyen megkapod. 
 
PETE: Hát, köszönöm. (Adamus nevet) 
 
ADAMUS: Jó, rendben. És most, hogy érzed magad? 
 
PETE: Nagyon jól. 

 
ADAMUS: Jól van. 
 
PETE: Ma… az utóbbi három hónapban nagy volt az 
elterelés, látod miért. 
 
ADAMUS: Igen. 
 
PETE: De ma reggel, amikor felkeltem, azt mondtam, 
hogy „Hé! Egy szeretetteljes helyre mész, sok-sok 
angyal közé. Szeretem magam.” 
 
ADAMUS: A mennyországra gondoltál? 
 
PETE: Nem. 
 
ADAMUS: Ó, ezt éretted alatta, hogy idejössz! Ide! 
(nevetés) 
 
PETE: Igen, itt sok angyal van. 
 

ADAMUS: Már azt hittem, elhagysz minket ma. De nem, azt értetted, hogy idejössz. 
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PETE: És itt szerető energiák vannak. És egyszerűen csak összhangba hozom magam azokkal az 
energiákkal. 
 
ADAMUS: Igen. 
 

PETE: És ráhangolódom. 
 
ADAMUS: Igen, és tudod, ez érdekes. Nem számít, hogy az elme milyen erősen ráfókuszál 
erre a dologra, és megpróbál rájönni, hogy „Miért vagyok rákos, és mit kell tennem, és Isten mit 
próbál ezzel a tudtomra adni? Mi a benne rejlő lecke?” – Én erre az egészre köpök! 
 
Még mindig benne vagy a családi energiában, és ez egy ébresztő hívás volt a számodra. Mert te 
már többé nem a családod vagy. És ezek a dolgok pedig, legyen szó akár mentális vagy fizikai 
betegségről, ezeket mind… beszéltem már erről. Miért nem engedjük ezt el? Miért nem adjuk 
ki most rögtön azt a felvételt? Linda? 
 
PETE: Ez a dolog sok mindent lehántott rólam, azt érzem. 
 
ADAMUS: Igen, ez így van. És a másik meg az, hogy csak engedd el! „Ez nem az enyém!” 
 
PETE: Igen. 
 
ADAMUS: És ezzel egy időben mégis megjelenik egyfajta kellemetlen érzés. Azt mondod, 
hogy „Jajj, Jujj, ha elengedem a családdal való alapjaimat, és az energia tradíciók hordozását, 
akkor most mégis ki vagyok én?” – Tehát ez is ott van, de keresztül fogsz ezen jutni. Jó. 
Köszönöm Pete. 
 
A következő kérdés, mert haladnunk kell. Sok mindenről kell még beszélnünk. A következő 
kérdésre bárki válaszolhat Linda, ott közvetlenül mögötted. 
 
LINDA: Tessék? 
 

ADAMUS: A következő kérdést bárki megválaszolhatja, ott közvetlenül mögötted. 
 
LINDA: Oké, oké, oké. (Adamus nevet) Ó, szóval nem akárki! 
 
ADAMUS: Igen, igen. 
 
LINDA: De bárki. Értem. 
 
ADAMUS: Nem, nem, ott van mögötted. 
 
LINDA: Értem. 
 
ADAMUS. Kathleen-ről van szó. 
 
LINDA: Értem. 
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ADAMUS: Jól van akkor. 
 
LINDA: Tedd fel a kérdést! 
 
ADAMUS: Nem. Előbb add oda neki a mikrofont! Ne neki! Hanem Kathleen-nek! 
 
LINDA: Óóóó! 
 
ADAMUS: Igen. Szóval mivel harcolsz? Gyere csak ide, ki a fényre, ahogy mondani szeretem 
ezt (pár nevetés) Gyere csak ide szépen a fénybe! Igen. Még mindig az árnyékban szeretsz 
meghúzódni. 
 
KATHLEEN: Hogy mivel harcolok? 
 
ADAMUS: Mivel harcolsz? Á, ez jó lesz! Á! 
 
LINDA: Ijesztő. 
 
KATHLEEN: Hogy megengedjek mindent. 
 
ADAMUS: Dehogy! 
 
KATHLEEN: A realizációmmal. 
 
ADAMUS: Oké. De térjünk rá a…  
 
KATHLEEN: Mert ez… 
 
ADAMUS: Mivel harcolsz? Ez egy jó harc, már egy ideje figyelem. 
 
(szünetet tart) 
 
Most el kell, hogy tereljelek, mert túl mentális lettél. 
 
KATHLEEN: Mélyre mész. 
 
ADAMUS: Ühüm. 
 

KATHLEEN: És azt akarod, hogy én is mélyre menjek. 
 

ADAMUS: Nagyon mélyre. Ó, ezt imádom! És mind a ketten állni fogunk. Állni fogunk. Tehát mivel 
harcolsz? 
 
(megint szünetet tart és sóhajt egyet) 
 
Gőz tekereg a füléből, na igen. 
 
KATHLEEN: A szívem többi részével. 
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ADAMUS: Persze, persze. 
 
