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Аз Съм това Което Съм, Адамус, Суверенно Същество (Линда започва да пляска и публиката се 

присъединява към нея). 

 

Благодаря. Може да запазите аплодисментите си за по - късно, да видим дали ще бъдете по ес-

тествени, когато приключваме днес. Ах, не, бяха красиви, но ако говорим за красотата - усетих-

те ли какво стана в залата? И всички които гледат - усещате ли какво стана през последните ня-

колко минути? Нещо се разля над всички вас, над Шамбра. Хм. Може би това е сложно да се 

опише с думи, но това чувство за реалност, чувство, така да се каже, усещане за чувственост. 

Чувственост. 

От известно време говоря за сетивата. Имаше много думи и много интелектуални понятия, но 

после в крайна сметка те някак попиха в самото ви същество. Започвате да разбирате - не на ни-

во думи или ум, а на ниво сърце и чувства - какво означава да бъдеш чувствен, да излезеш извън 

рамката на това, което бих нарекъл относително сив, плосък, много често невесел живот, където 

вие толкова сериозно се отнасяте към самия живот и дори към своето просветление. Но после  

вдишвате дълбоко и изведнъж вашият свят се променя. 

Днес малко ще поговорим, но нима не възприемате точно така света и самите себе си? Нима 

всичко това наистина се случва и променя? Тоест нима това е реално? Това е просветлението 

над което така усърдно работите, нима то най - накрая е тук? 

Дървото на Сетивността 

И аз забелязах някои неща, много неща забелязах, но докато свърша музиката - красива музика, 

малко тиха за моята поява, ще се върнем към това след миг, но това беше красива музика (има 

предвид https://www.youtube.com/watch?v=9OJ6d8zT1EI) - нещо се промени. И това дърво на 

сетивността, което днес поставихме тук, това красиво дърво по много начини се явява символ на 

това, което се случва сега; знаете ли, по - рано не можехме да имаме такова дърво. Нямаше да 

можем да го оценим по достойнство, защото ако го имахме преди година или две, по него ня-

маше да има сетивност. То нямаше да гъделичка вашите сетива така както сега. 

То изчака няколко години, чакаше за да се окаже тук, за да бъде с вас. И това е забележително 

Дърво на Сетивността - и не, аз вече не се страхувам от кристали (смях), не се страхувам да за-

седна в тях - но това забележително дърво символизира сетивата. Говорих, че съществуват по-

вече от 200 000 сетива, освен тези които имате. Като хора вие сте фокусирани върху едно и това 

е сетивото Фокус. Вие се намирате в едно сетиво. Можете ли да си представите това невероятно 
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пътешествие - да дойдете на планетата и да се потопите във времето, пространството и физичес-

ката форма, да дойдете на тази планета и да се потопите в много ограничена енергия? Това е 

сетиво на концентрация и то сработи! Станахте много концентрирани. Това е вашето единстве-

но сетиво. Това е единственото човешко сетиво - сетивото Фокус. Зрението, слуха, вкуса - това 

са просто инструменти. Но сетивото е едно - сетивото Фокус. Сега вие се отваряте за другите 

сетива - те са 200 000. Няма да се отворите едновременно за всички. Както вече казах, всъщност 

сега в живота ви е достатъчно да позволите и използвате около единадесет, дванадесет сетива; 

ето кога на лицето ви ще се появи широка усмивка и ще разберете, че вие наистина сте въплътен 

Майстор. 

Това дърво олицетворява сетивността към която се движите. То е красиво само по себе си. То е 

направено от природата. Тук всичко - е природа. То олицетворява природата. Знаете ли, много 

често говорят за Дървото на живота? За мен това е Дървото на сетивността, разкриването на 

своите сетива. Вече усещате неговата визуална красота, но ще ви помоля за миг да усетите него-

вата енергия. 

Сами по себе си кристалите нищо не могат да ви дадат. Сами по себе си кристалите не могат да 

ви освободят от оковите на човешкия живот. Но кристалите - те по много начини са прекрасно 

напомняне. Както казва Линда, те идват от Земята, създадени са под напрежение и са придобили 

красота както и вие. Целия натиск, който сте изпитали, огромното напрежение и после сте го 

пуснали; престанали сте толкова усърдно да се трудите, престанали сте толкова усърдно да се 

стараете, престанали сте да си оказвате натиск и сте станали кристал, Христос, който всъщност 

и сте. 

Това прекрасно Дърво на сетивността - както вече казах, много говорят за Дървото на живота, 

но това всъщност е Дървото на сетивността - това прекрасно дърво е направено от кристали, 

това с което планетата беше засята толкова отдавна от ангелските същества преди появата на 

човека. Сами по себе си кристалите удържат енергията. Те излъчват светлина, те излъчват енер-

гия, но енергия от друг вид, съвсем друг вид, точно за това ще говоря днес. 

Кристалите са вградени в Земята. По същество Земното ядро - не е просто парче нагорещена,  

разтопена лава. Това е огромен кристал и той винаги е бил важна част от тази планета, защото 

кристала олицетворява яснотата. Кристалите символизират Христос. Не Христос - Иешуа, а 

Христос - съзнанието или Христовото съзнание у всеки един от вас. 

Всъщност ще продължа като обобщя и кажа, че думата, "Христос", "кристал" означава "сетиво." 

Буквално те означават сетива; умението да се възприема повече отколкото просто с очите, пове-

че отколкото просто със сетивото Фокус. 

За мен това дърво също така олицетворява хората, вас, тези които ще стигнат до своето въплъ-

тено майсторство в този живот. На това дърво има повече от хиляда кристала, както ми се стру-

ва. Колко? Колко още? Колко дървета още трябва да сложим тук? Когато тези от вас, които поз-

волиха съзнанието в тяло станат хиляда или дори повече? Колко такива дървета трябва да сложа 

на стената, когато стигнем до хиляда, две, три хиляди? Надявам се, че това е само началото и 

всеки от тези благородни, красиви кристали олицетворява вас, и когато дойде момента, на тях 

ще пише вашето име. 

Това наистина в известен смисъл е подходящия момент да се появи това дърво, да съпътства 

нашия разговор за сетивата. Това е изход. Изход от сетивото Фокус. Може би вече сте разбрали, 

че няма да можете да излезете от концентрацията с помощта на концентрация, и с помощта на 



ума, и с помощта на старанието. Просто няма да можете. Вече сте опитвали. Опитвали сте да 

четете книги, да ходите на семинари. Вече сте изпробвали върху себе си описаните в книгите 

методи да се отскубнете и до какво доведе това? До още по - голяма концентрация. 

Това е най - смешното в сетивото Фокус - то поражда само себе си. То ви кара да се концентри-

рате повече и тогава вие отново така отчаяно се опитвате да се освободите, защото ... знаете, че 

има нещо много по - голямо. Вие знаете, че съществува нещо много по - голямо. То е вътре във 

вас, но как да получите достъп до него? Как да стигнете там? И когато умът се опитва да се отс-

кубне, опитва се да го разбере, вие не можете. Само едно нещо - позволението. 

Ще кажете, "Но, Адамус, ако всичко е толкова просто, защо още нищо не се е случило?" Добър 

въпрос. Всъщност става дума за доверие. Това е въпрос на доверие. Да позволите на Аз Съм, 

който вече е тук, на вселената която вече е вътре, на чувствата които вече са тук, без усилия, без 

манипулация, без шаблони, но наистина просто да позволите. Това е доверие на най - дълбоко 

ниво. На ниво, "Аз се доверявам дотолкова, че съм готов да умра за това. Готов съм да умра." 

Ето такова доверие. 

Но така правят само малко хора. Повечето си мислят, че се доверяват едва - едва. И съм чувал 

това утвърждение много пъти, "С всеки ден ставам малко по - добре" (пфу!). Не, не ставате (ня-

кои се смеят). Не ставате. Вие се залъгвате, "С всеки ден ставам малко по - добре." Не, не става-

те. Въртите се в кръг. Като хамстер в колело. Нима това е по - добре? Нима хамстера се движи 

напред? Хамстера си мисли, че се движи, но всъщност, не е така. Извинявай, Кери, този крив 

поглед, "О! Аз ли съм хамстер?" Да. 

КЕРИ: Знам че съм дебел хамстер в колело. Аз го казах. 

АДАМУС: За мен ти си прекрасна. Ела тук да те целуна (някои се смеят) Ела тук. 

КЕРИ: О, винаги! 

АДАМУС: Моля! (още смях, тя излиза на сцената) Ела тук любима. Ела тук. Ела тук. Мм. 

Ах, пред дървото! 

КЕРИ: Да, Линда, не гледай. 

АДАМУС: Къде още? Готова ли си? (те се преструват че се целуват; смях) Муаа! (той я целува 

по бузата). Добре. Пред дървото. Добре (аплодисменти, тя се връща на мястото си). 

Докъде бяхме стигнали? За хамстера в ... никога, никога, никога, никога не трябва да недооце-

нявате силата на разсейването, красотата на разсейването. Хората се концентрират. Те стават 

линейни. Движат се в една посока (щрак!) Отклонете ги от нея. Отклонете ги от нея. Направете 

нещо абсолютно шокиращо, просто за да се отскубнете ... знаете ли, когато изпаднете в униние, 

какво правите? "Ох, защо съм толкова подтиснат?". Мислите за лошото настроение, "Какво ме 

доведе до тук?", и "Аз съм лош човек." Млъкнете. Отидете и направете нещо ненормал-

но. Наистина. Това прави чудеса. Можете много бързо да промените енергията в стаята с по-

мощта на малко разсейване, истинско разсейване. Трябва да отбележа, че целувката много ми 

хареса и миришеш толкова хубаво. Но изведнъж това разтърси енергията, откъсна я от фокуса 

и и позволи да тече естествено. 



И така, да се върнем към работата. Прекрасно, прекрасно Дърво на сетивността. Дойде му вре-

мето и аз мисля, че скоро ще разберете това по - добре. 

Шоуто на Адамус Сен Жермен 

Но преди да продължим напред, трябва да ви призная това, което казах една вечер в Клуба на 

Възнесените Майстори - това е реално място между другото. Използвам го в своите истории, 

като механизъм за доставка, но то е реално. Тоест ние се събираме, общуваме, смеем ви се (ня-

кои се смеят). Много ни е весело и те са толкова заинтригувани от моите разкази. Знаете ли, ня-

кои от тях също обучават, но други групи – знаете, както в Седона и на подобни места. Но те са 

толкова заинтригувани от Шамбра. "Как вървят работите на Адамус?" 

Това прилича на състезание. Всички имаме групи - е, не всички, но много имаме групи с които 

работим - и това е почти сякаш седим, пушим цигари, пийваме, "Как вървят работите с групата 

на Адамус? Колко Възнесени Майстори имаш сега в групата си, въплътени Майстори?" Всъщ-

ност аз не им разказвам. Харесва ми да ги държа в неведение. И някои от тях ще се хвалят, "О, 

аз имам двама или трима, които доста се приближиха". "Пфф!". (Адамус се усмихва) Така че те 

винаги питат, "Как върви с тази група Шамбра?" и аз не говоря много, защото не искам да съси-

пя всичко. Искам един ден да отида и да кажа, "Имам повече от хиляда. Колко каза ти? Колко 

имаш ти - изобщо николко? Николко? Аз имам хиляда или повече. Ние, между другото се гот-

вим да поръчаме още едно дърво, но този път по - голямо. Освободете място." 

Но трябва да призная (Линда въздиша)... какво? То не е чак толкова скъпо (лек смях). Не, това е 

много хубава мисъл. Това е много хубава мисъл и всъщност истинския смисъл на дървото е: от 

този момент живейте качествен живот. Уморих се - наистина се уморих - от това че вие спестя-

вате. Вие се уморихте от това, че аз наистина съм много уморен.  Разбирате ли какво му е на 

Възнесения Майстор да си има работа с някой, който спестява? Тоест, който се страхува, че мо-

же да похарчи твърде много. Това не е много по Възнесено Майсторски. Не! Казвам ви, "Жи-

вейте качествено или не живейте въобще." Вие отговаряте, "Ъъ ... не съм сигурен." Купете си 

красиво дърво, хубава кола, хубав дом. 

