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Shoud 11
Notă importantă: Aceste informații probabil nu sunt pentru dumneavoastră  

decât dacă vă asumați întreaga responsabilitate pentru viața și creațiile proprii.

***

Eu Sunt Cel Ce Sunt, Adamus din Domeniul Suveran.

Ah, da! Ceea ce tocmai ați experimentat acolo (referindu-se la acest video), iar noi am 
experimentat în ultima noastră întâlnire în München, a fost spiritualitate reală - senzualitate, 
trăire, emoție, bucurie, totul, autenticitate, fiind foarte, foarte real.

Există acest întreg tip de, un fel de concept despre spiritualitate - să stai într-un templu și să 
intonezi om - și nu e nimic împotriva acestui lucru. Voi toți ați făcut asta și v-a adus la un anume 
loc. Și există încă momente în care știu că mulți dintre voi simt acea atracție a templelor sau a 
mănăstirilor, din când în când - „Oh, doar să mă întorc în acea liniște.”

Dar aduceți-vă aminte, am închis Școlile Misterelor. Ăsta era 
micul nostru refugiu. Asta era insula noastră departe de oamenii 
din sat. Ăsta era spațiul nostru liniștit, dar l-am închis acum sute 
și sute de ani. V-am cerut multora dintre voi să plecați. Oh, au fost 
multe lacrimi. Câțiva dintre voi încă mai nutriți resentimente față 
de mine pentru că v-am dat afară (câteva râsete), încuind ușa în 
spatele vostru. Dar era momentul să plecăm. Era momentul să 
ieșim în lume.

Da, încă aveți nevoie să vă faceți timp pentru voi înșivă. Încă 
aveți nevoie să ieșiți în natură, cu siguranță să ascultați muzică. 
Uneori doar tăcerea naturii, doar frumusețea de a fi cu voi înșivă, 
cu Eu Sunt, cu unitatea voastră. (Se apropie de camera video.) 

Oh, îmi place să fac asta. Pot privi direct în lume pe aici. Da.

https://youtu.be/0nUlUVYO-0Y
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Aveți nevoie de asta din când în când, dar aceasta este un alt fel de eră, un alt fel de spiritualitate. 
Și vă rog să vă supărați pe mine dacă vreți, dar trecem dincolo de zilele incantației om. Ceea ce 
faceți voi înființează cu adevărat o spiritualitate cu totul nouă, în lipsă de cuvinte mai potrivite, 
dar este o autenticitate cu totul nouă despre Eu Sunt, despre Sine, fără toată disciplina. Cine 
are nevoie de ea? Voi chiar nu aveți nevoie de ea. Fără toată suferința și toată karma și toate 
rutinele prin care trebuie să treceți.

Există mulți cărora nu le place ceea ce facem, mulți care clatină din cap, mulți care au plecat 
pentru că: „Oh, nu este chiar spiritual. Interpretează toată muzica asta sălbatică. Până să-ți dai 
seama, se apucă să danseze.” (râsete) Ăștia-s oamenii Noii Ere. Sunt mulți cărora nu le place, 
pentru că sunt atât de modelați în tiparul de a face meditație, de a urma un guru și a executa 
acele rutine viață după viață - nu doar o viață, ci multe vieți - și le dă un anume grad de fericire. 
Dar fericirea, mi-ar plăcea să arunc afară cuvântul „fericire”. Mi-ar plăcea ca voi toți să-l aruncați 
afară din vocabularul vostru. Este un cuvânt omenesc.

Fericirea

Nu există un cuvânt, nu există o esență pentru cuvântul „fericire” în celelalte tărâmuri. Este un 
cuvânt omenesc. Este bazat pe judecată. Sunteți fericiți sau triști? Dar când cereți realmente 
cuiva să exploreze „Ce te face fericit?” ei de fapt chiar nu știu. Ei sunt mereu în căutarea fericirii 
și nu ajung acolo niciodată. Este o judecată omenească, de nu ești fericit, ești trist. Ei bine, de 
ce nu amândouă? Sau de ce nu, doar aruncați cuvântul cu totul/de-a dreptul. „Eu Sunt Cel Ce 
Sunt. Sunt om. Sunt un Maestru și nu trebuie să trec prin toată această chestiune despre ‘Sunt 
eu fericit?’”

Vă voi da un mic indiciu aici. Nu veți obține niciodată fericire în viața asta omenească sau în orice 
altă viață omenească. Niciodată nu veți obține fericire. Nu cunosc niciun Maestru Ascensionat 
care a obținut fericirea. Iluminarea, da. Realizarea, absolut. Dar fericirea? E o calitate omenească. 
Este ca și când ați spune că vreți să fiți super-inteligenți. Nu veți fi niciodată, pentru  că există 
acea altă fațetă care e încă stupidă (râsete), și va echilibra într-un fel acea suprainteligență.

SART: Oau!

ADAMUS: Nu puteți 
avea niciodată 
suficientă inteligență, 
Sart (mai multe 
râsete). Așa că nici 
nu încercați. Las-o 
baltă. Și doamne 
dumnezeule, ce ar 
trebui să fie aia? 
(Referindu-se la o 
mică sculptură cu 
troli din Norvegia.)

LINDA: Oh, ăsta ești 
tu, Adamus.

ADAMUS: Oh!

LINDA: Ohh!!
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ADAMUS: Arată exact ca mine (face o strâmbătură; râsete).

LINDA: Da, așa credeam și eu. Așa credeam și eu.

ADAMUS: De fapt, ca în unele din 
visele voastre, da, pot apărea în 
felul ăla, un mic trol. Dar trebuie să 
faci ceea ce ai de făcut. Unde eram? 
Fericire.

LINDA: Trolii sunt băieți buni.

ADAMUS: Trolii sunt băieți buni. 
Vezi, despre asta vorbeam. Bine și 
rău. Sunt ei fericiți? Sunt fericiți aici 
Geoff și Linda?

LINDA: Destul. Destul de fericiți. 
Sper că destul.

ADAMUS: Dar uite, ăsta e Cauldre? 
Se uită în cealaltă parte.

LINDA: Dar arată fericit, departe în lumea lui proprie.

ADAMUS: Și nu poartă deloc pantofi.

LINDA: Se gândește la asta: „Da!”

ADAMUS: Și tu arăți de parcă ești pe cale să îi faci o farsă, cum ar fi să îl împingi în apă (râsete). 
Așa pare.

KERRI: Împinge-l!

ADAMUS: A făcut asta odată. Aproape l-a omorât. A trebuit să îl salvez eu de aligatori. Poveste 
adevărată sau nu, dragă Linda?

LINDA: E o poveste adevărată (mai multe chicoteli).

ADAMUS: Fericirea. Fericirea. Știți, e un joc al minții. E al minții - aveți un cuvânt pentru asta. 
Nu-l pot spune, pentru că are patru litere. Începe cu un „f” și se termină cu un „k”. (Linda oftează) 
Dar este… (râsete) E al minții...

LINDA: Nasol?

ADAMUS: Nu l-am spus. E o sucire a minții, să încerci să obții fericirea. Vă sculați dimineața: 
„Sunt fericit azi?” Ce-ar fi doar: „Sunt aici astăzi. Eu Sunt Cel Ce Sunt.” Și apoi lăsați autenticitatea 
să intre, căci există atât de multe sentimente diferite și ați putea avea - corpul vostru s-ar putea 
să vă doară puțin. Ați putea avea, știți, unele din zilele alea de tip omenesc în care lucrurile 
chiar nu se leagă/nu fac clic. Și ce dacă? Și ce dacă? Permiteți-vă să o experimentați.