KATHLEEN: Mindenemmel. 
 
ADAMUS: Mivel harcolsz? Mire jók ezek a csaták? Tudod egyáltalán, hogy mik ezek? 
 
(szünet) 
 
Elmondhatom neked? 
 
KATHLEEN: Egész boldog vagyok, de azért meghallgatlak. 
 

ADAMUS: Micsoda? Ha neked ez a boldogság, akkor én úton vagyok a pokolba! (nevetés) 
Ajjajjajj! Sokkal több minden van kedvesem! Ne elégedj meg ennyivel a boldogságod gyanánt! 
Ez…káromkodhatok? Ez lószar! Ne elégedj meg ennyivel a boldogságodra vonatkozóan! Mert 
ez nem az! Eddig a nyomorúságot kezelted – és most nem akarlak itt reflektorfénybe állítani, 
csak megpróbállak egy kicsikét felrobbantani itt – ez a vezérelt, kezelés alatt álló nyomorúság, 
és eközött és a boldogság között bizony hatalmas a különbség! Jobban csinálod már ugyan… 

 
KATHLEEN: Tavaly 
úgy döntöttem, hogy 
végeztem a 
nyomorúsággal. 
 

ADAMUS: Azt 
mondod, hogy már 
jobban kezeled, de 
ennél jóval több van. 
És megmondhatom 
neked, hogy mivel 
harcolsz? Vagy 
inkább ne? 
 
KATHLEEN: Mondjad. 
 
ADAMUS: Nem is 

tudom. 
 
KATHLEEN: Mondjad. 
 
ADAMUS: De mindenki minket néz. 
 
KATHLEEN: Mondjad. 
 
ADAMUS: Oké. Készen állsz? Ne vádold… Cauldre most azt mondja, hogy ezért majd ne őt vádold! 
 
KATHLEEN: Mindenem reszket. 

http://www.crimsoncircle.com/
http://www.centrodavida.com/


Karizma Sorozat: 11. Shoud 

 

 

www.crimsoncircle.com 27 www.centrodavida.com 

 

 

ADAMUS: Nem csodálom, ennek így is kell lennie, mert ez itt most az igazság pillanata. 
 
KATHLEEN: A szarba! 
 
ADAMUS: Ez aztán intenzív! 
 
KATHLEEN: A fenébe! Bassza meg! 
 
ADAMUS: Igen. A benned élő boszorkányt érzed. 
 
KATHLEEN: Ó! 
 
ADAMUS: Azt a boszorkányt, aki voltál. Sajnálom, de Bumm! (Kathleen felsóhajt) Azt a 
boszorkányt, aki voltál, és akiről úgy érezted, hogy csúfosan, nyomorúságosan elbukott, és aki 
még mindig üldöz téged. Egy elmúlt életbeli igazi boszorkányról beszélek itt. Egy igazi 
boszorkányról. Igazi boszorkányról. És arról a hatalomról, amivel játszadoztál, és amivel 
pusztítottál, és most minden nap vele harcolsz. És még csak nem is kell, hogy arca legyen, de ott 
van. És kedvesem, többé már nem kell küzdened vele, mert senki sem fog nyerni. Senki nem 
fogja ezt a csatát megnyerni. Te nem fogod ezt megnyerni, ahogy a boszorkány sem. Tehát 
fejezd be a harcot! Az egész a hatalomról szólt, a visszaélésről, a kihasználásról, és te ezért 
fogod vissza magad. Visszafogod magad, mert soha többé nem akarsz boszorkány lenni, 
aztán meg azt állítod nekem, hogy boldog vagy, pedig te jó ég – ez lenne a boldogság? Nahát! 
 
Állj meg! Vegyél egy mély lélegzetet! Ne akard ezt most megfejteni, rendben? Az a boszorkány 
klassz. Nem az, amit gondoltál róla, rendben? Engem nem érdekel, hogy mit mondtak neked. 
 
KATHLEEN: Akkor történik ez, amikor emberek előtt vagyok. 
 
ADAMUS: Igen. 
 
KATHLEEN: Igen. 
 

ADAMUS: Igen. És leginkább akkor történik, amikor önmagad előtt állsz. 
 

Tehát egy hatalmas elfojtásról van itt szó „Nyomd el! Nyomd el! Nyomd el!” – A boszorkány 
pedig azt mondja, hogy „Cseszd meg!” – és a boszorkány praktikáit használja rajtad – és ez te 
vagy. Ez elég fura, de nagyon is igaz. (kisebb nevetések) A boszorkány folyton ezt mondja, 
hogy „Folyamatosan átkokat szórok rád. Állandóan rám kell figyelned. Nem fogom hagyni, hogy 
visszatérj Boldogságfalvára!” – amíg ezt az egészet meg nem oldjuk valahogy, rendben? – 
Tehát engedd ki azt a boszorkányt! 
 
KATHLEEN: Oké. 
 