ЛИНДА: Добре. Добре. 

АДАМУС: Хубав дом (някои се смеят). Просто го направете, дреха … 

Част от вас изпитват чувство на вина - много от вас по - рано са били католици - измъчва ги ка-

толическото чувство за вина, "Ох, не си струва да се харчат толкова пари за мен и какво ако..." - 

направете го. Просто дявол да го вземе направете го и вижте как ще се промени живота ви. Ако 

стоите и преживявате за похарченото за такова дърво, то и след десет години ще пълзите по зе-

мята на колене, чудейки се кога ще дойде изобилието. Ако направите това и позволите на енер-

гията да протича, тя ще дойде след десет години ще имате пет такива дървета или повече. 

Изобилието ще последва само. Изобилието следва изобилието. Качеството следва качеството. И 

когато пестите за себе си, си правите мечешка услуга. Ако пестите за себе си. И аз зная, чувам 

всичко това точно сега чувам по интернет много от вас, "Но, Адамус, ти не разбираш. Аз нямам 

пари. Нямам никакви." Е, да защото през цялото време живеете евтино, ако живеехте в изоби-

лие, щяхте да имате всичко, което поискате. Без съмнение. Живейте в изобилие. Живейте качес-

твено или изобщо недейте. Мм-мм-мм-мммм. Виждам това на главната страница на сайта. 



И така, да се върнем обратно на това, на което бях спрял. Аз съм обсебен от нещо. Снощи аз 

говорих с Възнесените Майстори, казах, "Знаете ли, аз идвам от задния двор на театъра." Имал 

съм няколко живота в които съм се занимавал с театралното изкуство. То ми харесва, защото по 

този начин вие излизате от смрадливият си път. Когато разберете, че всичко това - е спектакъл; 

когато разберете, че наистина във всеки момент може да изиграете всеки свой аспект, можете да 

играете и никога да не изгубите своето истинско Аз Съм, да играете роля - това е невероятно. 

Това е творческо изражение, то също така разкрива вас самите, кара ви да се смеете, кара ви да 

играете с многото фасети, които имате. 

Така че аз говорих с Възнесените Майстори и казах, "Знаете ли, всъщност аз съм обсебен от 

сцената." По - рано бях обсебен от театъра. Обичах да играя в театъра, но знаете ли, когато ау-

диторията беше от сто или двеста човека, това беше твърде много, защото трябва да викам за да 

ме чуват отзад. Сега вие имате микрофони. 

Аз казах, "Наистина съм обсебен от сцената. Знаете ли, това ми харесва. Много ми е комфортно 

на сцената, дори ако на Калдре - не. Комфортно ми е пред публика. Получаваме огромно удо-

волствие." Аз казах, "Мисля да остана малко по - дълго. Може би и Шамбра ще задържат своето 

въплътено просветление, така че да можем да правим това още известно време. Това много ми 

харесва." И аз казах, "Знаете ли, аз гледам през някои от Шамбра тези телевизионни шоута и 

тези толк - шоута, тези среднощни шоута им харесват. Казват, "Ще седна да погледам" - и вед-

нага заспиват, изключват се, а аз гледам през тях - и това е забавно, да гледаш техните нощни 

водещи. Представям си себе си как ... 

ЛИНДА: Имаш предвид Шоуто на Адамус Сен Жермен? 

АДАМУС: Да. Да. 

ЛИНДА: О! 

АДАМУС: Режисьор Адамус Сен Жермен. 

ЛИНДА: Как би започвало? 

АДАМУС: В ролите Адамус Сен … и знаете ли, всъщност, когато Калдре пътуваше насам, аз го 

прекъснах и казах, "Бих искал да поиграем малко с това. Намери ми някаква музика." И така, 

нека проиграем това от началото. Имахте тази приятна, сладникава, сълзлива, чувствена музика 

и видео клип, но ето как бих искал да започне Шоуто на Адамус, но първо ми позволете да мина 

назад. И, Линда, ти си на сцената … 

ЛИНДА: Хубаво. 

АДАМУС: … като помощник водещ. 

ЛИНДА: Добре, сигурно ще мога да го направя. 

АДАМУС: И-и-и-и начало! 

(музиката започва да свири, както в телевизионно шоу) 

ЛИНДА: Здравейте! Това е шоуто на Адамус Сен Жермен! Започваме! (викове и аплодисменти) 

Добре дошли! Ура! Тук, в нашето студио! (още викове и аплодисменти) 



АДАМУС: Ах! Благодаря, Линда! 

ЛИНДА: Моля! 

АДАМУС: Толкова е хубаво да бъда с всички вас! 

ЛИНДА: Моля! 

АДАМУС: Ах! Това е една от най – добрите публики! 

ЛИНДА: Погледни тази великолепна публика и тези, които гледат в интернет! (още викове и 

аплодисменти) Горкият Калдре, той ще умре (смях). 

И така, добре дошли на Шоуто на Адамус! Да, днес имаме много работа. Ще поговорим за това, 

което става в последно време на планетата Земя. Ще поговорим за това, че няма време и за съ-

вършено новата енергия, която може да промени целия ви живот. 

ЛИНДА: (вика) Ура! (още викове)Давай Адамус! 

АДАМУС: И преди да направим това – монологът на Адамус Сен Жермен. 

Наскоро бях в Клуба на Възнесените Майстори. Говорихме за човешкото пътешествие и знаете 

ли, в Клуба на Възнесените Майстори има такава поговорка, "Тази планета не е за Майстори." 

Тази планета не е за Майстори. Както вашия филм, "Няма място за старците", само че, "Тази 

планета не е за Майстори." И всички ние падаме от смях, защото хумора от другата страна не е 

такъв, като тук. Но ние разбираме какво значи това. Разбираме, че това е много сложно. Така 

беше и за всички нас, за всички 9699 Възнесени Майстори. За нас беше толкова трудно да оста-

нем в сивотата, да останем в единичното сетиво Фокус; толкова трудно е да се намираш сред 

другите хора, прекрасни хора, но неосъзнати; толкова е трудно да останеш тук, където светът и 

хората често могат да бъдат толкова жестоки, толкова подли, толкова скучни, че тази планета - 

не е място за Възнесени Майстори. 

И всички ние кимахме с глава и те се съгласявахме. Всички ние казахме, "Знаете ли, седмицата 

след просветлението изглеждаше цяла вечност." За малкото, които останаха няколко години, 

както Кутхуми, това беше почти вечност. Той откри, че се е изолирал, че е станал отшелник, за 

да може напълно да се откъсне от всичко, освен природата. 

Тази планета - не е място за Възнесени Майстори, защото боли. Болезнено е за тялото. Толкова 

силно натиска. Вие оперирате от ума, който е ограничен и всъщност е доста глупав. Вие сте из-

вън сетивата си. Вие - дори не сте вие, когато се намирате тук. Вие - не сте вие. Но не го разби-

рате, не го осъзнавате. Просто знаете, че нещо не е наред, че нещо не е наред в човешките ви 

животи. Знаете, че в много, многото животи, които сте имали, има нещо грешно, но не знаете 

какво е. Така че какво правите? Обвинявате за това себе си. Това е грешка, причината поради 

която не разбирате, поради която не сте щастливи, поради която животът изглежда такава борба 

- е това, че вие правите нещо грешно. 

Тази планета - не е място за Възнесени Майстори. И какво правите вие живот след живот, след 

живот, след живот? Опитвате се да накарате тази схема да работи. Стараете се да станете по – 

концентрирани, за да съответствате на очакванията на другите хора. Все повече се отделяте от 

това, кои сте вие всъщност. Опитвате се да скриете и замаскирате своето знание за това, че има 



нещо много по – голямо. После се потапяте в страх, в съмнения, и в крайна сметка се скривате в 

себе си, но вътре е много, много малка част от вас. Ето защо тази планета – наистина не е място 

за Възнесени Майстори. Наистина не е място. 

Ние всички кимахме с глави. "Дяволски вярно. Едвам изчакахме да се измъкнем от тук. Не мо-

жехме да дочакахме своето просветление, но също така не можехме да дочакаме да се измъкнем 

от тук", защото, защо някой би искал да остава тук? Защо да оставаш някъде, където не чувст-

ваш себе си и където не ти е мястото? На място неприветливо за Възнесените Майстори, което 

не почита това кои сте всъщност, където се опитват да ви върнат в семейната кармична родова 

линия, в свят, който се опитва да ви върне в ума, в свят, който се опитва да ви накара да служите 

на другите и да не обичате себе си. Защо? 

ЛИНДА: (пляска с ръце) Това е депресивен монолог. Към какво ще доведе той? (лек смях) 

АДАМУС: Той ще доведе точно в ада, ако не си внимателна (смях). Не съм казвал, че моето шоу 

ще бъде смешно. Аз просто казах, че това ще бъде монолог (Линда се смее). Това е моя монолог. 

Почакай. Той още не е завършил (още смях). Добро разсейване. 

ЛИНДА: Постарах се. 

АДАМУС: И така, седяхме и разговаряхме и най – накрая една от Възнесените Майсторки, Зена, 

каза, "Но, почакай секунда. Адамус, ти казваш, че тази планета – не е място за Майстори, но при 

това стоиш пред група, понякога се държиш глуповато; ти седиш пред групата и ги призоваваш 

да останат." 

ЛИНДА: Да. 

АДАМУС: Защо? 

ЛИНДА: Да. 

АДАМУС: Защо? 

ЛИНДА: Да. 

АДАМУС: Това е най – смешното. 

ЛИНДА: Да (още смях). 

АДАМУС: И аз казах, "Така или иначе на мен ми е все едно." 

ЛИНДА: Ой. 

АДАМУС: Наистина ми е все едно. 

ЛИНДА: Ой. 

АДАМУС: Ще преминете ли на моята страна. Ще преминете ли на светлата страна, ще преми-

нете ли на леката страна или ще останете тук. Аз казах, "Те искат да останат. Те искат да оста-

нат!". И друг Възнесен Майстор каза, "Но Защо? Защо искат да останат? Това е почти като да 

седиш в затвор, в който един ден идва надзирателя и ти казва, "Ти, ти си свободен. Ето ти доку-



ментите", а ти казваш, "Не, искам да остана." Защо? Защо искат да останат?". И аз отговорих, 

"Знаете ли, ще поговорим за това в Шоуто на Адамус Сен Жермен. Ние ще поговорим за това и 

ще изясним защо." 

Защо да оставате? 

Сега, имам много добро усещане защо да го правите, но бих искал да го чуя от вас, много бързо, 

защо да оставате? И нека изключим някои неща точно сега. Не защото се страхувате да умрете. 

Мислехте, че искате да останете, защото, "О, Боже! Не зная, сигурно иначе ще умра." Не, всъщ-

ност вече превъзмогнахте този страх. Тоест, не че с нетърпение ще чакате това и аз зная, че все-

ки от вас си казва, "Добре, когато дойде моя час, просто ще си тръгна – без болка, без всички 

тези болести." Прекрасно, но това не е от страх от смъртта. 

И така, защо да оставате? Моля, Линда. 

ЛИНДА: Да търся доброволци? 

АДАМУС: Както винаги. 

ЛИНДА: Добре. Да започваме. 

 АДАМУС: Да. Защо? 

(свирят фанфари) 

АДАМУС: Започвай. 

ДЖО: Защо да оставам? 

АДАМУС: Защо да оставаш? 

ДЖО: За да помогна. 

АДАМУС: С какво? 

ДЖО: С удържането на вибрациите. 

АДАМУС: За какво? 

ДЖО: За останалата планета. 

АДАМУС: Добре. 