Facem acum aceste lucruri pe care le vedeți, introducem muzică, și îmi pare rău dacă ofensez 
pe cineva, dar de fapt nu-mi pare. Știți, nu este muzica indiană nazală și „Ting, zing,” genul ăla 
de lucru (câteva chicoteli) - din când în când - ci este muzică vie și muzică senzuală. Asta este 
noua spiritualitate. Să sperăm că asta nu va deveni niciodată o religie, dar ăsta este noul sens 
al Spiritului pe Pământ, și către asta ne îndreptăm noi. Asta e ceea ce faceți.
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Voi chiar revoluționați lucrurile. Vreau să spun, 
nu e Noua Eră a mamei voastre. Nu este Noua Eră 
tipică. Voi revoluționați în câteva din lucrurile pe 
care le facem, și este solicitant câteodată, da, dar 
vă urmați cunoașterea și ajungeți acolo.

Așadar, haideți să respirăm foarte profund cu 
asta.

Astăzi

O să vă dau de ales azi, deoarece viața e plină de 
alegeri, ca să zic așa. Așa că putem ori să facem 
Shoud-ul de azi - este ultimul nostru Shoud din 
Seria ‘Transuman’, urmează să începem o nouă 
Serie - și depinde de voi cei care stați aici, dar 
puteți vota și voi toți care priviți online. Ați prefera 
mai degrabă o prelegere serioasă astăzi? O să scot 
podiumul de acolo și îl voi pune aici și vom avea 
o prelegere serioasă. În mare parte St. Germain 
- Saint-Germain (pronunția franțuzească), dragă 
Cauldre, „St. Germain” (râsete, căci Adamus 
exagerează pronunția americană). Sau putem să 
ne distrăm. Pot fi puțin provocator.

LINDA: Tu?!

ADAMUS: Pot - mda. Pot fi amuzant și fermecător și sper că pot reflecta către voi ceva din 
înțelepciunea pe care o aveți. Și întreb pentru un motiv foarte bun, pe care îl voi explica 
într-un moment. Așadar, toți cei care doresc să aibă prelegerea serioasă la podium, ridicați 
mâinile (una sau două mâini se ridică; câteva chicoteli). Câțiva, bine. În regulă. Și cei care vor 
distractivul, provocatorul, ghidușul, amuzantul, și tot restul, tipicul Adamus (cineva spune „La 
naiba, da!” și multe mâini se ridică). Cred că noi câștigăm. Și cei care nici nu știu cu adevărat 
unde sunt acum (râsete), sunt chiar total pierduți, nici măcar siguri.

Motivul pentru care întreb este pentru că există o programare pentru prelegeri spirituale și 
metafizice. Există o programare. Oamenii vor să vadă și altceva decât doar - cum spuneți voi 
- calitate omenească. Am fost om. Pot face calitate cu calitate. Și unii oameni vor să-l vadă pe 
transmițătorul prin channel pe scaun, cu ochii închiși, îndepărtat efectiv cu totul de public și 
efectiv doar în el însuși într-un fel, pentru că arată diferit, se simte diferit. Pentru asta sunt ei 
programați. Și cu siguranță o entitate nu ar spune niciodată… (șoptește cuvântul) începe cu 
un „f” și se termină cu un „k”. Nu ar spune niciodată ’fuck’ (râsete), deoarece, oh, ar trebui să 
fie spiritual. Și o entitate nu s-ar plimba niciodată și nu ar fi un ghimpe-n coaste și tot restul. 
Așadar, așteptările lor sunt câteodată spulberate. Ei vor să meargă cu vechiul stil, deoarece se 
simt confortabil cu el și vor să fie livrat doar un mesaj relativ sec. Merge către minte. El merge 
către minte. Asta a fost problema mea.

Când Tobias a plecat, am venit eu și chiar a trebuit să consider dacă vreau să lucrez cu acest 
grup (Adamus chicotește).

SART: Pirați!

ADAMUS: Pirați. Da, da. Dar ceea ce mi-a plăcut la voi este că știam că veți fi deschiși la un stil 
diferit și știam că va trebui să prezint un stil diferit, pentru că stilul meu este stilul vostru. Voi 
sunteți aceia care îl cereți.
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Stilul necesar trebuia să fie distractiv. Voi vreți să vă arătați. Nu vreți să vă uzați genunchii cu 
tot îngenuncheatul și târâtul acela. Ați vrut să râdeți puțin, deoarece viața este de fapt destul 
de distractivă. E cumva o mare glumă. Chiar dacă treceți prin ceea ce credeți că e cel mai rău 
lucru din viața voastră chiar acum, la final chiar e un fel de mare glumă. Vreau să spun, chiar 
este. Ha.

Și mi-am spus mie însumi: „Cum proiectez asta? Cum proiectez felul în care ne întâlnim? Care 
e schema energiei sale?” Și nu a fost un gând mental. Și, apropó, urmează să ajungeți acolo voi 
înșivă. Urmează să aveți scheme energetice care transcend gândirea. Deja o faceți, știu, atât de 
mulți dintre voi. Proiectați energii, mai degrabă decât să vă gândiți la lucruri.

Așa că m-am uitat la schema energetică despre care am simțit că ar funcționa. Înainte de 
toate, ar îndepărta pe cei care nu sunt aici pentru iluminarea lor întrupată.

LINDA: Oooh.

ADAMUS: Asta a fost aproape sarcina numărul unu, pentru că este atât de dificil să faci asta 
oricum. Dar dacă existau mulți care erau acolo numai pentru fascinație și numai ca să asiste la 
un channel somnolent cu ceva muzică somnolentă și câteva cuvinte somnolente și să adoarmă 
- ceea ce nu e cu totul rău - dar dacă ei erau aici doar pentru asta și dacă era un hobby, mai 
degrabă decât un angajament, un angajament profund, urma să avem un dezechilibru. Așa 
că a fost o parte din configurație să găsesc o cale să-i las să plece. Ei chiar nu ar fi putut să se 
descurce cu energia, cu umanizarea divinității. Și când i-am cerut lui Cauldre să-și deschidă 
ochii și să se plimbe, și când fac glumele mele proaste, și când devin mai degrabă lăudăros, 
care toate sunt făcute intenționat și făcute ca o distragere, eu vreau să umanizez divinitatea. 
Vreau să o aduc în acest tărâm pentru ca voi să nu încercați să ieșiți afară acolo ca să o găsiți. 
Vreau să o aduc aici.

Așadar, ca să fac asta, e încă vorba de a mă purta puțin 
omenește. Noi nu o să facem genul de lucruri ca prosteala lui 
Jerry Lewis, ci vom face genul de lucruri ca Adamus, într-un fel 
umanizând ceea ce facem noi aici.

LINDA: Nimeni nu știe cine este Jerry Lewis. E chiar bătrân 
(câteva chicoteli).

ADAMUS: Cine știe cine e Jerry Lewis? Toți francezii știu cine 
este Jerry Lewis. Adică, cei mai mulți dintre francezi. Jerry 
Lewis, comediantul, plăcinta în față.

Așa că oricum, așa că presupun că urmează să facem mai mult 
din amuzantul și provocativul...

LINDA: Bine, hai.

ADAMUS: …agasantul și...

LINDA: Bine.

ADAMUS: Bine.

LINDA: Ești expert la asta.

ADAMUS: Așa că doar declar oficial spunând ca sunt bi. Aș putea merge în oricare direcție. Pot 
face (râsete) o prelegere directă sau ne-am putea distra și tot timpul distragere teribilă - i-aș 
spune distragere veritabilă - distrându-ne și permițând divinului doar să alunece într-un fel 
înăuntru, atât de frumos.
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Învățați ceva prin asta? Treceți 
prin ceva? Cred că da. Nu ar fi 
îngrozitor dacă ăsta era doar 
un templu mare, rece și noi am 
fi venit aici și ne-am fi îmbrăcat 
toți precum călugării și am fi 
avut/ars tămâie? Nu cred că 
asta ar funcționa prea bine cu 
acest grup. Cred că ați arde 
complet locul, imediat.

LINDA: Nu așa bine.

ADAMUS: Nu așa bine.

Așa că bine, haideți să începem 
acest Shoud.