ADAMUS: Nem, ezt nagyon komolyan mondom. Ti többiek pedig álljatok félre az útból! 
(nevetés) Nos, nem kedvelem túlságosan az elmúlt életbeli dolgokat, de ebben az esetben 
egy szándékos visszafogásról van szó, és emiatt van benned az, hogy „Én próbálok jó lenni, 
próbálok viselkedni, próbálok…” – és ez nem működik. Nem működik. És felrobbantasz dolgokat, 
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aztán meg rákezdesz arra, hogy „ Ó, egyedül kell lennem, mert mindent felrobbantok, és 
mindenkivel elcseszem a dolgokat.” – Pedig csak meg kell állnod egy pillanatra, oké? Csak 
engedd ki a boszorkányt! Engedd őt szabadon! Ez ilyen egyszerű. Oké. 
 
A lényeg az, hogy rengeteg belső csata zajlik bennetek, és amikor azt hallom valamelyikőtöktől, 
hogy „Semmi miatt nem aggódom!” – vagy azt, hogy „Boldog vagyok az életemben!” – Na ne 
már! Tényleg?! Valóban?! Mégis kinek néztek engem? Kuthuminak? Engem akartok hülyíteni? 
Ha-ha-ha! (nevetések) Sajnálom. Engedd ki, oké? És azt kérdeztem tőled, hogy mivel harcolsz? 
És erre azt válaszoltad, hogy 1.) nem tudod – ami nem igaz, csak nem akartad elismerni, továbbá 
2.) nem fogsz tudni győzni. Nem fogod megnyerni azt a harcot. A boszorkány fog győzni. 
Sokkal több hatalma van, mert tudja, hogy kell azokat a dolgokat használnia. És visszafog 
téged. Megpróbálod őt elkeríteni, elrekeszteni, és minden alkalommal ő fog győzni. Oké? 
Engedd ki a boszorkányt! 
 
Na jó, nem fogom feltenni azt a kérdést. Hanem átugrok az utolsó kérdésre, amit már korábban 
is feltettem, és most is felteszem – add oda a mikrofont valakinek. 
 
Ó! Rá akarsz ülni a kérdésemre. Miért akarsz itt maradni? 
 
LARRY: Hol maradni? Én nem… 
 
ADAMUS: Miért akarsz maradni? 
 

LARRY: Ja, a bolygón! Én is folyton ezt kérdezem magamtól. 
 
ADAMUS: Tudom. És Larry, nem te vagy az egyetlen. 
 
LARRY: Ó! 
 

ADAMUS: Nem te vagy az egyetlen. Szóval miért 
akarsz maradni? 
 

LARRY: Hát… (szünetet tart) A megvilágosodásért. 
(Adamus hangot ad ki) Nem? 
 
ADAMUS: Oké. 
 
LARRY: Rendben. 
 

ADAMUS: Miért akarsz maradni? Azt akarod, hogy 
brutálisan őszinte legyek veled? 
 
LARRY: Igen. 
 
ADAMUS: És ez sok mindenkire…. 
 

LARRY: Miért is ne? Az előbb is megtetted. Mondjad! 
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ADAMUS: Jó-jó. Azt mondtam, hogy ez csak Adamus napja, teljesen Adamus sztár napja. 
 
LARRY: Ó igen, az egész csak rólad szól. Mondjad! 
 
ADAMUS: Azért, mert félsz elmenni innen. 
 
LARRY: Rendben. 
 

ADAMUS: És a többieknek is mondom, akik érzitek ezt a kérdést, ti is féltek innen elmenni, 
mert máskülönben már elmentetek volna innen. 
 
LARRY: Igen. 
 

ADAMUS: De te félsz, mert tudod, hogy „Mi fog történni?” – a másik dolog meg az, hogy akkor 
„kudarcot vallottam?”, a következő meg az, hogy „ez valódi? Valójában mi van a másik oldalon? 
Egyáltalán van ott valami?” – Máskülönben már sokan eltávoztatok volna innen mostanra. 
De féltek a távozástól, ezért inkább itt lófráltok a tehervonattal, hogy „Oké, eljárunk a havi 
összejövetelekre, és azt mondjuk, hogy spirituálisak vagyunk.” – És lényegében ez mindent 
visszafog, tudjátok. Lényegében semmi becstelenség nincs a távozásban, és itt most nem csak 
rólad van szó Larry. De Larry, és még sokan mások, ti csak arra vártok, hogy „talán holnapra 
minden megváltozik.” – De valószínűleg nem fog. Beszéltünk már erről korábban. Olyan ez, 
mint az időjárás. Ugyanolyan lesz. „Talán a jó szerencse majd az utamba szegődik.” – Figyelj 
ide, ha a jó szerencse eddig nem mosolygott rád, akkor soha nem is fog. (Adamus nevet) 
 
Tehát itt van ez a fásult, közönyös halogatás, meg az, hogy „Ó, én nem akarok itt lenni, de 
félek innen elmenni”, tovább az is, hogy „Csak várunk, és majd meglátjuk, hogy mi történik.” És 
ekkor nekem be kell jönnöm, párszor fel kell pofozzalak, és meg kell verjelek – meg kell bökjelek, 
hogy felborulj. És ezt most újra megmutatom a kamera kedvéért. Megböklek – így ni! (nevezés) 
Egy kép felér ezer emlékkel. 
 