ДЖО: Като Майстор. 

АДАМУС: Какво … и аз просто хипотетично, какво ако те не искат да си променят вибрациите? 

Какво ако те всъщност се обърнат срещу теб? 

ДЖО: Всъщност аз го правя за себе си. 

АДАМУС: Добре. Добре. 



ДЖО: А това е страничен продукт. 

АДАМУС: Добре. 

ДЖО: Да. Просто ги удържам за себе си. 

АДАМУС: Добре. Мога да се осмеля да кажа, че ти го правиш просто за да видиш, ще можеш ли 

или не? 

ДЖО: Да, има и такова нещо. 

АДАМУС: Добре. 

ДЖО: Безусловно. 

АДАМУС: Да, да. "Защо не?" 

ДЖО: Да, защо не? 

АДАМУС: Да, да. 

ДЖО: Това е ново приключение. 

АДАМУС: Добре. Мога още да кажа, че може би това наистина се е вкоренило в теб много дъл-

боко в продължение на много животи. "Искам да остана. Искам да направя това. Да бъда тук 

като светлина, сияеща на планетата за другите." 

ДЖО: Безусловно. 

АДАМУС: Добре. 

ДЖО: О, да. 

АДАМУС: Добре. Добре. Благодаря. По – натам. Защо да оставате? 

БРЕНДА: Знаех си, че ще направиш така (към Линда). Това е приключение. 

АДАМУС: Това е приключение. Знаеш ли, аз имах приключения от другата страна, отвъд това 

което дори не можеш да си представиш. Тоест ние правим нещо ден след ден и това не струва 

колкото нито едно от приключенията отвъд отвъдното. Ти казваш, "Това е приключение." Пфф! 

Това е скука! Това наистина е скучно. Трудно ми е да идвам – понякога заспивам, идвайки тук 

(тя се смее). Толкова е скучно, а ти казваш, че това е приключение. В какъв смисъл? 

БРЕНДА: Не сме правили това преди. 

АДАМУС: Това е вярно. Това е истина. Така че ти искаш значка, "Направих го първа?" 

БРЕНДА: Аха (те се смеят). 

АДАМУС: Добре. Хубав отговор. Разбира се. Разбира се. Какво още? Защо да оставате? 



БРЕНДА: Аз просто имах това дълбоко чувство, не зная, може би едно от твоите учения или на 

Иешуа … 

АДАМУС: Забелязах, че ме постави преди Иешуа и това е правилно. Това е правилно … (някой 

се смее) О, престани да бъдеш такъв трън в задника! На него му е все едно (смях). Иешуа при-

тежава голямо чувство за … 

БРЕНДА: Е, това е твоето шоу. 

АДАМУС: Искам да ти разкажа няколко истории. Да. 

БРЕНДА: Тоест в края на краищата … 

АДАМУС: Това е моето шоу. 

БРЕНДА: … това е твоето шоу. 

АДАМУС: Да правилно. Да. Да (още смях). 

БРЕНДА: Добре. 

АДАМУС: Това не е Шоуто на Адамус, Сен Жермен с участието на Иешуа, Иисус Христос. Не! 

Това е моето шоу (смях). Направи си свое шоу Иисус! Мисля, че той има много шоута на тази 

планета. Шоуто на Иисус! Еха, добре. Той има шоу. Продължавай. Какво още? 

БРНДА: Мисля че това е дълбокото чувство, че носим енергията на Христа и живота в тази 

енергия. 

АДАМУС: Добре. Би ли могла да я пренесеш, а после бързо да преминеш на другата страна. 

Имаме няколко Шамбра … 

БРЕНДА: Пробвах. Но не се получи. 

АДАМУС: Не се получи? 

БРЕНДА: Не. 

АДАМУС: Да дойдеш на нашата страна - е лесно. 

БРЕНДА: Това не е за мен. 

АДАМУС: Наистина? 

БРЕНДА: Наистина исках да напусна. Наистина исках. 

АДАМУС: Искала си да напуснеш. 

БРЕНДА: Беше наскоро. 

АДАМУС: Еха. 

БРЕНДА: Да. 



АДАМУС: И какво се промени? 

БРЕНДА: Не зная. Просто отидох на плаж, пийнах малко бира и гледах вълните на океана (те се 

смеят, смях в публиката). 

АДАМУС: Не смятам да разказвам тази история на Възнесените Майстори. "Ъ-ъ-ъ-, изпих мал-

ко бира и реших да остана на тази отвратителна планета!" Добре (още смях). Още ли пиеш? 

БРЕНДА: Не пия толкова често. 

АДАМУС: Не толкова често. "Само когато чувствам, че напускам планетата. Изпивам няколко 

бири и …" Добре. Искаш ли газирано? 

БРЕНДА: Не. 

АДАМУС: О, шегуваш се! 

БРЕНДА: Не! 

АДАМУС: Шегуваш се, шегуваш се. 

БРЕНДА: Не (Линда силно се смее). 

АДАМУС: Шегуваш се. 

БРЕНДА: Не (смях). 

АДАМУС: А къде са фанфарите? Хайде, "Пам –парарам, пам – парарам!" 

БРЕНДА: Всъщност не исках да си тръгвам. 

АДАМУС: Не си искала да си тръгваш. Добре. 

БРЕНДА: Ако наистина исках да си тръгна, щях да си тръгна. 

АДАМУС: Да, правилно. Добре. 

БРЕНДА: Затова ми се наложи … 

АДАМУС: Кажи ми поне един довод в полза на това да останеш. 

БРЕНДА: (пауза) Дошла съм заради това. 

(звук на фанфари) 

АДАМУС: Благодаря (те се смеят). Малко закъсняла реакция …"Иисус спри!" (още смях) Бла-

годаря. Още няколко, много бързо. Защо, защо, защо искате да останете? Защо искаш да оста-

неш? Можете ли да подадете микрофона (Дюк се смее). Да. 

ДЮК: Ами … 

АДАМУС: Два за цената на един. 



ДЮК: Това е акция. 

АДАМУС: Да. 

ДЮК: Е, аз съм тук за да опитам да изпитам майсторството, докато съм тук. 

АДАМУС: Добре. Какво ще стане, ако ти омръзне? След три дни у теб се появи разбирането – 

не разбирането на ума, но разбирането – защо да оставам? 

ДЮК: Не зная къде още да отида. 

АДАМУС: О, имам няколко прекрасни места. 

ДЮК: Добре! (той се смее) 

АДАМУС: Имам ваканционна обиколка от другата страна. 

ДЮК: Когато дойде момента ще ти звънна (те се смеят). 

АДАМУС: Да. 

ДЮК: Добре. 

АДАМУС: За децата си? За твоето … 

ДЮК: Не. Исках лично да изпитам майсторството в тяло. 

АДАМУС: Добре. Това е добре. Харесва ми. Много ясно. Благодаря. Да. Той ти взе отговора. 

СЮЗАН: Точно. 

АДАМУС: Да. 

СЮЗЪН: Той ми взе отговора и още мисля, че е заради природата. Харесва ми природата на Зе-

мята. 

АДАМУС: Да, но ние имаме природа на Теос, която … 

СЮЗАН: О. 

АДАМУС: М-м, много хубава природа (те се смеят). Като това (сочи дървото), но жива. Да. 

Природата, добре. 

СЮЗАН: И децата ми. 

АДАМУС: И децата ти. 

СЮЗАН: И хората, които обичам. 

АДАМУС: Добре. 

СЮЗАН: Това е. 



АДАМУС: Прекрасно. Прекрасно. 

Добре, не знам дали това е безумие от ваша страна или преданост, състрадание или просто за-

щото можете, защото се готвите да се опитате да го направите. Има много дълбоко и много ста-

ро обещание, което си дадохте още по времето на Иешуа, когато за първи път започнахте да се 

наричате Шамбра. Ви си казахте, "Някой ден ще го направим. Ще останем", защото от време на 

време виждате, че другите си тръгват. Видяхте как си тръгна Иешуа, не много красиво. И вие си 

казахте, "Знаете ли, не. Ние ще го направим, просто защото можем." Но вие също така знаете, 

знаехте тогава и знаете сега, че това трансформира … не искам да казвам планетата, но това 

трансформира душата. Душата. 

Това ще повлияе на планетата, но когато се появят хиляда или повече такива, които са позволи-

ли своето просветление, това ще промени планетата, но не така, както очаквате. На планетата 

няма да има велик момент на кумбая. Всъщност това ще предизвика повече триене, повече съп-

ротивление, повече напрежение. Знаете ли, някои от най – великите пророци, живели тук, не са 

били обичани и почитани в продължение на векове. 

Така че вие предизвиквате на планетата някаква гадост, но нещо в това ви харесва (лек смях). 

Но също така – ако мога да обобщя това – вие знаете, че дори без някакъв незабавен ефект, вие 

създавате такава възможност и за другите. Добавяте потенциал в съзнанието, който сега не съ-

ществува – няма го сега. 

Знаете, че вашето наследство, това, което оставяте на другите, които ще дойдат след вас, тези 

които ще преживеят тежки времена, които ще изгубят всичко по пътя към просветлението, тези, 

които се съмняват в себе си, които са в агония и мъки; вие оставяте потенциал, който всъщност 

сега е невидим. Ето в какво е истинската причина, поради която оставате, която аз усещам. Този 

потенциал, който добавяте за другите хора, които вървят към своето майсторство, може да се 

осъществи не веднага. Те може да не го получат веднага. Това може да отнеме няколко живота, 

но вие го оставяте тук. Вие го кристализирате за тях. Така че в една от "тъмните нощи на душа-

та", когато всичко ще изглежда загубено и безнадеждно и те ще бъдат на самия край, без да зна-

ят какво да правят, изведнъж ще се появи светлина. Това не означава, че те ще го вземат ще го 

приемат, позволят или ще направят нещо, но в крайна сметка, той ще бъде там. 

Вие знаете какво е да нямате тази светлина. Вие знаете, какво е – да си в най – тъмния момент и 

просто да усещаш все по – голяма тъмнина и знаете колко беше ужасно това. И част от този ан-

гажимент, е да излезете отвъд пределите на линейното време, част от този бъдещ ангажимент, 

който е вътре във вас сега – е да оставите този потенциал. Тази светлина, тази надежда, ще се 

появи ли той, като ангелски глас или просто като яснота в главата или изведнъж ще видят кра-

сотата в себе си – каквато и да е тя, но тази светлина ще бъде тук за тях. Ето защо. И това може 

да не стане веднага. И казвайки го по забавен начин, за вашето бъдещо аз е без значение дали 

ще приемат тази светлина или не – съвършено без значение – но в крайна сметка, той ще бъде 

тук. 

За много от вас, ако имахте такова нещо – дреболия, но почти незабележима – ако имахте такова 

нещо, да кажем светлина, това чувство за надежда в най – трудните си моменти, колко по - раз-

лично щеше да е всичко. Ето какво оставяте след себе си. Ето защо оставате. 

И това е трудно да се направи. Това е много трудно да се направи, ако достигнете просветление, 

а после напускате след три дни. Но когато оставате въплътени, когато можете да се намирате в 



"И", за да бъдете в много сивия, безчувствен свят, но при това да ходите като Майстор "И", при 

това да бъдете в своята сетивност, в своите цветове, в своето Аз Съм. 

Всичко това – наистина, ако мога да обобщя – всичко това се свежда до разбирането за това, да 

оставите светлината и да се намирате в истинското "И". Ще бъдете човек. Ще правите грешки, 

както вие ги наричате. Ще си биете главата в стената. Ще продължавате да го правите. Не се 

опитваме да преодолеем това. Вие се намирате в човешко състояние. Ще забравяте, че на котло-

на се готви храната и тя ще загаря и домът ще се изпълни с дим и ще сработи пожарната сигна-

лизация и ще си помислите, "Ох! А трябва да съм Възнесен Майстор" и в същия момент вие – 

Възнесения Майстор ще се смеете над себе си. Това е комедийната част от моя монолог (Линда 

силно се смее, смях в публиката). 