Ziua Independenței

Este weekend-ul Independenței, înțeleg, weekend-ul zilei de 4 iulie în Statele Unite și, de 
asemenea, Ziua Canadei. „Eh.” 4 iulie, și eu am o conexiune specială și o pasiune pentru ea. Am 
venit în Statele Unite în câteva ocazii diferite, fizic, luând un vapor. Mi-am luat un nume diferit. 
Nu am vrut să merg drept Contele Saint-Germain, așa că mi-am luat un nume diferit. Am spus 
că eram din Anglia. Numele meu de familie era Abbott, și am venit până aici și m-am implicat 
foarte mult în ceea ce astăzi se numește Declarația de Independență.

LINDA: Oh, bineînțeles.

ADAMUS: Bineînțeles. Nu, aceasta este o poveste foarte adevărată, și am avut o conexiune 
foarte solidă cu Masonii, pentru că atunci Masonii, Masonii sunt cei care erau meșterii în piatră. 
Și cei mai mulți oameni chiar nu sunt conștienți de asta, că trebuia să fii într-o breaslă și breasla 
era controlată de Biserică și Biserica îți permitea accesul doar dacă erai dispus să - hmmm - ai 
grijă de… (Adamus începe să ofere bani) El nu mai poartă atât de mulți bani în buzunare. V-aș 
da… ah, Isuse! Bine, iată că… (Linda intervine) Oprește-te. Oprește-te. Hmmm (câteva râsete).

Așadar, breasla. Trebuia să plătești Bisericii ca să lucrezi. Și dacă nu erai în Breaslă, dacă nu 
plăteai cum se cuvine, nu primeai de lucru. Așadar, Masonii au fost întemeiați. Masonii aveau 
de asemenea o bună înțelegere a misterelor. Ei chiar înțelegeau. Ei înțelegeau piramidele. Ei 
înțelegeau mult din Geometria Sacră. Vedeți, Biserica nu ar fi permis asta, dar în Masonerie era 
studiată. Și nu vreau să spun că era o societate secretă, dar existau anumite lucruri care erau 
păstrate între Masoni. Așadar, am lucrat îndeaproape cu ei, și cu adevărat cu cei precum - nu 
exagerez; Linda mereu se întreabă dacă exagerez poveștile, și de multe ori o fac (Linda râde) - 
am lucrat îndeaproape cu George Washington.

LINDA: (chicotește) Sigur.

ADAMUS: Îi spuneam George (Linda râde din nou). El îmi spunea Dick.

LINDA: (râde tare) Oh, da! Cred asta! (ea continuă să râdă tare și câteva râsete din public)

ADAMUS: Numele meu era Richard Abbott și din când în când el îmi spunea Dick. Ei bine, nu 
înțeleg ce e amuzant în asta (mai multe chicoteli). Richard, Dick, o poreclă? Are vreunul dintre 
voi - aveți porecle, corect?
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Deci, George a spus: „Dick” (Adamus chicotește), „Cum să așternem asta? Cum să conturăm 
Declarația de Independență?” Și i-am adus pe cei ca Hancock și Jefferson, și am avut de-a face 
cu mulți, dacă nu cu toți, cumva în spatele scenei.

Acest loc care este acum numit Statele 
Unite ale Americii a fost înființat ca o 
lume nouă, un nou Pământ. Era un loc 
pentru libertate, deși nu a fost niciodată 
cu adevărat liber. Nu a fost niciodată 
liber. Exista supoziția libertății, dar 
de fapt, deoarece primii care au venit 
erau foarte implicați în Biserică, nu era 
teribil de multă libertate. Exista multă 
neliniște privind alte religii dacă nu 
făceai parte din Biserica Engleză - și de 
aceea am ales să fiu englez, doar pentru 
a putea manevra în jur mai bine - dar a 
fost concepută pentru oameni care să 
vină din toată lumea să se amestece, să 
aibă anumite libertăți. A fost concepută 

nu atât de mult ca o democrație, cât ca o Republică, dar oamenii aveau o voce în ea, ceea ce 
realmente nu aveau în majoritatea celorlalte locuri din lume, și mai ales în Europa.

A fost destul de mult efort să unific Europa pe vremea anilor 1700, de la începutul până la 
finalul lor și, până la un punct, a funcționat. Până la un punct oamenii aveau mai multă libertate 
decât oricând înainte, dar încă nu îndeplinea cerințele atât de multor oameni care căutau ceva 
diferit. Așadar, au venit aici din întreaga lume, la propriu. E unul dintre cele mai mari creuzete 
din lume, în afară, probabil, de Brazilia. Au venit din întreaga lume căutând libertate religioasă, 
libertatea de a lucra, dar destul de ciudat, mulți dintre ei au fost inițial servitori angajați. Ei au 
fost de acord să fie sclavi, de regulă, pentru aproximativ zece ani, pentru călătoria prin care 
să vină încoace. Dar a însemnat atât de mult pentru ei, încât aveau de gând să renunțe la 10, 
uneori 15, 20 de ani din viața lor, dacă își aduceau familiile, pentru ca cei care veneau după ei 
să aibă mult mai multe libertăți în viața lor.

Am avut o mare pasiune pentru ceea ce s-a făcut aici, deoarece știam că avea potențialul de a 
se răspândi în jurul lumii și, până la un punct, a făcut-o. Apropó, ca o rezervă pentru America, 
rezerva, în caz că lucrurile nu funcționau așa de bine aici, era Ah-taRa, Australia. Și, într-un fel, 
și Australia, era o colonie penitenciară. Erau tovarășii voștri, tovarășii voștri de celulă care au 
mers acolo. Era un loc unde libertatea a fost revendicată, de fapt, pentru că dintre cei care 
fuseseră în închisoare, mulți dintre ei (n.tr.: fuseseră) închiși pe nedrept.

Așadar, cu dinamica tuturor acestora care se petreceau și, în același timp, (cu) Europa (care) 
trecea prin transformările ei, transformări în politică, îndepărtându-se de monarhii și de 
regalitate - era mult de lucru. Era foarte solicitant. Nu atât de mult pentru că monarhii sau 
regalitatea nu vroiau să renunțe la puterea lor. Într-un fel, ei nu aveau de ales, pentru că, ei 
bine, țăranii, oamenii din acele timpuri erau atât de rebeli încât i-ar fi omorât pur și simplu. Și 
avem lucruri precum Ziua Bastiliei ce urmează destul de curând, deschiderea închisorilor și 
eliberarea oamenilor.

Dar aduc asta în discuție acum, deoarece această întreagă întrebare: „Chiar sunt oamenii 
pregătiți pentru libertate?” - o întrebare pe care am ridicat-o acum mulți ani într-un Shoud 
și oamenii erau foarte supărați din cauza ei - dar eu încă susțin că juriul încă deliberează și 
posibil să încline către nu, nu sunt. Câteva libertăți, da, sau ceea ce numesc eu prefăcătoria 
libertății, doar pentru că v-ați putea decide dacă doriți să purtați șosete negre sau șosete albe 
într-o zi, dar chiar și prizonierii au uneori libertatea aceea. Libertatea de a lucra. Ei bine, cât 



Transuman 11

10

de stupid e asta? Libertatea de a lucra. 
De ce ați vrea să lucrați? De ce ați vrea să 
trebuiască să mergeți la slujbă, chiar dacă 
vă puteți alege slujba? În afară de cazul în 
care vă face plăcere să faceți asta, dar de 
ce să lucrați? Asta nu e libertate.

Sunt oamenii cu adevărat pregătiți să aibă 
libertatea lor cu ei înșiși, libertatea lor 
afară din hipnoză, libertatea de a fi divini, 
libertatea de a merge dincolo de minte? 
Cred că asta este probabil cea mai mare 
libertate la care noi, voi și eu, lucrăm chiar 
acum, acea libertate de a merge dincolo 
de minte, și este oh, atât de greu, atât de 
greu, parțial pentru că sunteți programați 
în ea. Este hipnotic. Nu este imposibil să 
ieșiți afară din ea. Nu este imposibil să 
deschideți porțile Bastiliei și doar să pășiți 
afară - sau ale grădinii zoologice sau în orice 
fel dorim să o numim aici - nu e imposibil 
deloc, dar e nevoie de o pasăre nebună să 
o facă (câteva chicoteli). Chiar e nevoie.