LARRY: Igen. 
 

ADAMUS: Pedig tudod – és visszaadhatod Lindának a mikrofont, mert most már mindenkihez 
beszélek, nézzétek ezt meg az én nézőpontomból egy pillanatra. Tegyetek úgy, mintha 
Felemelkedett Mesterek lennétek! 
 
Itt van bennetek ez a dinamika, hogy „Ó, nem tudom, hogy itt akarok-e maradni.” És igen, ez 
kemény. Igen, oké, de közben meg elmenni sem akartok. És ez lényegében gusztustalan. Úgy 
értem, ez tényleg gusztustalan. És nektek sem áll túlságosan jól, ahogy a Felemelkedett 
Mesterek Klubjában sem mutat ez valami jól a minősítésemen. Tudod, azzal jönnek, hogy 
„Hányan akarnak eltávozni a bolygóról?” – Hárman, talán négyen. Csak ennyien. (nevetés) 
Csak ennyien. De dolgozom velük. – Pedig lényegében rengetegen vannak a köztes zónában. 
 
És ebben a köztes térben borzasztó lenni. Ami igaz Kathleen esetére is. A köztes zóna 
borzalmas, szörnyű hely, mert akkor se itt, se ott nem vagy. Nem vagy a Mostban. Sehol sem 
vagy. Csak a kettő között vagy. Mit szólnátok ahhoz, ha ez állna a sírotokon, hogy „ Ne 
emlékezz rá, ne emlékezz a sírkövön álló névre vagy évre, mert a köztes zónában volt.” – Ki volt 
ő? – Nem tudom. Valahol a köztes zónában volt. 
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És ez egy borzalmas hely. Tehát elég gusztustalan amikor azt mondod, hogy „Ó, nem is tudom, 

hogy itt akarok-
e maradni.” A 
másik dolog 
meg az, hogy 
„Várok, és 
meglátom mi 

történik 
holnap.” – De 
ezzel sehova 
nem fogtok 
jutni. Nem. És 
ez Ádám sebe… 
vagyis.  
 

Adamusé 
(nevet) Ez vicc 
volt! Ezt 
mondogatom a 
barátaimnak is, 

hogy „ Adamus sebe” – mit tegyek? Összegyűlik a sok Shaumbra, és azt mondják, hogy „Nem 
akarok itt maradni, de elmenni sem akarok!” Micsoda?! Ez gusztustalan. Csak hozd meg a 
választásodat vagy erre vagy arra vonatkozóan! Vagy itt maradsz vagy elmész, és kész! Vagy 
kötelezd el magad arra, hogy itt akarsz lenni a bolygón, vagy pedig tűnj innen a picsába! Kérlek! 
Igazából a halál miatt aggódtok. Pedig már több, mint ezerszer megtettétek. És meghalni nagyon 
könnyű. Tényleg az. „Ó, de olyan sok érzelemmel jár, és tablettákat kell szednem, vagy pedig 
autóval le kell vetnem magam a szakadékba!” (nevetések) Na igen, de tényleg könnyű. 
 
Tehát erre vagy arra, de kötelezd el magad! Élj vagy halj meg! Ma csak Adamus van itt! (Adamus 
nevet) Nincs semmi együttérzés, ugye? De mégis nevettek. 
 
TAD: Én nevetek. 
 

ADAMUS: Igen. Igen. Oké. Akkor most térjünk rá a lényegre! 
 
Vegyünk egy mély lélegzetet! 
 
Felkavartam itt az állóvizet a mikrofon bevetésével. Tényleg jól felkavartam. És „mi ez az egész? 
Eljut valaha a lényeghez?” Igen, eljutok. 
 
A lényeg pedig az, hogy végeztem. (mondja Ted-nek) Nagyon köszönöm, és vegyél ki 20 dollárt a 
közös kasszából. Leslie-nek van pénze. Ó, fizess ma neki mindent, oké? 
 

 
Túllépni az emberin 
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Akkor a lényeg az, hogy van lényeg? Igen, van. A lényeg pedig igazából nagyon egyszerű. 
 
A lényeg két dologból áll. Állandó többszörös fókusz megy egyszerre, de ti nagyon be vagytok 
zárva a csak emberibe, és ettől nem látjátok a többit. Rendben? 
 
A másik pedig a – és ez nem újdonság – hogy az emberi elméből és észlelésből akartok élni 
és megvilágosodni – és ez nem fog menni. Megpróbálni felébredni, spirituálisnak lenni, 
megvilágosodni, realizálni, vagy nevezzétek ezt a tetszésetek szerint, és mindezzel az emberi 
észlelésből próbálkozni – na, ez nem fog menni. Egyáltalán nem fog működni. Ezzel csak jól be 
fogod magad frusztrálni, mérges leszel, belefáradsz, megbetegszel majd meghalsz, és 
frusztráltan, haragosan, betegen, lefáradva és összetörve, anyagilag leégve fogsz meghalni, 
mert annyira keményen az emberi részeddel akartad a megvilágosodást elérni vagy 
megtörténtté tenni. 
 