ЛИНДА: Хайде! (опитва да изкара още реакция от публиката) 

АДАМУС: О! (Адамус се усмихва, още смях и аплодисменти) 

ЛИНДА: Господи! 

АДАМУС: Така че защо не започнете да се смеете още сега, тъй като сте в "И". Не е много раз-

бираемо, но как да попаднете там? Просто се намирате там. "Аз Съм Тук. Аз съм в "И". "Аз съм  

- човек. Аз съм смъртен и ще си бия главата в стената и ще си удрям пръстите на краката, и в 

същото време съм Майстор." 

ЛИНДА: (вика) Това е толкова готино! Да!(звучат фанфари) Това е толкова готино! Да! Да! 

(публиката вика "Ууу!" и "Уооф!Уооф!" и аплодисменти) 

Вашата най – шокираща постъпка 

АДАМУС: Добре. Хубаво. А сега, днешния гост! Днешния гост в нашето шоу – сте вие. Линда 

ще избира доброволци, които ще излизат тук в стола за гости и ще отговарят на следващия въп-

рос на живо пред всички. 

Най – шокиращото, което сте правили в живота си? 

Сега, преди да излезете тук за своята порция шоу, искам да ви напомня, че мога да чета всички 

ваши мисли (лек смях). И така, трябва да разбера най – шокиращите ви постъпки, а аз ще ви 

разкажа за най – възмутителните си постъпки в миналите си животи на Земята. 

ЛИНДА: О, Боже! Звучи забавно!! (отново звучат фанфари) Готова съм?! 

АДАМУС: Да, да, да! 

ЛИНДА: Еха!!! 

АДАМУС: Добре, избирай. 

ЛИНДА: Еха! Отлично! 

АДАМУС: Най – ненормалното, което сте правили в този живот? 



Дейвид, ела тук. Аплодисменти за Дейвид (публиката аплодира и фанфарни звуци). Сядай, Дей-

вид. 

ДЕЙВИД: Ах, благодаря. 

АДАМУС: Искаш ли чаша кафе? 

ДЕЙВИД: Не, благодаря. Добре съм. 

АДАМУС: Мислиш за това … о, хубави обувки. 

ДЕЙВИД: Благодаря. 

АДАМУС: Да, много ми харесват. 

ДЕЙВИД: Е, както знаеш купих ги след великолепния курс, който проведе в Блекендридж. 

АДАМУС: Да, където казах да отидете и да си купите нещо за себе си. И знаете ли, хората по-

харчиха много пари, много пари. Не знам колко струват тези обувки, но изглеждат като за хиля-

да долара. 

ДЕЙВИД: Всъщност ги взех от разпродажба (смях, Адамус се мръщи). Но те са великолепни. 

АДАМУС: Да. 

ДЕЙВИД: Те вероятно са стрували толкова и без разпродажбата. 

АДАМУС: Кой въобще е измислил разпродажбите? 

ДЕЙВИД: Обичам изгодните покупки. 

АДАМУС: Добре, хубави обувки. Но кое е най – шокиращото, което някога си правил в живота 

си? (Дейвид въздиша) Ох! Да. И ти си тук сред приятели. 

ДЕЙВИД: Да. 

АДАМУС: Можеш да говориш каквото си поискаш. 

ДЕЙВИД: Потеглих към Европа през 1963 година, когато учех в колеж, заминах за лятото и 

прекарах там около осем седмици, пътешествия. 

АДАМУС: Защо това е шокиращо? 

ДЕЙВИД: Е, за мен това беше абсолютно изключителен случай. 

АДАМУС: Да. 

ДЕЙВИД: Нямах много пари по това време, когато реших да го направя, но го направих. 

АДАМУС: Съжаляваш ли че си го направил? 

ДЕЙВИД: Абсолютно не. 



АДАМУС: Но не си имал много пари и си чувствал нещо като, "О, може би не трябва да го пра-

вя." 

ДЕЙВИД: Да. 

АДАМУС: Да. Добре. Добре. И ти се върна или после направи още нещо шокиращо? 

ДЕЙВИД: Това беше най – доброто от добрите. 

АДАМУС: Да. 

ДЕЙВИД: Всъщност точно там, в Париж аз те срещнах за първи път, както знаеш. 

АДАМУС: Да. 

ДЕЙВИД: Да. И ние бяхме там три дни. Никога не е било по – добре. 

АДАМУС: Да. Тежък махмурлук, но … 

ДЕЙВИД: Не, това беше доста … (смях). 

АДАМУС: …това е друга история. И така, добре. И какво е най – ненормалното, което си пра-

вил в последно време? 

ДЕЙВИД: Купих си нова мебел. 

АДАМУС: О, Боже! Това е ненормално! 

ДЕЙВИД: За мен, да (Дейвид силно се смее, звучат фанфари). 

ЛИНДА: Човече, трябва да поработим още върху озвучаването! 

АДАМУС: Защо нова мебел – това е ненормално? 

ДЕЙВИД: Знаеш ли, аз имах тази глупост относно спестяването на пари. 

АДАМУС: Да, да. 

ДЕЙВИД: Просто, да, така беше. 

АДАМУС: Да, да. Хубава ли е мебелта? 

ДЕЙВИД: Да, прекрасна. Великолепна. 

АДАМУС: Харесва ли ти? Да. Много ли похарчи? 

ДЕЙВИД: Не, аз … ти знаеш (смях). 

АДАМУС: Не! 

ДЕЙВИД: Не, тя е прекрасна! Купих точно това, което исках. 



АДАМУС: Ти си я взел от мебелен склад, сигурен съм. 

ДЕЙВИД: Не. 

АДАМУС: Не. 

ДЕЙВИД: Но аз … 

АДАМУС: Хубава мебел. 

ДЕЙВИД: Да. 

АДАМУС: Хубаво, добре. Добре. Благодаря. Ще направим изводите само след момент. Но бла-

годаря. 

ДЕЙВИД: Благодаря. 

АДАМУС: Да. Изпитваш ли чувство за вина по повод на шокиращите ти приключения в живо-

та? Някакви угризения на съвестта? 

ДЕЙВИД: Сега не бих направил толкова шокиращи постъпки, знаеш, през цялото време да се 

държа шокиращо. 

АДАМУС: Добре. Хубаво. 

ДЕЙВИД: Да, тоест наистина, стана ми много комфортно. 

АДАМУС: Да! 

ДЕЙВИД: Но в същото време ограничено. 

АДАМУС: Готов ли си за нещо ненормално? 

ДЕЙВИД: Безусловно. 

АДАМУС: Уу уи! Добре. 

ДЕЙВИД: Ехааа! 

АДАМУС: А! (лек смях) Добре. Още няколко. Благодаря, Дейвид. 

ДЕЙВИД: Много благодаря. 

АДАМУС: Благодаря. Да (леки аплодисменти). 

ЛИНДА: Добре. Да опитаме да намерим по – възмутителен. 

(звучат фанфари) 

АДАМУС: Добре. 

ЛИНДА: Да видим. 



АДАМУС: Добре. 

ЛИНДА: Някой наистина шокиращ! 

АДАМУС: Линда търси доброволци. 

ЛИНДА: Наистина шокиращ! 

АЛИС: (смее се) О, боже. 

АДАМУС: А! Ставай! Ставай, да. Добре дошла в Шоуто на Адамус с участието на Адамус и … 

АЛИС: И Алис. 

АДАМУС: … компания. Да, Алис. Хубаво е, че си тук. Най – възмутителното нещо, което си 

правила? Искаме ли да чуем това? 

ЛИНДА: Дерзай, скъпа. 

АДАМУС: Сякаш … 

ЛИНДА: Давай. 

АДАМУС: Чувам те. 

ЛИНДА: По – смело. 

АЛИС: Много имаше. 

АДАМУС: Просто разкажи … 

ЛИНДА: Да, зная! (Алис се смее) 

АДАМУС: … за най – възмутителната постъпка. 

АЛИС: Ъъмм, правих секс в колата си. 

АДАМУС: Всички ли чухте това? Това е като … (смях) 

АЛИС: Здравей свят. 

АДАМУС: Хубаво, добре. 

АЛИС: Правих секс в колата си на паркинга в Дисниленд (още смях, Адамус не е впечатлен). 

Беше много готино. Не, сериозно. 

АДАМУС: Аз попитах за най – възмутителното. 

АЛИС: Такова си беше … ох! 

АДАМУС: Какво? 



АЛИС: Но там имаше хора … (още смях) 

АДАМУС: Така ли? 

АЛИС: Беше горещо и ние бяхме под одеялото и … 

АДАМУС: Защо ви беше одеяло щом е било горещо? 

АЛИС: За да не ни види никой. 

ЛИНДА: На кой му пука! 

АЛИС: Добре. Докато го правех … 

АДАМУС: Колко от вас са виждали как хора развратничат и знаете ли … 

АЛИС: … без одеяло. Това как ти се струва? (тя се смее) 

АДАМУС: Знаеш ли, хората си мислят, "А, хубаво, да, да." Добре. Добре. Не, това – е нормално. 

АЛИС: Не е зле. 

АДАМУС: Знаеш ли, всъщност е добре, че Мики Маус не е минал наблизо, иначе щеше да по-

лучи сърдечен пристъп (тя се смее). Да. 

АЛИС: Да наплаши децата. 

АДАМУС: На колко години беше, когато направи това? 

АЛИС: Ох, 24, 25. 

АДАМУС: Двадесет и четири, хубаво. 

АЛИС: Аха. 

АДАМУС: Чувстваш ли се виновна?! 

АЛИС: Не! 

АДАМУС: Не. 

АЛИС: Беше много весело. 

АДАМУС: Съжаляваш ли, че си го направила? 

АЛИС: Не. 

АДАМУС: Добре. 

АЛИС: Правила съм го още много пъти. 

АДАМУС: Много пъти! (смее се) Да, да. Добре. 



АЛИС: По целия свят. 

АДАМУС: А кое е най – възмутителното, което си правила наскоро? 

АЛИС: Ммм… 

ЛИНДА: О, хайде. 

АЛИС: Линда, това ще ми докара неприятности! 

АДАМУС: Не, не. На Линда и е все едно. 

АЛИС: Това беше по времето на БОН. 

АДАМУС: О, един от нашите семинари. 

ЛИНДА: (задъхва се) Ах ти, негодница! 

АЛИС: И … 

(звучат фанфари) 

АДАМУС: И? 

АЛИС: … вас ви нямаше в стаята. Това беше вечеринката с пицата. 

АДАМУС: Беше весело. 

АЛИС: Ти знаеш как ти слагат стола? 

АДАМУС: Да, да. 

АЛИС: Знам, че беше там, така че не мога да излъжа. Но … (те се смеят) Николай, помогни ми! 

Все едно ти седях в скута. 

АДАМУС: Да. 

АЛИС: На твоя стол. 

АДАМУС: Да. 

АЛИС: И танцувах. 

АДАМУС: Да. Да. И … 

ЛИНДА: Танц в скута на Джефри (някои се смеят). Харесва ми. 

АЛИС: Това е кратката версия. 

АДАМУС: Колко продължи това? Трябва да те попитам. 

АЛИС: Много време! (тя се смее) 



АДАМУС: Просто трябва да те попитам. Добър ли бях? (смях) 

АЛИС: Ти просто седеше! 

АДАМУС: Имах предвид танца! В танца! 

АЛИС: Ти просто седеше! Наложи ми се да направя всичко… 

АДАМУС: Това не съм бил аз! (тя се смее) Сигурно е бил Кутхуми или Тобиас. По – скоро То-

биас (още смях) "Какво? Какво? А, секс?! Трудно си спомням кога съм правил секс. По – добре 

ми дай да пийна." Сякаш … 

АЛИС: Не, не ,не! Танцувахме. Просто танц. 