Sunteți ținuți înăuntru acolo de voi înșivă, până de curând, și într-o mare măsură de către 
strămoșii voștri și tiparele lor de gândire. Sunteți ținuți acolo de către conștiința de masă. 
Sunteți ținuți acolo deoarece nu vreți să faceți lucrul greșit. Nu vreți să fiți văzuți drept nebuni. 
Nu vreți să ieșiți în evidență într-o mulțime. Și mulți dintre voi aveți o preocupare foarte, foarte 
profundă că o să înnebuniți, o preocupare foarte profundă. Unii dintre voi ați fost pe marginea 
ei sau ați fost acolo în trecut - ori depresie ori unele din celelalte boli psihice - deci cam știți 
cum e să fii acolo.

Unii dintre voi ați ajuns destul de aproape de ea într-o stare indusă de droguri sau de alcool, 
simțind cum e să te pierzi aproape, agățându-te de orice ultimă urmă de identitate posibilă pe 
care credeai că o ai; simțind doar că te prăbușești, ca și cum nu e nimic acolo, agățându-te de 
acea identitate și efectiv, simțind cum ar fi să devii bolnav mintal. Și e un sentiment groaznic, 
un sentiment de rătăcire.

Vă pot spune chiar acum, dacă sunteți aici, dacă ascultați asta, nu veți înnebuni. Puteți crede 
că o să înnebuniți, dar de fapt nu o să înnebuniți. Nu o faceți. Așa cum nu urmează să puneți 
mâna pe o pușcă și să ieșiți afară și să împușcați oameni în public, așa cum nu urmează să 
intrați într-o altă relație proastă, așa cum nu urmează să continuați să faceți rău altor persoane 
sau poate chiar vouă înșivă. Sunteți prea departe acum. Mult prea departe. Teama (n.tr.: este) 
încă acolo, îngrijorarea: „Ce urmează să se întâmple dacă, într-un fel, dau drumul? Dacă mă 
eliberez, urmează să fac ceva realmente stupid? Urmează să fac rău unei alte persoane?” Și, 
după cum știți, mult mai degrabă v-ați face rău vouă înșivă decât oricărei alte persoane, chiar 
decât unui animal, unui animal de companie. Mult mai degrabă ați lua asta asupra voastră, 
pentru că, ei bine, sunteți puternici și știți cum să faceți față. Știți cum să vă reveniți din asta, 
în cea mai mare parte.

Așadar libertatea, acea întrebare, sunt oamenii cu adevărat pregătiți pentru libertate? Probabil 
că nu. Probabil că nu. Ar fi nevoie de o discuție lungă despre ce este libertatea. Nu este doar 
abilitatea de a te închina unde vrei să te închini sau abilitatea de a avea o anumită slujbă sau 
de a te trezi la trei dimineața și a face un duș. Acele lucruri nu sunt cu adevărat libertate.
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Libertatea este cu adevărat înlăuntrul vostru. 
Libertatea este să vă eliberați de partea 
omenească din voi cu care v-ați familiarizat atât 
de mult - mentalul, fizicul, fricile, limitările. Sunt 
confortabile într-un fel. Dar adevărul e că și dacă 
vă gândiți că încă vă gândiți la asta, chiar dacă 
tot ezitați, cred că ați putea spune, sau stați în 
expectativă, urmează să se întâmple. Urmează 
să se întâmple. Sunteți în această viață pentru 
acea eliberare.

Nu ați venit aici ca să rezolvați ceva karmă. 
Nu ați venit aici ca să fiți doar o mamă. Nu ați 
venit aici pentru nimic altceva decât libertatea 
voastră, și ați venit aici cu instrucțiuni clare, 
foarte, foarte clare pentru asta. Aceasta trebuia 
să fie acea viață.

Dacă nu ați remarcat în ultima vreme, lucrurile 
merg foarte, foarte repede, foarte repede; atât 
de repede încât aproape că nu puteți ține pasul, 
ceea ce e bine. A fost conceput astfel. Nu merge 

neapărat repede pentru toți ceilalți. Mulți oameni se plictisesc chiar acum, dar merge foarte 
repede pentru voi, deoarece lucrurile se schimbă. Întreaga distorsiune a timpului, ca exemplu, 
trimite la ideea mea. Mulți dintre voi simțiți distorsiunea timpului. Trece repede sau uneori 
poate părea că trece încet. Dar totul se mișcă foarte repede chiar acum. Sistemele voastre 
biologice, sistemele voastre mentale merg foarte, foarte repede.

Data este stabilită

Schimbările sunt iminente. Am vorbit despre asta iar și iar, schimbările sunt iminente. Am 
spus chiar în Shoud-ul nostru de luna trecută, spre șocul lui Cauldre și a altor câtorva, dar am 
spus, știți, odată ce încetați să lucrați la iluminarea voastră, odată ce încetați cu disciplinele, 
odată ce vă opriți din toată cercetarea și căutarea, odată ce încetați să vă sculați dimineața și 
să ziceți: „Ei bine, e o altă zi pe drumul meu spre iluminare,” odată ce opriți tot acel zgomot; 
odată ce încetați să vă simțiți de parcă trebuie să citiți două cărți spirituale pe săptămână, 
altfel o să eșuați la asta; odată ce încetați obsesia voastră despre aflarea adevărului - este o 
obsesie, deoarece nu există un singur adevăr; totul e adevăr. Este „și”-ul. Odată ce opriți tot acel 
zgomot, toată acea activitate nevrotică, frenetică și respirați profund - doar respirați profund 
și permiteți - data este stabilită. Mă refer la asta foarte literal.

Dacă alergați primprejur după spiritualitate, urmați guru, trebuie să faceți anumite discipline 
zilnic, chiar dacă încă folosiți Crimson Circle doar drept un: „Oh, trebuie să-mi iau remediul 
meu lunar și poate anul viitor iluminarea, poate în mult timp de acum,” data este vagă. Data 
este în ceață. Nu e cu adevărat acolo. Vreau să spun, am putea să ne uităm la ea, dacă v-aș lua 
într-o călătorie în viitorul vostru, dar ați vedea multe, multe, multe, multe, multe date. Și unele 
dintre ele ar fi de asemenea în ceață, unele dintre ele nu ar fi perceptibile, dar ați vedea multe 
date, pentru că data nu este cu adevărat încă determinată. Sunt toate doar potențiale. Plutesc 
toate acolo afară, o mare întinsă de potențiale și ar putea fi oricare dintre ele, dar odată ce vă 
opriți, respirați profund, „Sunt Aici, Eu Sunt Cel Ce Sunt,” respirați profund și vă dați voie Vouă, 
permiteți latura voastră omenească și cea divină.

Nu vă gândiți la asta. Nu vă întrebați: „Ei bine, am permis suficient? Am purtat hainele în 
culoarea potrivită când am permis? Am mâncat - oh, dumnezeule, am mâncat niște carne 
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acum o săptămână. Sunt vegetarian, dar am cam alunecat, și e ca și cum: „Ohh, nu o să se 
întâmple,” atunci nu se va întâmpla. Dar dacă puteți fi cu adevărat autentici cu voi înșivă, „Eu 
Sunt Cel Ce Sunt,” e într-un fel aproape ca genul de atitudine: „Nu mă interesează”, dar nu 
negativă. „Pur și simplu nu îmi pasă, pentru că data este acolo.” Nu trebuie să știți care este 
acea dată anume - de fapt, asta ar împinge-o într-un fel în afara percepției - dar, ah! Data 
este stabilită cu aproximație de o săptămână, apoi se restrânge pe măsură ce permiteți cu 
adevărat. Și apoi nu mai trebuie să vă îngrijorați deloc despre ea. Nu trebuie să vă faceți griji 
despre: „Cum o să mă descurc? Cum o să mă descurc între acum și iluminare?” Nu o faceți. Vine 
către voi. Pur și simplu, se întâmplă.