Ezt már máskor is elmondtam, de ma újra el kell, hogy mondjam. Fejezd ezt be John testvér! Ne 
akard ezt John testvérként megtenni! Mert nem fog működni!  És mind ezt teszitek, és 
mindannyian a nyomorúság talaján fogjátok végezni, ami egy zsákutca, és onnan aztán senki 
nem fog tudni kiváltani, kiszedni benneteket! Fejezzétek ezt be, hogy az elmétekből, a 
hiedelmeitekből és az emberi részetekből akarjátok ezt megcsinálni! Mert az úgy nem fog 
menni! 
 
És ez elég egyszerű. A kérdés pedig az, hogy „ Jó, de akkor hogyan tegyem? Mit tegyek 
Adamus? Ha nem az emberi elméből kell ezt megtenni, akkor mégis honnan vagy hogyan 
kellene megtennem?” 
 
Most visszatérek egy nagyon fontos állításhoz. Ahogy már mondtam, egyszerűen csak fejezz 
be mindent, és nézd meg újra ezt a régi témát: Nem te vagy a felelős a megvilágosodásodért! 
Világos? És már legalább másfél éve ezt mondom, de mégis továbbra is ezzel próbálkoztok. 
Miért? Miért? Nem tudom. Ennyire megszállottak vagytok ezzel? (valaki azt mondja: Igen.) 
Igen. Köszönöm. Mindenki felemeli a kezét. 
 
SART: Hát ez így van. (Adamus nevet) 
 

ADAMUS: És visszajössz. És mesélj, hogy válik ez be nálad? „Hát, nem túl jól.” – De akkor miért 
csinálod mégis? „Mert nem tudok mást, jobbat ennél.” – Dehogynem tudsz! Párbeszédek az 
Énnel – meg fogom írni a könyvemet. 
 
De egyfolytában csak próbálkoztok. Mi ez az egész? Miért térsz vissza folyton- folyvást valami 
olyan dologhoz, ami eddig sem működött, és ezután sem fog működni? Az emberi rész próbál 
megvilágosodni? Tudom én, hogy miért csináljátok ezt – a kontroll, az irányítás miatt. Igen, Pete 
a kontroll miatt. „Férfinek kell lennem!” – vagy „Ez az egyetlen dolog, ami számít, és nem ismerek 
más utat.” – Fejezd be! Hagyd ezt abba! 
 
Te, aki emberként itt vagy a Mostban, ugyanazon a helyen ülsz, mint ahol a megvilágosodott 
éned ül a Mostban, vagy ahol a boszorkány van a Mostban – és te, az ember, nem vagy 
ezért felelős. Tőled csak azt kérik, hogy két egyszerű dolgot tegyél meg. Az egyiket már 
megtetted, az volt a választás. A választást már meghoztad, máskülönben most nem lennél itt. 
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Máskülönben nem tetted volna ki magad egy ilyen gyötrelmesen kínzó érzelmi és időnként fizikai 
fájdalomnak. Már meghoztad a választásodat. 

 
A második dolog pedig az, hogy 
csak legyél tudatában. Csak legyél 
tudatában. Ennyi. 
 
Az Én Vagyok gondot visel 
minden másra. Nem Isten – 
Istentől már megszabadultunk – 
és nem is az angyali tanácsok, vagy 
bármi más, hanem a saját Én 
Vagyok- od. Az Én Vagyok-od 
gondot visel mindenre. Mindenre. 
Az lehet, hogy nem leszel ezt 
képes észlelni, mert van egy 
elvárásod erre vonatkozóan a 

korlátolt emberi nézőpontodból. Talán nem érted, de az Én Vagyok tesz meg mindent. Neked 
mindössze ennek tudatában kell lenned, és meg kell ezt engedned. 
 

 
Megengedés 
 
Leírtunk egy teljes kört, és ez nem új. Ez a megengedés. De tudod, egy fura dolog történt a 
megengedéssel a megvilágosodáshoz vezető úton, mégpedig az, hogy az ember ellopta, 
eltérítette. Az ember azt mondta, hogy „Oké, át kell vennem a hatalmat, az irányítást a 
megengedés felett.” És így azt gondolod a megengedésről, hogy meg kell engedned azt, hogy 
mások ellopják az energiádat. Ez nem megengedés, hanem hülyeség, ostobaság. Azt hiszed, 
hogy a megengedés azt jelenti, hogy csak maradj meg a régi dolgaidnál. Ez nem megengedés, csak 
makacsság, önfejűség. 
 