АДАМУС: Танц. Зная. 

АЛИС: Никакъв секс, но това беше много чувствен танц. 

АДАМУС: Чувствен. Да. 

АЛИС: Да. 

АДАМУС: Добре. Готова ли си за нещо по – възмутително в живота си? 

АЛИС: Безусловно. 

АДАМУС: Добре. О, това ми харесва! 

АЛИС: О! Надявам се … 

АДАМУС: Всички вие поехте ангажимента … 

АЛИС: Уиии! 

АДАМУС: … пред Иисус, мен и всички останали (още смях). Знаеш ли, това ще доведе до не-

що. 

АЛИС: Съвършено вярно. 

АДАМУС: Трябваше да знаеш това. Добре. Благодаря. 

АЛИС: Аха! 

АДАМУС: Благодаря, че сподели с нас. Още няколко. Още няколко (смях). 

ЛИНДА: Пиленца! Да видим. 

 

(мъж излиза на сцената и сяда на стола) 

 

АДАМУС: О, имаме доброволец, Линда. Имаме доброволец. 

 



ЛИНДА: О, добре! 

АДАМУС: Това е добре. Добре. Добре. Микрофона, моля. 

ЛИНДА: О, да. 

АДАМУС: Микрофона. Добре. Най – шокиращото, което си правил? 

ДОНАЛД: Е, не искам да разкривам твърде много, но всъщност съм измислен персонаж, играещ 

ролята на неизмислен. 

АДАМУС: Да. 

ДОНАЛД: Аз буквално преминах през четвъртата стена. 

АДАМУС: Точно. 

ДОНАЛД: И това … 

АДАМУС: Защо това шокира? Нима не правим всички това, по – точно вие го правите? 

ДОНАЛД: Е, има различни нива на преминаване през четвъртата стена, мисля, че аз го направих 

на много високо ниво. Не зная, това е трудно … 

АДАМУС: Боли ли? 

ДОНАЛД: (усмихва се) О, бих казал, че понякога малко! 

АДАМУС: Да, да. Да. Има ли някакви ефекти, с които се бориш? 

ДОНАЛД: Понякога се боря, но често това е много забавно. 

АДАМУС: Да, да. Да. И защо го направи? 

ДОНАЛД: Ъъ, пппшшшш! Защото искам да предизвикам някакви спорове в този свят. 

АДАМУС: Добре. Ти каза, че си преминал през четвъртата стена, но какво ще кажеш за девета-

та? 

ДОНАЛД: Никога не съм чувал за нея (смее се). 

АДАМУС: Добре. Готов ли си за това? 

ДОНАЛД: Добре. 

АДАМУС: Добре. Добре. Това ще стане. 

ДОНАЛД: Добре. 

АДАМУС: Да, да. Добре. И кажи ми, сравнително скоро ли го направи? 

ДОНАЛД: Да, може би миналата година. 



АДАМУС: Миналата година. Добре. Готов ли си за нещо по – шокиращо, освен деветата врата? 

ДОНАЛД: Да, разбира се! 

АДАМУС: Добре, добре. Благодаря. Блгодаря, че беше тук и благодаря за това, че дойде на Шо-

уто на Адамус. 

(звучат фанфари) 

Добре. Още един. 

ЛИНДА: Да, още една жертва. 

АДАМУС: Още една. 

ЛИНДА: Може ли от сътрудниците. 

АДАМУС: Може да бъде всеки. 

ЛИНДА: Добре. 

АДАМУС: Всеки. Просто ще имаме кратка подготовка. Охо! 

ЛИНДА: Давай, кажи истината. 

АДАМУС: Хайде, Бони. Ела тук. Ела тук. 

ЛИНДА: Кажи истината! 

АДАМУС: Днес приличаш на принцеса. Благодаря. Благодаря, че дойде. 

(звучат фанфари, публиката аплодира) 

БОНИ: Имахме … 

АДАМУС: … среща! 

ЛИНДА: О, тя искаше да дойде при теб (смее се). 

АДАМУС: Добре. Най – шокиращата ти постъпка? 

БОНИ: Не мога да ти кажа (лек смях). 

АДАМУС: Не говори на мен. Кажи го на тях. Аз и така я знам. 

ЛИНДА: Кажи истината. 

БОНИ: Не мога (Линда окуражава публиката да аплодира, "Бони! Бони!") 

АДАМУС: Тогава … 

ЛИНДА: Бони! Бони! Бони! Бони! Бони! Бони! 



БОНИ: Просто не мога. 

АДАМУС: Добре дошла в Шоуто на Адамус Спрингер. 

БОНИ: Това е лично (силен смях). Не мога. 

АДАМУС: Не можеш? Тогава втората по степен шокираща … която и да било шокираща пос-

тъпка. Която и да е. 

БОНИ: Е, ти би трябвало да знаеш това – онова за мен и тогава всички ще знаят за това и то вече 

няма значение. 

АДАМУС: Да, да. 

БОНИ: Аз прекарвах … Аз съм самотна жена. 

АДАМУС: Не винаги. 

БОНИ: Но аз избирам това и най – лошото е в това – че обикновено имам отношения с женени 

мъже. 

АДАМУС: Не, аз питам за нещо шокиращо, а не за ежедневните обичайните за болшинството от 

хората неща (смях). 

БОНИ: Добре (Линда силно се смее). 

АДАМУС: Разкажи ни за нещо шокиращо. Какво искаше да кажеш? Тогава разкажи нещо шо-

киращо, което е станало с този женен мъж? (силен смях) 

БОНИ: С него се случват чудесни неща. 

АДАМУС: Така. Ти се усмихваш. И … (смях) Не, шокиращи – когато той се връща у дома, а 

неговата жена разбира … 

БОНИ: Не. 

АДАМУС: … изгонва го от къщи. 

БОНИ: Не. 

АДАМУС: Той идва при теб, а при теб има друг мъж (смях), те започват да се бият, стрелят 

един в друг и ти се оказваш в безизходица. Ето това е шокиращо събитие. 

БОНИ: Не, аз съм много внимателна. 

АДАМУС: Ти си внимателна. Защо? 

БОНИ: Защото трябва да защитавам тези хора. 

АДАМУС: От какво? 

БОНИ: От катастрофа! (те се смеят) 



АДАМУС: От катастрофа! Какво?! Това си е катастрофа. Добре, кажи ми … 

БОНИ: Ако ги видят … 

АДАМУС: Кажи ми нещо скандално, което се е случило наскоро в живота ти. Нима не си имала 

… 

БОНИ: Не съм правила нищо скандално. 

АДАМУС: Скоро ще ти се случи нещо скандално (публиката възкликва, "О!"). 

ЛИНДА: О-о-о! Точно! 

АДАМУС: Нима … скоро нямаш рожден ден? 

БОНИ: Да. 

АДАМУС: На 55 ли ставаш? 

БОНИ: Какво в това е шокиращото? 

АДАМУС: Шокиращо?! Не… може ли да разкрия твоя… 

БОНИ: Разбира се. 

АДАМУС: Да, опитах се да бъда джентълмен. Калдре веднага щеше да издрънка всичко. Но аз 

казах, "Не, не, не! Бъди джентълмен." И така, скъпата, Бони, която изглежда на 55 или, може би 

на 50, в края на месеца ще стане на 75 (публиката аплодира). 

БОНИ: Благодаря. 

АДАМУС: Ето какво е шокиращото. Шокиращо е защото изначално плана на живота и беше 

разчетен за 37 години. 

БОНИ: Наистина ли? 

АДАМУС: О, да, да. Огледай живота си. Жизнения ти план беше разчетен за 37 години. Тя 

удължи пътешествието си и ще го удължава още. Тя решава всичките ви проблеми (той се смее) 

– извинявай, исках да кажа, че работиш в обслужването на клиенти в Аления Кръг – и това и 

харесва. 

БОНИ: Да. 

АДАМУС: Тя се справя с цялата тази енергия и само става по – силна. Ето какво шокира. Ти не 

забавяш темпото. 

БОНИ: Смятам да се занимавам още дълго с това. Не е чак толкова много. 

АДАМУС: О, разбира се. Не. Пред теб са още 60, 70 години работа с обслужване на клиентите в 

Аления Кръг! (смях, звучат фанфари) 



БОНИ: О, боже! Колко смешно! 

АДАМУС: Ето какво значи шокиращи постъпки. Защо някой би правил това? Така че, благода-

ря. 

БОНИ: Благодаря. 

АДАМУС: Благодаря. Ценя това. 

БОНИ: Благодаря. 

АДАМУС: И ти си права, изглеждаш чудесно. 

БОНИ: Благодаря. 

АДАМУС: И вършиш чудесна работа за Шамбра. Тя … 

БОНИ: Благодаря. 

АДАМУС: … наистина е такава (публиката аплодира). 

ЛИНДА: Бони. 

АДАМУС: Наистина. 

БОНИ: Благодаря. 

АДАМУС: Сега тя знае много повече ругатни, от когато и да било преди, но … (силен смях) 

Това е шокиращо. Най - шокиращата, вдъхновяваща постъпка в моя последен живот. Имах ... и 

това е правдива история. Имах назначена аудиенция с Папата. Бях много обезпокоен от надига-

щата се Френска революция. Притеснявах се за това в каква посока може да се развие всичко и 

Папата беше в центъра на събитията. Той не можеше да реши да поддържа ли йезуитите или не. 

Той беше против революцията повече от всеки друг. Беше против това обикновените хора да 

придобият независимост, но по това време той имаше лоши отношения с френското правителст-

во. Той не знаеше това, но те се готвеха да го - шат! - да го кажем така, да го свалят. 

Голямо усилие ми костваше дори да се уговоря за аудиенция с него. Той беше много сложен и 

раздразнителен човек. Но аз също така знаех, че трябва да направя нещо шокиращо, вдъхновя-

ващо, защото ако просто започна разговор за политиката, страната, църквата или още нещо, той 

няма да ме послуша, защото всички говорят за това с Папата, краля и подобните хора. Затова 

знаех, че трябва да направя нещо, което да привлече вниманието му. 

Въведоха ме в Голямата Зала, където трябваше да премине нашата среща. Въведе ме охраната и 

аз знаех, че ще ми се наложи още дълго да седя и да чакам Папата, защото точно така постъпват 

папите, лошите ръководители. Те ви карат дълго да ги чакате за да станат господари на положе-

нието. Знаех, че ще ми се наложи да чакам поне час и половина. 

Малко подремнах - защото можех. Малко подишах - защото знаех, че трябва. А после свалих 

всичките си дрехи (лек смях). Наистина. Абсолютно правдива история. Свалих всичките си дре-



хи и останах да седя там - близо до огъня, защото беше малко прохладно - седях там абсолютно 

гол. 

Изведнъж се отвори голямата врата от стаята на понтифика и влезе Папата. В този момент аз 

можех да умра. Можеха да ме заточат в подземията. Но стана нещо странно, толкова странно, че 

за това по - късно писаха книги, разкази. Папата дори не мигна с око. Папата не каза нито дума. 

Папата не погледна надолу към моя Адамус или нещо подобно (смях). Неговото лице беше неп-

роницаемо и всичките му помощници, съпровождащите го - а с Папата винаги се движиха някъ-

де около 20 човека - не мигнаха с очи. 

Разбира се аз мислено се кисках. Смеех се и знаех, че в крайна сметка в тази безумна ситуация, 

Папата ще трябва да ме изслуша. Какъв е този странен човек, който седи там - в този момент аз 

вече стоях - стои без дрехи? Това послужи за основа на приказката "Новите дрехи на краля" 

(Линда се смее, лек смях в залата). И това е правдива история. Това е съвършено правдива исто-

рия. 

Неговото съзнание не се справи с моята голота. Той толкова се страхуваше от околните, че си 

помисли: ако той каже нещо за моето естествено състояние, останалите ще решат, че се е побър-

кал, защото те може би ме виждат облечен. Може би Папата си е помислил, "Никой никога не 

би се съблякъл тук, затова проблемът трябва да е в мен." 