Vă sunt oferite alegeri, bineînțeles, și puteți să 
vă creați propria voastră realitate distorsionată, 
într-o mare măsură, dar vine către voi. Și ăsta e 
un sentiment ciudat - „Doar vine către mine.” 
Acum, da, puteți încă să mai lucrați și să exersați 
și tot restul, dar nu vă agitați despre asta. Doar 
este acolo. Data este setată și nu înseamnă nici 
că veți muri. Înseamnă doar că data este setată. 
De fapt, schimbă întreaga programare despre 
însăși moartea. O schimbă în altă parte.

Și apoi vine întrebarea pe care a pus-o Kuthumi 
la ultima noastră întâlnire în Munchen: 
„Doamne, ce o să mă fac? Nu mai lucrez la 
iluminarea mea, pentru că doar se va întâmpla. 
Oo, Iisuse, mi-am pierdut cam toți prietenii. Nu 
mai am pasiunile vechi din trecut. Ce mă fac?” 
Asta e o întrebare umană. E chiar acolo cu cea 
legată de fericire, știți voi, adică: „Sunt fericit? 
Ce o sa mă fac?” Astea ies din vocabular. Nu mai 
există. Nu sunt în jocul minții: „Ce o să mă fac?”

Nu e ciudat că oamenii cred că trebuie să facă ceva tot timpul? „Ei bine, da, dar așa doar o să 
mă scol dimineața și o să mă îngraș și nu o să… sunt nevrednic.” Taci, omule. Doar taci din gură 
pentru o clipă, pentru că, așa cum a spus Kuthumi, totul începe să vorbească. Chiar așa a făcut. 
Doar a început să meargă.

Imaginați-vă asta. Habar nu avea unde urma să meargă, și nu i-a păsat, după ce a ieșit de 
la azilul de nebuni (Adamus chicotește). Un lucru amuzant s-a întâmplat pe drumul către 
iluminare (unii chicotesc). Dar el spune că au fost cei mai buni doi ani din viața lui, salivând pe 
el însuși, având nevoie de cineva cu ploști. El spune că a fost bine. El spune că a fost cea mai 
tare experiență. Ar fi putut să o facă îndelungat și încet, în mai multe vieți, epuizant, chinuitor, 
fără să se bucure cu adevărat de viață, și el a spus: „Doar o să termin cu asta, doi ani și asta 
e.” Apoi el a fost Kuthumi și apoi doar a început să meargă. Nu trebuia să știe unde mergea. 
Știa că totul se va aranja, dar nu trebuia să știe cum. Asta e problema. Voi spuneți: „Ei bine, 
în regulă, doar voi călători în jurul lumii” și apoi începeți să planificați. Nu, nu. Doar faceți o 
respirație profundă și permiteți, și e acolo. E foarte simplu, un lucru frumos.

Dar apoi a auzit totul vorbind cu el, ceva ce nu auzea înainte. Poate puțin când era copil. 
Deodată, la propriu, copacii vorbeau cu el: „Hei, omule! Hei, omule!” Și Kuthumi, „Ua, ce? 
Copacii vorbesc.”  Apoi s-ar ridica, s-ar asigura că nimeni nu-l privește, „Hei, copacule! Ce faci?” 
Copacul: „Hei, chiar sunt împământat (câteva râsete). Da, dar chiar mi-ar plăcea să plec. Am 
stat aici în tot acest timp” (mai multe râsete). Umor de înger.

Nu vorbește în cuvinte - ei bine, uneori - dar vorbește în energii. Și de fapt, veți descoperi că 
păsările și copacii și peștii și apa și aerul, toate chiar sunt amuzante. Nu sunt blocate în minte. 
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Nu au minte. Chiar sunt amuzante, când reușești 
să le simți. Nu spun glume, să știți. Nu sunt la fel 
de amuzante ca mine. Nu spun glume pe scenă, 
dar au așa un fel rafinat de a percepe lucrurile. Au 
așa o inocență. Chiar e inocență. Nu se preocupă 
de o furtună care vine sau că le va lovi fulgerul. 
Permit totul. Nu sunt ființe cu suflet ca voi. Nu 
au inteligență mentală. Nu vor avea iPad-uri sau 
computere sau altceva. Doar se bucură de a fi și 
au un simț distractiv al umorului.

Asta a făcut Kuthumi. Doar a ieșit și a început 
să simtă tot, fără un plan, și totul a început să 
vorbească.

Vă rog să înțelegeți asta. Nu există vreo zi 
plictisitoare ca o ființă umană iluminată în corp. 
Niciodată. Totul prinde viață. Veți plânge când 
veți realiza cât de plictisitoare e viața umană de 
zi cu zi. Probabil că deja aveți o intuiție cu privire 

la asta. Rutinele și tiparele și tot ce e fără viață, veți plânge. Dar înapoi la ce voiam să spun, 
orice aș vrea să spun...

LINDA: Ai început discursul tău până acum? Au trecut 45 de minute deja.

ADAMUS: Nu, nu, nu, nu, nu. N-am început încă. Voi ajunge acolo. Mă distrez. E...

LINDA: Da, da.

ADAMUS: Am cerut voie, nu-i așa? În regulă. Și de fapt, am spus ...

LINDA: Asta e cea amuzantă sau cea cu podiumul?

ADAMUS: Am spus: „Vreți un discurs sec, un discurs 
de podium, o prelegere sau pe cea amuzantă?” Cred 
că suntem undeva la mijloc (cineva spune: „Ha, ha”). 
Heh, heh (râsete). Trebuie să păstrăm primul rând 
pentru admiratorii adevărați și enoriași (Adamus 
chicotește).

Așadar, prietenii mei dragi, libertate. Am vrut să 
vorbesc despre asta chiar acum, pentru că într-acolo 
vă îndreptați și nu depuneți efort pentru a ajunge 
acolo. Permiteți ca să ajungeți acolo. Nu e muncă. Aș 
spune că e cam așa: Ușa de la Bastilia e deschisă deja. 
E deja deschisă și vă spune vouă acum: „Haideți să 
ieșim.” Este, hm… voi intra în asta într-o clipă, dar… 
da.

LINDA: Ia o gură de cafea.

ADAMUS: Am luat. Multe guri. Doar că se întâmplă 
atât de multe în cameră acum și online cu voi toți. 
Sunt atât de multe. Lăsați atât de multe. Adică, lăsați 
garda jos. Lăsați mentalul uman jos. Doar permiteți și 
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acesta e un lucru atât de bun. Poate ar trebui doar să stăm și să spunem om pentru o vreme 
(râsete). Doar lăsați jos.

Dar am o întrebare, ca întotdeauna. Am o întrebare pentru voi. Linda cu microfonul, te rog. Da.

LINDA: Cu plăcere.

Întrebarea de Azi

ADAMUS: Pe asta o consideră unii cea mai enervantă parte a show-ului. E partea mea favorită, 
pentru că sunteți voi. Sunteți voi. E interacțiunea. Ce plictisitor ar fi dacă aș sta aici sus tot 
timpul, dar ajung să mă distrez și eu.

Vă aduceți aminte că Tobias obișnuia să facă întrebări și cu răspunsuri? Da, da. Nu era distractiv? 
(cineva spune: „Da!”)

LINDA: Nu!

ADAMUS: Nu. Nu. Și eu fac, dar eu pun întrebările.

Întrebarea de azi este dacă ar fi să - urăsc să fiu atât de candid în legătură cu asta - dar dacă 
ați muri astăzi - astăzi! - ce ați simți că nu ați făcut? Care ar fi regretul vostru? Alegeți cea mai 
importantă chestie. Ce v-ar face să: „Oh, la naiba!” Și întreb asta pentru că am avut un cuplu 
săptămâna trecută - nu un cuplu ca un bărbat și o femeie, sau bărbat și bărbat, eh - dar am 
avut doi oameni săptămâna trecută, doi oameni separați care au trecut de partea cealaltă - 
Shaumbra. Apropo, avem 33 acum. Treizeci și trei care chiar și-au permis realizarea, și vă vine 
să credeți, sunt cei tăcuți.