A megengedés azt jelenti, hogy teljesen megnyílsz magadra, történjék bármi is. Mindegy mi 
történik. Néhányan fogtátok a megengedést, és arra kezdtétek használni, hogy így találjatok 
parkolóhelyet a bevásárló központokban. Szégyelljétek magatokat! (nevetések) 
 
„Megengedem magamnak – hogy megteremtsek egy parkolóhelyet.” – Hát ez nem a 
megengedés. Hanem pszichikus lószar! És tudjátok mi a helyzet? Ha valaki igazán megengedő, 
és nem pedig „erő-hatalom-játszma Adamussszal” játszmát játszik, vagyis nem csak a 
megengedés szót mondja ki, hanem valóban megengedő, az soha még csak nem is gondol a 
parkolóhelyekre. Mert nem is kell neki erre gondolnia. Az csak ott van. Nem kell emiatt 
aggódnia. „Enyém lesz a legjobb parkolóhely?” – Parkolj csak a parkoló legszélén, és talán így 
sétálsz majd egy keveset, de ne használd ezt hatalmi eszközként! Mert ez egyáltalán nem az. Sőt, 
ez ennek pont az ellentéte. 
 
Néhányan elraboltátok a megengedést, és egyre csak azt hajtogatjátok, hogy „ Megengedem a 
bőséget, megengedem a bőséget.” – Hogy hangzik ez valójában? – Megengedem a bőséget, 
megengedem a bőséget. (valaki azt mondja: Úgy, mintha nem lenne bőséged) Pontosan. 
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Mintha nem lenne. Egy igazán megengedő személynek soha nem kell a bőségről gondolkodnia. 
Nem kell mantraként ismételgetni a „megengedem” szót. Megengedte magának, és ezért nem 
kell ezen dolgoznia. Időnként talán emlékeztetniük kell magukat arra, hogy „Hé, legyél már 
könnyedebb egy kicsit!” – és amikor gondolkozol ezen, akkor csak emlékezz „Ó, ez rendben 
van. Csak megint visszatértem ahhoz a szorult fenekű, székrekedéses, mentális emberi énhez! 
És csak bökd meg” – Bumm! Borítsd fel! Lökd fel! És most pedig vegyél egy mély lélegzetet és 
lazulj el! 
 
És most 12 percben elvégzünk egy kis megengedést. Tudom. Nincs ebben semmi új, de nagyon 
fontos ez most. 
 
Akkor most kérném szépen lekapcsolni a világítást! Kérnék szépen egy kis zenét, és akkor tényleg 
legyünk megengedőek, szélesre tárt és bátor megengedőek! 
 

 
Merabh a megengedésre 
 
(a zene elkezdődik) 
 

Tudjátok drága barátaim, nem győzöm eleget 
hangsúlyozni, nem győzöm elégszer elmondani, hogy 
ez az emberi test-elme összetétel/személyiség nem 
fogja megcsinálni a megvilágosodást. Ha mégis ezt 
gondolod, hogy ő teszi meg, akkor egy nagyon durva 
zsákutcás úton fogod magad találni. 
 
Ez természetes? Igen. Az is természetes, hogy időnként 
visszatérsz ehhez, de ilyenkor én jövök, és 
emlékeztetlek téged. Hogy nem az emberi aspektusod 
fogja ezt megtenni. Nem is tudja hogyan kellene azt 
megtennie. Nincs meg hozzá a kiterjedtsége. És éppen 
ezért nem is lehet ez az ő felelőssége. 
 
Te jóságos ég! Amikor még én is puszta halandó voltam, 
én sem tudtam hogyan kell ezt megtenni. Képtelen 
voltam rájönni. Mert ez nem arról szól, hogy jónak kell 

lenned, vagy hogy jó dolgokat kell tenned, bár egy időben én magam is így vélekedtem 
erről, hogy a keskeny utat kell járnom. De ez nem működik. Mégis olyan sokan ezzel 
próbálkoztok. Néha nekem fáj, amikor látom, hogy erőfeszítéseket tesztek a 
megvilágosodásotokért. Akkor ennek most vessünk is véget! 
 
Szeretném, ha ebben a hónapban megfigyelnétek valamit! Ez egy vicces, szórakoztató házi 
feladat. Szeretném, ha elmennétek akár fizikailag valahova, ahol spirituális vagy vallásos 
emberek vannak, vagy ha ott, ahol élsz erre nincs lehetőséged, akkor csak menj fel az internetre, 
és keress fel ilyen spirituális vagy vallásos weboldalakat, és szeretném, ha látnád, hogy mekkora 
erőfeszítéseket tesznek a gyakorlataikban. Ne azért menj oda, hogy ítélkezz, hanem azért, 
mert szeretném, ha látnád, milyen kemény munka folyik ott, és azt is, hogy a vezetők is hogyan 
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veszik rá a tagjaikat erre a kemény munkára. 
 
Aztán pedig szeretném, ha magadba néznél, és meglátnád, mennyire megnehezítetted ezt 
magadnak. Ez nem a te felelősséged. Ez talán fura, de mégsem az. Tőled csak azt kérik, hogy 
hozd meg a választásodat, majd csak legyél tudatában. Úgy értem legyél tudatában 
mindazoknak a változásoknak, amik zajlanak. Legyél tudatában a benned végbemenő 
váltásoknak. De ne akard ezt megfejteni, kitalálni. Ezt hívják megengedésnek. 
 