И той чу - разговаряхме час и половина. В някакъв момент аз започнах да треперя, защото беше 

много студено, но не можех да се предам. Повече от час и половина разговаряхме за политиката 

в Европа, за църквата, за всичко случващо се. Това беше най - шокиращата постъпка, която ня-

кога съм правил. 

 Аз излязох ... 

ЛИНДА: Извънредна постъпка. 

АДАМУС: Извънредна. 

ЛИНДА: Съвършено извънредна! Мисля, че днес си победител (звучат фанфари, публиката ап-

лодира). Да! Днес спечели! 

АДАМУС: Това е съвършено правдива история (фанфарите затихват). Благодаря. Това е съвър-

шено правдива история и е шокираща. Но … (някой се провиква, "Повтори я!", силен смях). 

ЛИНДА: Млъкнете! 

АДАМУС: Вече съм! 

ЛИНДА: Млъкнете! 

АДАМУС: Шоуто на Джери Спрингер! Линда я смъмря. Казва и, "Облечи се!" (още кискане). И 

аз говоря за невероятните постъпки, защото ще започнем да правим невероятни неща. 

ЛИНДА: О, не. 

АДАМУС: Тук ми разказвахте истории. Не чух нищо шокиращо. Наистина. Чух за това, което 

може би ви е донесло известен дискомфорт, но нищо шокиращо. Тоест наистина необикновено, 



шокиращо. Не говоря за "смелост" – необикновено е да стоите на покрива на десет етажна сгра-

да и да скочите от там. Това е просто смело. 

ЛИНДА: Това е глупаво. 

АДАМУС: Това е глупаво (Линда се смее). Говоря за излизане от обикновената зона на ком-

форт. 

Толкова дълго сте се намирали в зоната на комфорта, във Фокуса, че сега всички ваши шокира-

щи постъпки - не са нищо повече от далечен спомен. И, както каза Дейвид станало ви е комфор-

тно. Дори започвате да си купувате нови мебели в дома си, за да ... (смях) ... за да ви стане още 

по - комфортно. "Ще ми бъде още по - комфортно." И като правило всички ваши шокиращи 

постъпки са били извършени на 20, 30 годишна възраст - вече отдавна не сте правили нищо шо-

киращо. Отдавна сте заседнали. 

Сега... 

ЛИНДА: Не мислиш ли, че Бони се справя малко по – добре? 

АДАМУС: По – добре от кого? 

ЛИНДА: От другите с извънредността. 

АДАМУС: Това, което прави Бони – е обикновено явление. Тоест 50 процента от, знаеш, насе-

лението с брак … В този момент няма нищо извънредно, Бони. Да. Да. Но ти би могла да напра-

виш нещо необикновено. Би могла да направиш нещо, но няма да го правим тук (лек смях). 

Иначе ще ми се наложи да се съблека. Така че … (силен смях). 

БОНИ: Добре, давай. 

АДАМУС: Вече от много време не сте правили нищо извънредно. Забравили сте какво е и 

мислите, че сте направили нещо необичайно, когато се чувствате малко виновни или нещо 

подобно, а това не е така. Извънредно - това е когато продължаваме напред. Извънредно - това е 

да живееш извън рамките. Извънредното е да се наслаждавате на живота на тази планета, но не 

така както преди. Това не е просто покупката на нова мебел. Това е покупка на нов дом. 

Покупката на някаква вила. Това е когато правите нещо наистина извънредно и неочаквано и 

наблюдавате до какво ще доведе то. 

Знаете ли, хората засядат в рутина. Те живеят по шаблон при това стенат и въздишат от тези 

шаблони. Направете нещо извънредно. Ето това би било необичайно (говори за кристалното 

дърво на сцената). Тоест не точно извънредно, но необичайно. Видели сте това дърво в Брази-

лия, а после сте го купили без дори да го погледнете отново и вярвахте, че то ще се появи. Но 

извънредността ... всъщност това не е чак толкова извънредно защото вие знаехте. Тоест Калдре 

и Линда знаеха. Те чувстваха, че са позволили на това да се случи и после то се случва. А парите 

нищо не означават. 

Знаете ли, тези евтини дървета, които имахте преди, тези мъртви дървета? Това беше просто 

скучно. Като, "Какво?! Това ли наричате декорация? Тези изкуствени дървета, в тях няма жи-

вот." А ето - от това имате нужда. От това имате нужда. Има две понятия за които искам днес да 



ви разкажа - ще започнем и те ще ви приведат към извънредност. И не е нужно да правите нищо, 

трябва просто да позволите и да разберете какво се случва. 

И така, нека вдишаме дълбоко. Можем да изключим светлината в залата и днес на Шоуто на 

Адамус ще поговорим за две понятия. 

Свободното време 

Първото - това е времето. Времето. 

Времето се движи нарастващо. Вие живеете в Нарастващо Време - секунда, минута, час, ден, 

седмица и така нататък и така нататък - и вие така сте свикнали с него, че не осъзнавате, че има 

и други видове време. 

Само по себе си времето се явява функция на Фокуса. Имате едно човешко сетиво, единственото 

истинско човешко сетиво - сетивото Фокус. Времето преживяно по други и нови начини ви поз-

волява да разширите самото сетиво Фокус. Фокуса толкова се е концентрирал - както гравита-

цията всмуква всичко в себе си - вие сте започнали да живеете в Нарастващо Време - секунда, 

минута, час - и смятате това за нормално, но не е така. Това не е така. 

Времето има много фасети, много, много, много фасети и сега исках да започна със Свободното 

Време. Това е почти като противоречие, защото времето не представлява свободно понятие. То-

ва е математика. Това е структура. 

Но какво ако времето е алтернативно, какво ако времето има различни фасети? С други думи 

ние преживяваме секунди, минути, часове. Но какво ако в същия момент е възможно в същото 

съзнание да се окажете над Нарастващото Време в по - Свободно Време? Елементът време все 

още присъства. Остава елементът на миналото и бъдещето, но сега времето не е така нараства-

що. Разликата ще бъде същата ако сравните разходка по различни улици, алеи, странични улици 

в града със ситуация в която стоите на върха на планината и гледате този град и го виждате из-

цяло, а не само улицата или алеята на която се намирате. 

Свободното Време тече по различен начин. То не се движи нарастващо. Свободното Време е 

много реално. Учените и математиците биха спорили цял ден, че вие сте си го измислили. 

Всъщност отговорът е такъв, "Всичко наоколо - е измислица." Всичко е било измислено. Просто 

хората са склонни да вярват, че съществува само една форма на време. 

В действителност времето всъщност не съществува. Няма го. Времето - това е своего рода 

структура или система за измерване, но то в действителност не съществува. Ако излезете във 

вселената, няма да можете да намерите Планета на Времето или Времеви Портал. Тях ги няма. 

Това е човешко съглашение. Времето е станало реално благодарение на това съглашение, но 

забравиха да ви кажат, че то притежава гъвкавост. 

Ненормалното е това, че вие продължавате да живеете в Нарастващо Време. Във вашето тяло 

сега буквално има часовници и времева бомба. Наистина. На тялото ви е отделено определено 

време. Това е нормално. Искам да кажа, че ние не се опитваме да победим смъртта. Ние просто 

се опитваме да раздалечим границите на времето. 

Сега вие живеете в Нарастващо Време, но в нашия кратък мераб, който ще проведем след миг, 

ще започнете да живеете в Свободното Време. Мислите си, "Еха, това звучи отлично!". Но вед-



нага ще ви предупредя, че това ще наруши вашия график. Това ще разруши вашият подреден и 

постепенен начин на живот. 

Някои започват да чувстват това - например забравяте кой ден или година сте; не защото оста-

рявате, а защото започвате да живеете в Свободното Време. Някой ще започне, как го наричате 

да вижда или да предсказва бъдещето. Един вид. Ще започнете да знаете какво ще стане в бъ-

деще - така и става и вие се чудите. Няма нужда да се чудите. В Свободното Време не сте огра-

ничени от нарастващите времеви интервали, както допреди. Свободното Време ви позволява да 

се издигнете над него. Това е като да вземете седем годишен отрязък от време и да го видите - 

да го видите, да бъдете в целия отрязък едновременно. Не трябва да го разкривате постепенно в 

течение на седем години. 

Свободното Време има много слоеве. На най - ниското ниво се намира Нарастващото Време - 

секунди, минути, часове. Има и други слоеве на времето. Някои от тях са свързани с миналото и 

докато преминавате към Свободното Време ще забележите някои странности, особено в своите 

сънища - някакви мисли, чувства, асоциации сякаш идват от миналото. Ще си помислите, "Бо-

же, аз мислех, че съм приключил с миналото." Миналото все още е тук. 

Ще направим това, което аз наричам преминаване на времето около времето, където вие почти 

се въртите в орбита през миналото и безвременния или Свободно Времеви начин. Затова да мо-

жете да го преживеете отново, а когато се върнете през него не постепенно, а с голяма свобода, 

ще забележите че миналото - не е такова, каквото сте си мислили. 

Умът помни миналото в неговата постепенна форма. Когато се завръщате в него в Свободното 

Време, един вид заобикаляйки го, то ще се окаже различно, но това ще предизвика спомени, 

асоциации, мисли. Няма да се побъркате. Не започвайте да питате, "О, аз мислех че отдавна съм 

се освободил и това." Вие се освободихте от гравитацията на миналото, а това събитие продъл-

жава да се случва. Събитието продължава да се разиграва. То не е приключило след като се е 

случило в Постепенното Време. Това е много необичайно. То все още се случва. Всичко про-

дължава да живее както допреди. Не трябва да го преживявате, вашите истории са подобни на 

главите от книга, която пишете, а после - щрак! – пускате я, а главата продължава да се дописва 

с всички останали потенциали и повторения. Тя продължава да живее. 

Това представлява красотата на творението. Не трябва изцяло да се забърквате в него. То не 

трябва да ви травмира. Но когато започнете да осъзнавате съществуването на Свободното Вре-

ме, това ще бъде нещо необикновено и ще промени вашия живот на тази планета ка-

то въплътени Майстори. Между другото, това е отговора на въпроса зададен ми в Клуба на Въз-

несените Майстори, "Защо те искат да останат?". Възнесените Майстори не разбират Свободно-

то Време. Те изобщо не разбират времето, но никак не разбират Свободното Вре-

ме. Следователно не изпитваха удобство, наслада, радост живеейки по различен начин. Те мис-

леха, че всичко е линейно. "О, аз достигнах просветление. Трябва да се разкарам оттук, защото 

ми предстои едно и също." Истинският отговор е в това, че когато навлизате в своите сетива и 

живее в Свободното Време, това място ще престане да бъде сиво и безжизнено. Всичко извед-

нъж оживява. 

Свободното Време. Ще говорим за него, но искам да стартираме този процес днес. Всичко се 

случва заради него - дървото, вие. Всичко е правилно. 

Нека вдишаме дълбоко - и това ще бъде относително кратък мераб, защото на днешното Шоу на 

Адамус, искам да ви разкажа още нещо. 



ЛИНДА: М-м-м-м-. 

АДАМУС: Вдишайте дълбоко. 

Мераб за Свободното Време 

Свободното Време. Това означава, че вие започвате да осъзнавате (музиката започва да свири) 

започвате да съществувате на множество различни нива. Това означава, че имате постепенно 

ниво – секунди, минути, часове, дни, години - и това е прекрасно. Не е задължително това да се 

променя. Ще ви се прииска да имате това ниво за много неща, но сега ние вдишваме дълбоко 

там където се намираме и си позволяваме да навлезем в Свободното Време. Това означава, че 

можете да вземете период, например своите седем години и да го преживеете веднага. 

Свободното Време - това е когато сте тук, разбира се присъствате в момента, но у вас има ... 