LINDA: Mmmm. (cineva spune: „Nu”)

ADAMUS: Nu. Nu, nu, nu. Adică, nu-i vedeți. Nu fac multă gălăgie. Sunt genul tăcut. Treizeci și 
trei, ajungem acolo. Încet ca naiba, dar ajungem acolo (câteva aplauze). Da, da. Când apare 
lumina pentru aplauze, atunci aplaudați. Când apare lumina pentru râsete, atunci râdeți 
(Adamus chicotește).

Deci, întrebarea, și o pun pentru că, nu doar cei doi care au venit săptămâna trecută care 
m-au îndemnat să o pun, dar se întâmplă 
foarte, foarte des când Shaumbra vin aici, 
imediat realizează că nu mai sunt în corp. 
Realizează, „Oh, Iisuse! L-am lăsat înapoi acolo 
pe planetă.” eu spun, „Hei, ați vrea să curățați 
după voi? Aduceți corpul aici.” Dar ei încep să 
se plângă imediat, chiar înainte de a se întâlni 
cu câinele lor sau cu familiile lor, dacă vor să 
facă asta, chiar înainte de „ooh” și „ahh” (n.tr. a 
se mira) de mine stând acolo. Știți, ați crede că 
„Haaaah! Ohhhh! Sunt de partea cealaltă și nu 
e Iisus, e St. Germain!” (râsete)

LINDA: Auu!

ADAMUS: I-am avut pe unii care au făcut asta. 
Sunt, „Oh, Doamne, sunt în flacăra violetă. 
Sunt chiar - oh! - chiar aici cu tine! Maestru 
Ascensionat, cel care a antrenat mai mulți 
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decât oricare alt Maestru Ascensionat. Cel faimos. Cel … ” În regulă (mai multe chicoteli).

Deci, problema era că imediat, înainte să recunoască orice altceva - eu, eu sunt doar un felinar  
la punctul acela - și „Ohh, oh, oh, oh! Regret că nu am făcut asta. Regret că nu am făcut aia.” și îi 
las să treacă prin regretele lor și regretele lor și apoi, în final, realizează că nu sunt un felinar, Eu 
sunt Adamus Saint-Germain și sunt total impresionați. Și apoi vor să știe când se pot întoarce 
acolo jos. Eu sunt gen: „Nu, nu, nu, nu, nu, nu. Am închis tubul. Nu vă mai întoarceți acolo jos. 
Veți sta aici ceva timp. Avem ceva de vorbit.”

Dar întotdeauna sunt regretele și e foarte interesant. Fac un mic studiu pe care îl voi duce 
înapoi în Clubul Maeștrilor Ascensionați, un studiu despre psihologie spirituală. Care sunt 
regretele celor care chiar sunt pe o cale spirituală onestă, dedicată Realizării în corp? Care sunt 
problemele? Și de aceea pun întrebarea. Linda, cu microfonul, te rog. Care ar fi regretul vostru 
dacă ați muri azi? Și când Linda vă dă microfonul, nu înseamnă că atunci veți muri. Bună, Ricki 
(câteva chicoteli).

RICKI (femeie): Bună.

ADAMUS: Asta e ipotetică.

RICKI: Da.

ADAMUS: Garantez că nu se va întâmpla.

RICKI: Bine.

ADAMUS: În regulă. Știi, dar contează?

RICKI: Nu, dar simt că eu chiar aș regreta dacă nu aș avea șansa de a aprecia faptul de a ajunge 
în sfârșit acolo și de a fi realizat și de a putea - tot despre ce vorbești, că nu o să mai fie plictisitor.

ADAMUS: Ah. Nu, nu.

RICKI: Toate chestiile alea. Vreau să le experimentez.

ADAMUS: Deci, eu sunt felinarul, tu ai trecut dincolo. 
Adică, „Oh, Iisuse!” Cât de aproape vei crede că ai fost? 
Vei spune: “Am fost…” Cât de aproape?

RICKI: Am simțit pentru mult timp că e la un pas 
depărtare, doar că nu am nicio idee cum să fac acel pas. 
Așadar...

ADAMUS: Ah.

RICKI: …va rămâne acolo până când voi ști că sunt...

ADAMUS: Pot oferi un mic sfat înțelept?

RICKI: Da.

ADAMUS: Lasă să vină spre tine.

RICKI: Da.

ADAMUS: Da, nu există pași.

RICKI: Nu, sunt de acord.
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ADAMUS: Nu mai sunt pași.

RICKI: Da.

ADAMUS: Niciunul. Lasă să vină spre tine. Ăsta e pasul. Ăsta e ultimul pas. După vieți întregi de 
mulți pași, ultimul este să te oprești, să faci o respirație profundă și să-l lași să vină spre tine.

RICKI: Da.

ADAMUS: Și apoi să nu faci chestia aia mentală, „Când va veni la mine? Nu-l simt.” Taaaaci din 
gură! Permite. Nu contează. Nu contează. Am spus de atâtea ori că astea sunt cele mai bune 
timpuri din orice viață. Voi încă nu vă dați seama, dar de fapt, vă dați seama. Da.

RICKI: Da.

ADAMUS: Așadar, în regulă. Asta e una bună. Exact ca „Oh, la naiba! Am vrut să o fac.” O să vă 
dau un mic indiciu. Am vorbit cu grupul nostru din Norvegia, locul cu troli (câteva chicoteli), 
și le-am spus în prima zi: „Pentru mine, sunteți doar morți. Sunteți doar morți. Sunteți morții 
vii.” i-a cam șocat puțin și, știți, după ce s-au oprit din plâns - doar glumesc, Norvegia - am 
vrut să spun că voi chiar ați făcut-o. Moartea nu înseamnă că trebuie să părăsiți corpul fizic, să 
știți. Moartea e o tranziție despre care voi vorbi în următoarea versiune nouă și îmbunătățită 
(a DreamWalker pentru Moarte). Moartea nu e fizică și acesta chiar e unul dintre lucrurile pe 
care să vi le scoateți din minte, din sistemul de credințe. Moartea e doar o tranziție într-un alt 
mod de a trăi, realizând. Așadar, de fapt, sunteți deja morți, sunteți morții vii, și e un lucru bun, 
pentru că nu mai sunteți încătușați.

RICKI: Da.

ADAMUS: Sunteți ca un fel de - nu zombi - dar ați dat 
drumul la tot. Când dați drumul la strămoși, când dați 
drumul la tot ce ține de corp și la karma și tot ce mai e, 
sunteți ca și morți, și e un lucru bun. Puteți să mă citați. 
Puneți asta pe următorul vostru tort de zi de naștere, 
Shaumbra, ”Sunt atât de mort!” (râsete) Odată ce 
puteți râde de moarte, „Ha, ha, ha, ha! Râd de moarte. 
Eu (scuip)!” Odată ce puteți râde de moarte, ați învins 
chiar unul dintre ultimele obstacole din calea iluminării, 
pentru că oamenilor le e încă frică de moarte, și chiar 
nu e necesar. De fapt, e chiar amuzant.

(scurtă pauză)

RICKI: Da.

ADAMUS: Nu (e o) reacție prea mare. E ca: „În regulă. 
Nu voi încerca asta azi.” Dar țineți minte ce am spus, 
moartea nu e fizică. Ei bine, de fapt, este; treceți prin 
moartea fizică chiar acum, dar nu înseamnă să părăsiți 
permanent acel corp. Înseamnă doar că vechiul se 
dizolvă pentru a face loc lui Eu Sunt, și Eu Sunt e foarte 

mare. Eu Sunt-ul e unul care dă șuturi în fund, care doar va intra în ființa voastră, și voi trebuie 
să-i faceți loc. Trebuie să muriți. Da.

Mă încălzesc pentru DreamWalker despre Moarte.