Nem az ember felelőssége megnyílni az Én egyéb aspektusaira vagy valóságaira. 
Nem az emberé. 
 

Nem a te feladatod rájönnöd a megvilágosodásra. Nem a tiéd. 
 

Mindössze azt kérik tőled, hogy engedd meg. Hogy engedd meg Magadat, az Én Vagyokodat. 
 
Itt van ez a dolog, amit karizmának hívnak. Ez a belső fény, a kisugárzás, a ragyogás. 
 
Ebben a ragyogásban ott található a tudás és az együttérzés. Ott van benne a realizáció és az 
integráció. És ennek a karizmának a fénye állandóan ragyog, mindig ott van. Tőled mindössze 
azt kérik, hogy engedd ezt meg. 
 
Nem neked kell megteremtened ezt a karizmát. Vagy hadd fogalmazzam ezt meg másképpen! 
Már megteremtetted. 
 
Nem kell megpróbálnod eljutnod valamiféle magas, spirituális, magasztos, transzcendens 
énhez. Ez képtelenség. Nem tudod ezt megtenni, de az már ott van. 
 
Az már ott van. Neked csak annyi a dolgod, csak azt kérik tőled, hogy engedd ezt meg. Ennyi 
az egész. 
 
Tőled mindössze azt kérik, hogy fogadd őt magadba, legyél rá nyitott. 
 

De tudod, ezt úgy nem tudod megtenni, ha közben azt gondolod, hogy neked kell erre az 
egészre rájönnöd. Mert erre egész egyszerűen képtelen vagy. Amikor az emberi énedre 
veszed ennek a terhét, akkor olyan nagyon megszállott és rendkívül elfoglalt leszel, annyira 
eltereled magad, hogy még azt sem látod meg, amit ott van a szemed előtt. És azt a karizmát, 
azt a fényt, még csak észre sem fogod venni, mert annyira nagyon elfoglalt vagy. Az emberi én 
rendkívül elfoglalt azzal, hogy megpróbáljon rájönni a megvilágosodás nyitjára. 
 
Azt is mondhatnánk, hogy ez a „Kedves John” hónap volt sokatok számára, ami alatt mély szintű 
frusztrációt és reményvesztettséget értek. 
 
Elmondhatom nektek is, és Johnnak is ezt a nagyon egyszerű dolgot. Ne próbálkozz a 
megvilágosodásoddal! 
 
Az ember, az emberi észlelés és az emberi korlátok azok, amik megpróbálnak erre az egészre 
rájönni, de ezzel egyszerűen csak szétégeted magad. 
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Hogy akkor mi az, amit megtehetsz emberként? Engedd meg! Nem Jézust, Nem Istent, nem 
Buddhát, és nem valaki mást. Hanem engedd meg az Énedet! 
 
Akkor erre most vegyünk egy mély lélegzetet! 
 

Önmagadnak számtalan sok arculata, megnyilvánulása van, amik mind itt vannak, és ezek jóval 
túlszárnyalnak mindent, amit az emberi elme egyáltalán el tudna képzelni. Ezért nem tudod 
elképzelni. Meg se próbáld! Egyszerűen csak engedd meg! 
 
Vannak dolgok, amit megvilágosodásnak és isteniségnek hívnak, amit az ember egész egyszerűen 
képtelen legyártani, kierőltetni vagy megkövetelni, vagy megparancsolni. De meg tudod azt 

engedni. 
 
Néha a megengedéshez az is hozzátartozik, hogy 
az élet más fordulatokat hoz, mint amit az 
ember elvárna. És ennek az embernek, aki 
olyan keményen próbálkozik elérni a 
megvilágosodást, elvárásai vannak a 
történésekkel kapcsolatosan. 
 
Pedig ami történik, az tényleg a része a te Isten 
algoritmusodnak, az isteni algoritmusodnak, de 
az talán nem egyezik meg, vagyis konfliktusban 
van azzal, amit a te emberi algoritmusodnak 
hívsz. Az embertől csak azt kérik, hogy engedje 
ezt meg. 
 
Az ember talán azt gondolta, hogy majd valami 
nagy spirituális tanító válik belőle ebben az 
életében, és még csak a közelébe sem jutott 

ennek. De ez egy nagyon emberi elvárás volt. 
 
És most, kedves ember, csak arra vagy kérve, hogy engedd ezt meg. 
 

Nem más ez, mint hogy magadba fogadod az Énedet, de nem úgy, hogy majd nekiállsz te, az 
ember lekorlátozni azt az Ént. Azt kérik tőled, hogy fogadd magadba mindazt, aki vagy, és ez 
talán ellentmondásban van azzal, amit az ember elvár. Meg tudod ezt engedni? 
 