представете си орбита на времето. Представете си, че сте комета летяща по орбита около вас - 

вие сте неподвижни, представлявате съзнанието - а орбитите могат да променят размера и да 

преминават в Миналото Време и във времето, което бихте нарекли Бъдеще. 

Цялата основа на времето започва по малко да се променя. 

Това ще стане така или иначе. Това е естествено. Не трябва да работите над това. Не трябва да 

мислите, но аз искам да осъзнаете това, защото то ще доведе до необичайни неща в живота ви. 

Наистина необичайни, чудесни, но необичайни. 

Излизането отвъд пределите на Линейното Време и прехода към Свободно Време променят пер-

спективата. Променят уморителната природа на ежедневния човешки живот. 

Представете си ако искате, представете си, че вашият сърдечен ритъм, вашето Нарастващо Вре-

ме продължава да е тук, но сега вие си позволявате да осъзнаете другите времеви орбити - тоест 

да видите голямата картина, а не само секундите и минутите; можете веднага да обхванете го-

леми промеждутъци от време. Това ще постави разума в задънена улица, но няма нищо страшно. 

И тези орбити, тези комети движещи се по орбита около вас, също така ще се отворят за това, 

което вие наричате минало и бъдеще. 

По принцип човек може да се побърка от това, защото той до толкова се е вживял в Нараства-

щото Линейно Време, че не може да се справи с това. Неговия център за равновесие - вестибу-

ларният апарат в ушите - започва да излиза от строя и човекът се побърква. Но ние сме на този 

етап в който можем да го направим. 

Свободното Време - е необичайно. То е чудесно. В Свободното Време започвате да забелязвате, 

че в основата на понятието време или да го кажем така - в миналото и бъдещето наистина лежи 

опитът. Опитът. 

Знаете ли, Духа няма часовник в спалнята си. Възнесените Майстори не носят часовници. Те не 

са ограничени от времето. И в известен смисъл няма нито минало, нито бъдеще. Има само разк-

риване на опит. 

Би могло да се каже, че в бъдещето нищо не се случва докато не е преживяно в опит, но цялото 

бъдеще винаги е тук. Всъщност то не е осъзнато, докато не е преживяно, но то винаги е тук. 

Всичко, което ще направите в бъдещето вече е тук. 



Всеки потенциал на всичко и всяко повторение на всеки потенциал на всичко, което някога сте 

преживели, на всичко което някога можете да кажете, на всичко, което можете да направите, са 

възникнали, когато сте преминали през Огнената Стена, когато сте напуснали Дома. 

Тобиас говореше за това когато разказваше, че сте се разпръснали на милиарди парченца - това 

беше предварителното създаване на вашия опит. И много от тях все още се намират в бъдещето, 

но бъдещето - не е нищо повече от хранилище на потенциалите и всичките им повторения, кои-

то предстои да преживеете. 

Точно това някои хора биха нарекли време. И затова никой никога не може с точност да предс-

каже бъдещето, защото те не разбират, че то не се случва утре или още някога; то съществува в 

този момент, но още не е преживяно. 

Исках всички заедно да се съберем тук като група особено в този ден, деня на появата на вашето 

прекрасно Дърво на Сетивността - за да може заедно, цялата Шамбра да могат да преминат към 

Свободното Време. Моля ви не полагайте усилия. Не се борете с това. Само ще се заключите в 

Нарастващото Време. Но ние можем да позволим това. Това което ще се случва в Свободното 

Време ще бъде необичайно. 

Често това ще бъде странно, защото бяхте затворени в стария начин на живот. Това ще бъде 

много странно, но и необичайно. 

Представете си, че се будите сутрин и разбирате, че също така се будите сутринта в миналото 

и се будите сутринта в бъдещето - всичко едновременно. Това е невероятно. Това малко побърк-

ва, но после ще се адаптирате и ще се настроите. 

Разбирате че, така прави Въплътеният Майстор. Става Осъзнат, но не използва същите стари 

дяволски инструменти, както другите Възнесени Майстори. Не е чудно, че те са напуснали. Вие 

проправяте нови пътища. Навлизате в Свободното Време. 

Нека вдишаме дълбоко. 

(пауза) 

Нека вдишаме дълбоко. 

Отново ще се върнем към това. Ще говорим за това още на нашите срещи. 

Нека вдишаме дълбоко в Свободното Време. 

В това понятие има две значения. Свободното Време означава, че вече няма да сте затворени в 

Нарастващото Време, а също така най - накрая в живота ви ще се появи свободно време. Сво-

бодно време - тоест ще имате време за себе си. Всеки момент, всеки ден вече няма да бъде из-

пълнен с отговорности, работа и това, което сте длъжни да направите - изведнъж ще разберете 

какво всъщност е свободното време. 

Свободна Енергия 

Нека вдишаме дълбоко. Има още едно понятие, за което искам да поговорим днес и те са тясно 

свързани. Те са толкова прекрасни, така свързани помежду си. 



За следващото понятие аз малко говорих в Кихак и казах на кихакерите, че искам да разкажа за 

това на цялата Шамбра на Шоуда. Говоря ви за това – за Свободното Време и за следващото 

понятие – защото е по – лесно, когато всички го осъзнаем. Вие не сте сами, имаме наистина 

осъзнати групи. Не сте затворени в това съзнание, много е приятно да имате цяла група, в която 

всички заедно чувстваме и преживяваме. 

Следващото понятие има отношение към енергията. Енергията. Сега, от моите курсове Адамус 

101 вие знаете, че има такова нещо наречено съзнание – кръг с точка по средата. Това е Аз Съм 

това Което Съм и това е единственото, което е важно. Единственото. 

Това винаги поражда въпроса: защо твори твореца? Тъй като твореца, Духа, Всичко Което е Би-

ло, може да бъде изцяло удовлетворен от пребиваването си в Аз Съм, тоест първото в списъка е  

- Аз Съм, Източника. Защо му е да иска да твори? Какво има в това? 

ДОНАЛД: За да живее в своите творения. 

АДАМУС: Извинявай, трябва ни микрофон и всъщност аз задавам риторичен въпрос, за да мога 

после да му отговоря (Адамус се подсмихва). Не, Линда, моля. Линда, не. Линда, не, не, не. Това 

беше риторичен въпрос. 

ЛИНДА: Благодаря. 

АДАМУС: Да (лек смях). 

И така, защо му е на твореца да твори? Защо просто да не бъде "Аз Съм това Което Съм?". 

Просто да осъзнава своята осъзнатост. Защо творите вие? Тоест бихте могли да сътворите без-

порядък! Бихте могли да сътворите хаос. Защо му е на твореца да твори? Оставям този въпрос. 

Няма да му отговарям. Ще ви оставя с този въпрос. Още не сме завършили, но това ще бъде ва-

шето домашно. 

Защо твори творецът? 

Имате вашето Аз Съм, Аз Съществувам. Тоест това е доста добре. Това е единственото, което 

има значение. Защо да творите? Ще се върнем към това на следващия Шоуд, не през юни, а след 

един Шоуд. 

Ще се върнем на темата. Енергия. Имате съзнание, Аз Съм, Аз Съществувам. То притежава ог-

ромна страст. Страст. Когато наистина си позволявате да го усетите – "Аз съществувам! По дя-

волите всичко останало." Тоест, не "Аз Съществувам, защото … Аз Съществувам, ако …" Аз 

Съществувам. Това е единственото, което има значение. Това е единствената осъзнатост, която 

си струва. И когато вие наистина разбирате това, идва огромната страст. "Аз Съществувам!! От-

въд пределите на физическото тяло, отвъд пределите на всяка глупост, отвъд пределите на моята 

личност, Аз Съществувам!". Това поражда невероятна страст, въодушевление – любов не е съв-

сем подходящата дума, просто "Ах-х-х-х! Какво великолепие. Аз Съществувам"  – и тогава идва 

страстта. Тоест, излъчва се, не излиза, а се излъчва. Светлината сияе, говоря метафорично, свет-

лината сияе, осветява хранилището, енергийното поле и привлича енергия, активира енергията и 

после това създава реалността. 

Страстта на Аз Съм, на вашата душа – точно сега вашата душа извън времето изпитва това въо-

душевление "Аз Съществувам." Тоест тя запазва този резонанс. Да кажем от гледна точка на 



времето, вашата душа отдавна е осъзнала, "Аз Съществувам!! На никого и нищо не принадлежа. 

Аз съществувам и винаги ще съществувам." И тогава това осъзнаване започва да резонира вътре 

в Аз Съм. То продължава да резонира и сега, създавайки сияние от светлина, преминаващо през 

всевъзможни измерения, привличайки енергия и създавайки реалност. Това е. 

Когато става това, когато тази светлина сияе, а вие се намирате на другия край на душата – се 

излъчва светлина и вие един вид се явявате отражение, другата страна на душата – вашата реал-

ност се създава чрез активиране на онова, което бих нарекъл отрицателни и положителни части-

ци енергия. Излъчва се светлина и от вас, от приемника тук и от вашия опит зависи, ще привли-

чате ли различни съотношения на частици положителна и отрицателна енергия. 

Животът винаги се е случвал по този начин. Човешкия живот винаги е бил такъв. Би било неве-

роятно да направите нещо по друг начин. Сега възниква поток от отрицателни и положителни 

частици – можете да ги наречете плюсове и минуси – които навлизат във вас и се излъчват или 

излизат от вас. 

Просто си представете за миг този поток от енергия, активирана положително или отрицателно 

– както и в програмирането, енергията може да бъде нула или единица, в известен смисъл това е 

цифров поток – навлизащ във вас с положителен или отрицателен заряд и в същото време из-

лъчващ се от вас. Така се създава реалността. Винаги така се е случвала работата с енергията. 

Винаги е ставало така. 

Вие също така знаете, че един от основните проблеми на хората и другите същества е в това, че 

те винаги се опитват да откраднат енергията. Преминали сте през Школата по Сексуална Енер-

гия. Те се опитват да крадат енергия, тъй като никой, много малко са осъзнали, че тя цялата е 

тук. Тя цялата е тук. Не трябва да я крадете от никого. Тя цялата е тук. 

Невероятно решение – да престанете да зависите от положителните и отрицателните частици 

енергия. Това е наистина невероятно, защото дори и квантовата физика утвърждава, "Тогава ще 

умрете или ще престанете да съществувате, защото трябва да ги има тези частици." Не е задъл-

жително. Не е задължително. 

Има такова понятие като Свободна Енергия. Тази енергия винаги съществува, тя не е активира-

на като положителна или отрицателна. Това е енергия без какъвто и да било заряд. Това е неви-

дима енергия, защото никой няма инструменти за нейното измерване. Не трябва да я измервате. 

Тя не притежава сила. Тя не носи импулс. В нея няма динамика. В нея няма мощ. 

Света е привикнал към силата и мощта, към действието и противодействието, към постоянното 

сблъскване на енергиите и тяхното преподреждане и към търкането между тях. Така е устроена 

планетата. 

Обаче бидейки Въплътени Майстори вече не трябва да зависите от него. Това е невероятно. То-

ва ще противоречи на всеки живот изживян на тази планета. Това ще противоречи не само на 

всички знания за енергията и принципите и на работа. Вие така сте свикнали с противополож-

ностите – мъжко/женското, светлина/мрак, горе/долу – това ще бъде съвършено необичайно. 

Свободна Енергия. 

След малко ще поговорим по – подробно за това. Няма да я усещате както до преди, защото ста-

рото възприятие е настроено към усещането, да го кажем така – "Оххх! Леко усещане" или 



"Тежко усещане" нещо ви бута или дърпа. Така че ако тръгнете към нея със старото съзнание, 

ако решите, че, "Нищо не чувствам." Е, разбира се че не трябва. Но ще усещате нещо. 