Moartea, haideți să ne-o scoatem din minte chiar acum. Moartea nu înseamnă să părăsiți acest 
corp fizic pentru totdeauna. Nu înseamnă asta. E un concept foarte, foarte vechi. Are cel puțin, 

https://store.crimsoncircle.com/dreamwalker-death-online-august-11-13-2017-rg.html
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cât, patru sau cinci milioane de ani. Asta înseamnă o perioadă foarte lungă. Moartea înseamnă 
doar mutarea într-un alt tărâm. E o evoluție. Înseamnă să lăsați în urmă lucruri care nu vă mai 
servesc. Și cu siguranță nu vreți să fiți îngropați în pământ, pentru că asta vă ține legați de 
multe lucruri vechi. Pur și simplu dați drumul. Și nu înseamnă moartea naturii voastre fizice, 
minții sau orice altceva,  dar înseamnă o evoluție.

Următorul. Da. Ce ai regreta, Iiro?

IIRO: Nimic.

ADAMUS: Nimic.

IIRO: Dacă vreau să fac altceva, aș face altceva.

ADAMUS: În regulă. Ești foarte mult, ce aș numi eu, liber.

IIRO: Sunt.

ADAMUS: Lucrezi chiar acum?

IIRO: Nu.

ADAMUS: Nu. Unde locuiești?

IIRO: Câte puțin peste tot. Mai ales în Finlanda.

ADAMUS: Ai multe îngrijorări despre a lăsa lucrurile 
să vină la tine?

IIRO: Nu.

ADAMUS: Nu. Și oamenii te ridiculizează pentru 
asta?

IIRO: Nu.

ADAMUS: Familia, vechi prieteni sau oricine 
altcineva care te cam bârfește puțin pe la spate?

IIRO: Nu.

ADAMUS: Nu? În regulă. Deci tu chiar îți dai voie să 
fii liber. Am avut o discuție despre asta - mintea - 
care se luptă cu asta. Ai ajuns la un fel de înțelegere 
cu mintea ta?

IIRO: Se cam topește încet.

ADAMUS: Încet, da.

IIRO: Nu mă mai folosește.

ADAMUS: Ah, despre asta e vorba. Și permiterea să se topească încet, îmi place asta. Înseamnă 
că nu o să cam încerci să o rupi. Doar o cam lași să… știi tu, cu cât permiți mai mult, cu atât 
permite mai mult. Și apoi nu ești în lupta asta constantă cu mintea și apoi ești chiar liber. Da. 
În regulă. Fără regrete. În regulă.

Încă două și voi ajunge la ce vreau să spun.
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LINDA: În regulă. Să vedem.

ADAMUS: Cred.

LINDA: Victimă.

ADAMUS: Mereu privirea aia îndurerată. Dave, Crash, trebuie să fii pe fază exact când Linda 
pasează microfonul. Fă acea poză exact când ajunge la acea persoană și este gen: „Te urăsc, 
Linda” (râsete).

CRASH: O va face arhiva.

ADAMUS: Arhiva! Da! Da! Da. Ce ai regreta?

SHAUMBRA 1 (femeie): Vrei să spui în afară de faptul 
de a învăța cum să fii un foarte bun milionar?

ADAMUS: Desigur.

SHAUMBRA 1: Aș regreta faptul că nu am petrecut 
timp cu copiii mei în timp ce creșteau.

ADAMUS: În regulă. Nu prea ai stat cu ei?

SHAUMBRA 1: Da, pentru 21 și 23 de ani, am stat ceva 
cu ei.

ADAMUS: O, deci...

SHAUMBRA 1: Dar pe măsură ce cresc mai mari de 
atât.

ADAMUS: Corect. În regulă. Un mic sfat aici: Dă-i 
drumul. Și asta e una grea. Oamenii încep să arunce 
cu mere și ouă stricate către mine. „Oh, ești atât de 
împotriva familiilor.” Nu, nu sunt. Dar pentru a le da libertatea lor, trebuie să cam le dai drumul. 
Știi, există încă o legătură foarte puternică, o legătură de mamă bună, dar la un anumit punct, 
dă-le drumul și împrietenește-te cu ei, decât să le fii părinte. Asta e o diferență atât de mare. 
Vor fi ca un prieten, un admirator, dar nu mai e relația de părinte/copil, care e - trebuie să se 
schimbe pe această planetă, vechea paradigmă de părinte și copil. Îmi pare rău pentru unii 
dintre voi care sunt cu copiii aici. Dar dați-le drumul, Iisuse.

SHAUMBRA 1: Le-am dat drumul.

ADAMUS: Ei bine, nu să le dai drumul în sensul… e o dinamică foarte, foarte veche între 
părinte și copil și îl ajută pe copil cam până când împlinește doi ani, și apoi, după asta trebuie 
să se schimbe. Ei nu sunt ai voștri. Sunt în situația nefericită de a avea ADN-ul vostru (câteva 
chicoteli), și îmi pare atât de rău pentru toți copiii, pentru că trebuie să-l aibă de undeva, și 
apoi își vor petrece restul vieții mergând la un consilier și la Crimson Circle pentru a da drumul 
acelui ADN. Dar chiar e timpul să schimbăm asta. Împrieteniți-vă cu ei, pentru că ați fost 
prieteni în trecut. Ei au fost părinții voștri, și acum voi sunteți ai lor. Ați făcut tot felul de lucruri 
cu ei în trecut, dar acum doar fiți prieteni. În regulă.

În regulă. Încă doi. Da.

DUSICA: Eu nu am...
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ADAMUS: Ai vrea să te ridici în picioare?

DUSICA: Da!

ADAMUS: Sunt mai înalt ca tine (ea chicotește). Asta a fost 
o distragere. Urma să se ducă direct în minte. V-am mai 
spus, pentru profesorii cu adevărat buni, fiți capabili să 
simțiți imediat. Distrageți. Și acum?

DUSICA: Nu am niciun regret. Singurul regret pe care l-aș 
avea ar fi că nu m-am bucurat de viața mea înainte.

ADAMUS: Da.

DUSICA: Așadar, așa cum sunt acum… acum mă bucur 
mult mai mult de viață.

ADAMUS: Te bucuri mai mult. În regulă.

DUSICA: Da, după Permiterea Cuantică.

ADAMUS: În regulă. În regulă.

DUSICA: Da!

ADAMUS: Niciun regret. Chiar, niciun regret.

DUSICA: Mulțumesc, Adamus. Și când vin aici, din Slovenia în Colorado, am nevoie de o 
îmbrățișare.

ADAMUS: Da, îți place Colorado?

DUSICA: Da!

ADAMUS: Da.

DUSICA: Da (urcă pe scenă pentru a primi o 
îmbrățișare).

ADAMUS: Ohh!

DUSICA: Îmbrățișare! (câteva râsete)

ADAMUS: Mulțumesc (câteva aplauze).

DUSICA: Mulțumesc. Mulțumesc.

ADAMUS: Mulțumesc pentru că ești destul de 
curajoasă să vii pe scenă. Mă întrebam: „Va permite 
acelei bariere invizibile să o țină?” Și: „O va face, 
adică, e ca un fel de lege nescrisă: ’Nu veni aici sus 
când Adamus face channeling’”. Îmi pare bine că a 
încălcat-o.

Încă unul. Nu vei regreta asta niciodată - „Oh, mi-aș fi dorit să urc acolo.”

LINDA: (voce stridentă) Da, tu!
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SHAUMBRA 1 (femeie): Mă simțeam așa de confortabil. Nu mă va striga din nou, azi.

ADAMUS: Da, da. Trimiți o energie. Voi toți sunteți transmițători de energie, unii mai puternici, 
dar trimiteți acea energie, „Eii, nu mă va alege.” Ea nu aude partea cu „nu”, ea doar aude: „Alege-
mă, alege-mă!” (câteva chicoteli) Deci ce ai regreta dacă ai trece de partea mea azi?

SHAUMBRA 1: (făcând o mică pauză) Faptul că nu 
m-am trezit mai devreme.