Meg tudod engedni, hogy sokkal több van itt annál, minthogy megpróbáld fényesre csiszolgatni 
az emberi életedet, és egy kicsit jobbá tenni azt, és meg tudod engedni azokat a dolgokat, amik 
most történnek, és amik az embert kissé kellemetlenül érintik? 
 
Visszatérek most a pillangó és a hernyó nagyon alapvető hasonlatához. Annyira igaz, hogy amikor 
a hernyó felpillantott az égboltra és meglátta ezt a ragyogó, szépséges pillangót, azt mondta, 
hogy „Egy nap én is ilyen szeretnék lenni!” – De a hernyó nem rendelkezett azokkal a 
képességekkel hernyóként, hogy mindezt megtörténtté is tudja tenni. A hernyó egyfolytában 
csak azzal próbálkozott és próbálkozott és próbálkozott, hogy pillangóvá váljon. Megpróbált 
szárnyakat ragasztani a hátára, megpróbálta levagdosni a lábait, de hiába, csak nem tudott 
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pillangóvá válni. Ekkor nagyon befrusztrálta magát és azt gondolta, hogy „Ó, ez az egész 
pillangóról való álmodozás ostobaság!” 
 
Hát valami nagyon hasonló dolog történik most sokatokkal. Megpróbáltok isteni – angyali 
szárnyakat rakni a hátatokra, az emberi hátatokra – és ez egyszerűen csak nem működik. 
 
És csak, amikor a hernyó végre befejezte a próbálkozást csak, amikor véget vetett annak a 
temérdek sok erőfeszítésnek, akkor tudta megengedni azt a pillangót, aki már addig is ott volt 
– egyszerűen csak megengedte azt – és csak akkor döbbent rá, hogy ő lényegében mindkettő. 
Mindkettő egyszerre, egy időben. Ő volt a hernyó, és ő volt a pillangó is. 
 
Ezt a részt mindig kihagyják a történetből, mert az nem úgy történt, hogy a hernyóból pillangóvá 
vált. Hanem lényegében mind a kettő volt. 
 
És most pontosan ez történik veletek. Nem az történik, hogy emberből istenivé váltok, 
hanem mind a kettő vagytok, és még sok minden más is vagytok. 
 
Kérlek szépen ne próbálkozzatok már ennyire keményen az emberi nézőpontotokból. 
Fejezzétek ezt be! 
 
Ma ez a könnyű jegyetek, amin végeredményben az áll, hogy többé már nem kell ezen ilyen 
keményen dolgoznotok. Csak engedjétek meg! Hogy mit engedjetek meg? Hát, az Én Vagyok-
ot! De a megengedés egyben azt is jelenti, hogy elengeded az azzal kapcsolatos elvárásaidat, 
hogy mi és hogyan fog történni. Egyszerűen csak megengeded. 
 
Ez az egyik legegyszerűbb dolog. De ahogy már korábban említettem, amikor az 
ellentmondásokról beszéltem, ez lehet a létező legnehezebb és legnagyobb kihívással járó 
dolog. Ez lehet a létező legkönnyebb, és a létező legnehezebb, legnagyobb kihívással járó 
dolog – a megengedés. 
 
(szünet) 
 

És 83%-otok úgy fog elmenni innen, hogy egy rövid ideig jobban érzi magát, majd holnap, 
mikor felébredsz, megint nekiállsz próbálkozni a megvilágosodásodon. Mint a hernyó, amikor 
megpróbált pillangó szárnyakat ragasztani a hátára, és ez bizony nem fog működni. 
 
Be fogod magad frusztrálni, depresszióba zuhansz, és lefárasztod magad. El fogod veszíteni a 
reményt. De akkor valami majd megszólal benned, mint egy csengetés, vagy talán, mint egy 
sziréna, ami majd azt mondja, hogy „Álljunk meg egy pillanatra! Nem kell nekem ezt csinálnom. 
Nem az embernek kell ezt megtennie. Nekem mindössze meg kell ezt engednem!” 
 
És ekkor veszel egy jó mély lélegzetet, és csak éled tovább az életed a tetszésed szerint, 
ahogy csak szeretnéd. 
 
Akkor jó… Örülök, hogy jutottunk ma valamire. Örülök, hogy jutottunk valamire. 
 

Vegyünk akkor egy jó mély lélegzetet és Á! Ennek lényegében frissítően kellene hatnia rátok, 
hogy nem a ti felelősségetek ez az egész – tényleg nagyon frissítőnek kellene lennie. Már úgy 
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értem, nem a korlátozott éned felelőssége ez. És ez éppen most is történik. A dolgok 
megmozdulnak. A dolgok változnak. És tényleg igazán frissítőnek kellene ennek hatnia, hogy 
nincs más dolgod, minthogy ezt engedd. 
 
Akkor most vegyünk egy jó mély lélegzetet, és ezzel tényleg érezzünk bele a záró állításomba, 
miszerint…. 
 
ADAMUS és a KÖZÖNSÉG: Minden jól van a teremtés egészében. 
 
ADAMUS: (csókot dob) 
 

Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. (a közönség tapsol) 
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