Рано или късно някъде вътре ще звънне камбаната, "Аз разбрах. Не е задължително да има кон-

фликт или дори старите отношения между положителните и отрицателните частици енергия, 

сблъскващи се и състезаващи се едни с други." Тази реалност е основана на триенето. Това е 

живот основан на търкането. 

Животът – това е триене. Тази планета не е място за Майстора, ако му се налага да си има рабо-

та с енергията на триенето, с енергията на силата. 

Нека вдишаме дълбоко. Нека включим кратка мелодия. Кратка песен. Много станахме сериозни. 

Да. Това е моето шоу, а публиката заспа. Тоест на всички ви доскуча, "Какво по … къде е заба-

вата?". Просто … да. Добре. 

(звучат фанфари) 

Да, добре. Добре. Много по – добре. Много по – добре. 

(музиката затихва) 

Ах! Добре! Върнахме се! 

Необичайното. Днес излизахте тук и разказвахте за необичайни неща. Нищо наистина необи-

чайно не чух. Какво ще кажат тези, които слушат онлайн? Имате ли нестандартни истории, кои-

то бихте искали да споделите? Задължително ги публикувайте в любимата си социална мрежа 

(силен смях). Историите днес бяха леко интересни като в скучен ден, но не необичайни. 

Необичайно – това е да си съблечеш всичките дрехи – това е правдива история. Не зная, дали са 

писали за нея някога, но можете да потърсите подробности. Аз – това беше 1783 година, Папа 

Пий 6 – и аз се съблякох. До голо. До голо. Въпреки че малко замръзнах. Добре си спомням то-

ва. Б-р-р-р! 

Не преувеличавам … но няма да говорим за това (смях). Трябваше да разтърся всички! Всички 

станаха толкова сериозни. Сякаш … (Адамус се смее). Просто твърде сериозни. Отлично! 

(отново звучат фанфари) 

Никога, никога, никога не трябва да недооценявате инструмента на разсейването. 

ЛИНДА: Инструмент?! (Линда силно се смее, смях в залата) 

АДАМУС: Не разбрах. Не улових. Никога не трябва да недооценявате разсейването. Ако водите 

занятие, учите другите, ако усетите, че енергията се понижава –у-у-у-у! –разсейвайте. А най – 

вече себе си. Когато станете твърде сериозни, започвате да мислите, "Как да разбера всичко то-

ва? Що за живот е това? Къде сгреших?". Млъкни! Разсей се. Съблечете се или направете нещо 

друго (лек смях). 

Между другото това е абсолютно правдива история за Папата и мен, и точно тя е залегнала в 

основата на "Новите дрехи на краля." Той не се осмели да спомене за това, защото си помисли, 

"Сигурно съм се побъркал", и никой от 22 – мата му помощника – никой, нищо не каза. Трябва-



ше да усетите енергията в тази зала (някой се смее и възкликва, "Еха!"). А аз просто седях там 

колкото може по – естествено и се правех все едно всичко е наред. Държах се все едно съм еле-

гантно облечен, което си беше така. 

ЛИНДА: Защо те не са видели? 

АДАМУС: Защо не са видели? 

ЛИНДА: Да, тоест, защо е станало така? 

АДАМУС: Папата се боеше … върху него се оказваше силен натиск, той много пиеше и беше 

странен и се страхуваше, че ще загуби разсъдъка си. Той чуваше гласове (Адамус се смее) - ин-

тересно чии (смях в залата) – и той се страхуваше, че ще се побърка. Имаше напрегнати отно-

шения с църквата, разбира се, но и с правителството – а също така и цялата ситуация с йезуити-

те и революцията. Това беше ужасно. Той си мислеше, че губи разсъдъка си, затова правеше 

всичко възможно, да не се изявява, да се крие, да не прави нищо необичайно. 

И когато той влезе в залата и ме видя (Адамус става по съответстващ начин), стоящ до камина-

та, "Ваше светейшество" – той не се осмели да каже нито дума, защото си помисли, наистина си 

помисли – под леко хипнотично въздействие – той си помисли, "О, Боже! Аз наистина се побър-

квам и ако се издам, ако завикам, "Раб божии! Защо си дошъл съвършено гол пред Бога, пред 

Папата и всички присъстващи?" – ако се е объркал, веднага ще му – шат! – отрежат главата от 

раменете. Затова той не си отвори устата. А когато замълча, над всички надвисна такава енер-

гия, че те също премълчаха. И в някакъв момент – не зная, може би след двадесет минути след 

началото на нашата беседа – всички забравиха за това. Те просто започнаха да си мислят, че съм 

облечен. Това беше необикновено. 

Но да се върнем на темата. Енергията, Свободната Енергия. Това ще бъде необичайно, защото 

сте живели в зависимост от положително – отрицателната енергия, привличайки я в различни 

съотношения. Понякога сте имали 62 процента отрицателна – не лоша, негативна, просто отри-

цателна – 62 процента отрицателна енергия, а останалата част положителна и това съотношение 

можеше да се променя през цялото време в различни посоки, но това е постоянен приток и от-

лив на активирана енергия. Активирана енергия – това е енергия предразположена към положи-

телен или отрицателен заряд. Не е задължително да правим така, но това е нетрадиционно, за-

щото никой никога по – рано на Земята не го е правил. Никой, никога не го е правил. 

Това ще предизвиква странно усещане, защото в Свободната Енергия няма сила. Свободната 

енергия е навсякъде. Тоест, тя е невероятна … някои я наричат … как я наричат? Поле, Поле на 

Източника или нещо подобно. Това е просто енергия, очакваща активация, но никой, никога не е 

мислил, "Защо трябва да я активираме? Нека просто да я позволим." 

По – късно ще поговорим за нея, а сега искам да се върнем към мераба и да започнем да я усе-

щаме. Повтарям, вашия ум ще каже, "Аз нищо не чувствам", защото той е свикнал да усеща  

бутане или дърпане. Разума е свикнал с енергията на силата, с активираната енергия, а тази 

енергия е съвършено различна. 

Нека включим музиката и приглушим светлината. 

(музиката започва да свири) 



Мераб за свободната енергия 

Това е повече от просто необичайно. Това е абсолютно невероятно – да говориш за такива по-

нятия като Свободното Време и Свободната Енергия. Забележете колко тясно са свързани. Ще 

поговорим още за това, днес не искам да изнасям дълга лекция, но Свободната Енергия – това е 

енергия, която бих нарекъл неутрална. Тя не е била активирана. 

Вашето тяло е станало зависимо от активираната, заредена енергия – положителна или отрица-

телна. То е устроено така. Така тече кръвта и работят ферментите. Те са в постоянен поток на 

различно съотношение на положителна и отрицателна енергия. 

Но усетете за миг какво ще стане ако в тялото ви се отвори врата за Свободната Енергия, която 

не е била заредена със светлина или тъмнина, положително или отрицателно. Тя просто е. Тя 

просто е. 

Тя няма нужда от разделение. 

Говорили сме за Адам и Изида, мъжкото и женското начало, старото разделение. Говорили сме 

за тяхното обединяване. В известен смисъл това прилича на Свободната Енергия. Положителна 

и отрицателна енергия. 

Но какво ако вашето тяло започне да използва Свободната Енергия, незаредена, никога неразде-

ляна. Енергия, която никога не са разделяли, не са разкривали. 

Свободна Енергия. 

В тази енергия няма сила. Също така ми харесва да наричам Свободната Енергия Безсилова 

Енергия. 

И какво ще стане с ума, който винаги е използвал дуалната енергия, положителната или отрица-

телната енергия – какво ще стане с програмата на ума, който за всяка преминаваща през него 

мисъл, всяко проникващо в него убеждение привличаше старата дуална енергия? Какво ако сега 

чистата енергия, никога преди неразделяна и не разрушавана, може да се каже произлизаща без 

разделение непосредствено от страстта на Аз Съм – какво ако тя влезе в разума, мислите, убеж-

денията и дори интелекта? Чиста Свободна Енергия. 

(пауза) 

И какво ще стане ако се замислите за изобилието, препитанието или източника на физическата 

човешка енергия, ще направите нещо невероятно и ще позволите Свободната Енергия да стане 

източник на вашето изобилие, вместо Старата Енергия на Силата? 

В много голяма степен енергията на тази планета беше опорочена. Опорочена в смисъл, че хора-

та сега я асоциират със сила и власт. В силата няма смисъл. Енергия, сила, власт – всичко това 

придобива едно и също значение. 

Какво ако, какво ще стане ако ние направим нещо наистина невероятно и прекрачим през това? 

Няма власт. Няма сила. Няма съпротивление. 



Какво ако отворим вратата и прозорците на нашето човешко същество и пуснем Свободната 

Енергия? Усещате ли нейната чистота? Тя никога не се е разделяла, никога не се е разрушавала, 

никога не се е раздвоявала на противоположности. 

(пауза) 

Какво ще стане, когато влезе тя? 

Какво ще стане ако просто я вдишате – без усилие, разбира се? Какво ще стане ако просто я 

вдишате и я пуснете в тялото си, ако и позволите да влезе в тялото ви? 

Какво ще стане, ако тя влезе в мислите ви и ума ви? 

(пауза) 

Тя е невероятно чиста и поради това останалата енергия ще ви изглежда толкова уморена, тежка 

и сива. 

(пауза) 

И когато питам, защо можете да пожелаете да останете на планетата – планета неподходяща за 

Майстори – отговора всъщност е това, че ние променяме парадигмата, променяме всичко. Няма 

да останем във времето. Ние няма да останем в Старата Енергия. Ние променяме всичко. 

(пауза) 

Оставайки на планетата, ние, изразявайки се метафорично, няма да останем в същата дреха, в 

същия дом. Ние ще променим всичко. 

Няма да продължаваме да търпим скуката и разочарованието. Просто изцяло ще променим па-

радигмата. 

Всичко започва тук – сред истинските свръх хора. 

Не мога да не се засмея, наистина се смея, когато гледам всичко, което става с технологиите и 

трансхуманизма – те мислят да имплантират чипове в мозъка, компютърен чип, да стъпят в брак 

с робот или нещо подобно. Това не е напреднала технология. Това е същата глупост, но по – 

бърза. 

За мен трансхуманизма – е това, което правим ние. Ние променяме правилата на играта. Ние 

преминаваме към Свободно Време. И нарастващото Време ще продължи да съществува. Това 

"И" е Живота на Майстора. И едното и другото. И ние променяме енергията. 

О, Старата Енергия, заредена или разделена енергия, ще продължи да е част от живота, но ние 

също така преминаваме към Свободна Енергия. И за мен това е трансхуманизма на планетата. 

Докато всички останали играят с технологиите и просто разработват нови мечове – по – леки, по 

– бързи, но все пак мечове – ние навлизаме в божествения трансхуманизъм. 

Ето защо оставате. Ето защо решихте да дойдете тук, на тази планета. Това е потенциал, за кой-

то по – рано не съм разказвал. 



Оставяте след себе си наследство. Защо? Защото дявол да го вземе вие сте творци, защото мо-

жете. Това наследство е истинската промяна, потенциал за другите ако решат да продължат по 

този път. 

Нека вдишаме дълбоко в този ден. 

Сега вие може да не разбирате истински това и да не го усещате, но това, което днес направихме 

– е необичайно и ще продължим така. 

Нека вдишаме дълбоко. 

И искам да оставя отпечатък в ума ви, в съзнанието ви, отпечатък за необикновеното – когато 

погледнете живота си и се замислите, действително ли сте готови да станете истински необик-

новени, наистина ли сте готови да излезете от депресията и скуката на живота, искам да си ме 

представите стоящ в покоите на папата напълно гол. И няколко кратки мига преди да влезе Па-

пата с неговия антураж – трябва да отбележа, че бях малко изплашен – но вдишах дълбоко и 

казах, "Всичко е наред в цялото творение." 

И това е така. 

Благодаря. Благодаря (публиката аплодира). Какво става с фанфарите? Благодаря. Благодаря. 

(звучат фанфари) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