ADAMUS: Da, ei bine, știi, de fapt, timpul a fost perfect.

SHAUMBRA 1: Sau faptul că nu mă bucur acum că știu 
atât de multe.

ADAMUS: Da, da.

SHAUMBRA 1: Și încă mai stau de cealaltă parte, ca și 
cum nu aș ști.

ADAMUS: Corect.

SHAUMBRA 1: Da, aș regreta asta.

ADAMUS: În regulă. Faptul că nu te-ai trezit mai 
devreme, dar realizezi că timpul a fost de fapt cumva 
perfect. E un lucru în fiecare dintre voi, și la cei online, 
în voi toți: Ați fi putut să vă permiteți iluminarea, Realizarea voastră acum multe vieți. Mulți 
dintre voi cam acum două, unii dintre voi poate chiar acum trei, unii acum o viață. Dar ați fi 
putut să o permiteți, și nu ați făcut-o. Și este acel „Oh! Ce e în neregulă cu mine? Iisuse, eram 
atât de aproape atunci și apoi am dat-o în bară. Am mâncat niște carne și era vineri și Papa era 
foarte supărat. Și apoi era acest individ dezbrăcat care vorbea cu Papa. Despre ce e vorba aici?”

LINDA: Încă unul doar pentru a aprecia amuzamentul?

ADAMUS: Stai puțin. Lasă-mă să-mi termin micul meu lucru aici.

LINDA: Oh, nu ai terminat. Îmi pare rău.

ADAMUS: Deci unde eram? Oh.

Așadar, mulți dintre voi ați fi putut pur și simplu permite Realizarea. Noi am avut într-adevăr 
un fel de primă configurație după Școlile Misterelor, o primă configurație în care ați fi putut 
intra în următoarea viață și doar s-o permiteți. Nu ați făcut-o. Nu ați făcut-o și nu pentru că ați 
dat-o în bară. Nu pentru că sunteți niște studenți lenți. Există numai 33 care au trecut (prin 
asta) de atunci - ei bine, cred că sunteți putin în partea lentă. Însă (câteva chicoteli), nu, ați 
vrut să fiți aici în acest moment și încerc să-l fac pe Cauldre să scrie o carte – sunt surprins că 
nu e gata încă, am aruncat destule sugestii – însă este vorba despre a fi aici chiar acum, când 
planeta este în căutarea conștiinței, când întreaga dinamică a Pământului Nou și a Pământului 
Vechi, legat de care, știu că unora dintre voi nu le place acel gen de știri din ProGnost. Pentru 
unii dintre voi ProGnost devine un cuvânt murdar/urât. „Oh! Nu mă ProGnosti.” Daa (unele 
chicoteli). „Ia-ți ProGnost-ul tău de aici.” „Ești pur și simplu așa un ProGnost. Nu pot să cred 
asta.” Încercați asta pe soțul vostru sau pe partenerul vostru, data viitoare când vă certați. „Du-
te în ProGnost!”

Deci unde eram? Da, m-am distras pe mine însumi. E rău când cel care distrage devine distras! 
(râsete) Atunci suntem cu toții cu adevărat pierduți.
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LINDA: Trebuie să fii puțin mai atent.

ADAMUS: Puțin mai focalizat. În regulă. Așadar accentul este pus pe faptul că ați ales să fiți aici, 
pentru că este momentul celei mai mari transformări din istoria omenirii. Întreaga chestiune a 
Vechiului Pământ și a Noului Pământ vine în prim-plan. Toate dinamicile acestei planete sunt 
atât de importante acum. Voi ați vrut sa fiți aici, și eu am spus: „Nu trebuie să fiți. Făceți-o când 
este puțin mai ușor”, știți voi, înapoi la vremurile cu cal și trăsură. Mergeți într-o mănăstire 
undeva sau orice, mergeți în Egipt cu 300 de ani în urmă și făceți-o acolo. Dar voi ați fost în 
genul: „Nu, o s-o fac în acest moment”.

Imaginați-vă fiind întrupați și umblând 
împrejur la cea mai critică joncțiune a istoriei 
umane dintotdeauna, și nu doar a istoriei 
umane. Ceea ce se întâmplă pe planetă chiar 
acum are o profundă implicare asupra tuturor 
familiilor spirituale, asupra Ordinului Arcului. 
Aproape ați putea spune că la Ordinul Arcului 
– știți, sunt toți arhanghelii, este portalul prin 
care ați trecut ca să ajungeți aici, pe Pământ – 
ei sunt cam pe... nu mă înțelegeți greșit, însă ei 
sunt într-un fel de alertă violetă. Nu am spus 
alertă roșie, alertă violetă. Ei sunt în genul: 
„Uau! Lucrurile într-adevăr se amplifică pe 
această planetă” și  oamenii,  în general, habar 
nu au de ceea ce se întâmplă.

Eu într-adevăr divaghez aici, dar vreau să vă ofer 
o mare distragere. Unde se duce astăzi atenția 
în mass-media, în știri, în mintea oamenilor, 
în bârfe (n.tr. în text există expresia - in the 
water cooler talk - care, cuvânt cu cuvânt, s-ar 
traduce: în discuția de la răcitorul de apă/băuturi - iar aceasta s-a născut în contextul pauzelor 
făcute de lucrători lângă răcitorul de apă/băuturi, unde ei comentează de regulă chestii 
mondene) Unde este această atenție? Donald Trump.

Nu-mi pasă dacă vă place de el sau nu, acolo se duce atenția. Nu este un subiect sinistru 
sau orice altceva. Aceasta este omenirea. Aceasta este, aș putea spune, lipsa de conștiență a 
umanității. Pe aici vor să meargă, hrănindu-se, (fiind) o grămadă de câini ce mârâie la un os aici, 
vorbind despre Donald Trump. Eu, dincoace, spunând: „Fraților, nu realizați ce se întâmplă? 
Realizați convergența tehnologiei și a conștiinței? Înțelegeți ce i se întâmplă planetei chiar 
acum? Înțelegeți boala mintală?” Aceasta este cea mai mare boală de pe această planetă și 
este o boală. Nu este o slăbiciune, nu este nimic (altceva). Este o boală absolută și cum se 
confruntă oamenii cu ea? Cu substanțe chimice care efectiv... (afectează) mintea rău, rău, rău. 
Dar vom vorbi despre Donald Trump aici. Este un fenomen social și oamenii mai degrabă 
ar prefera să vorbească despre asta, și despre celebritățile și vedetele voastre, care sunt în 
general destul de neștiutoare. Sunt câțiva care, sunt de fapt, cumva conștienți, dar nu mulți 
pătrund prin acest gen de ușă, în Hollywood.

Este o distragere și voi ați ales să veniți aici, pe planetă, în acest moment, pentru a aduce 
conștiența voastră, Eu Sunt-ul vostru, oricum doriți să-l numiți. Ați spus: „Voi fi Maestrul realizat 
pe planetă. Nu voi încerca să schimb tot de acolo.” Aceasta nu este treaba voastră. Nu mai 
sunteți deținătorii energiei, cei ce schimbă planeta sau ceva de genul acesta. Nu este treaba 
voastră să schimbați asta, dar ceea ce faceți este să aduceți o lumină, un potențial.

Lumina nu are nicio părtinire. Lumina nu este feminină sau masculină. Nu e bună sau rea. 
Este pasiunea lui Eu Sunt. Ea atrage energiile. Configurează și manifestă realitatea. Dar lumina 
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însăși, nu are nicio părtinire, nicio judecată, 
niciun bine, niciun rău. Nu are zile fericite. 
Lumina nu are zile fericite, nici zile rele. Este 
pasiunea radiantă a lui  „Eu Sunt, Eu Exist”. 
Asta este tot.

Ați venit aici și ați spus: „Voi face acest truc. 
Voi permite Realizarea mea, iluminarea 
mea. Voi sta în trup.” Și v-ați angajat. Înainte 
să veniți aici v-ați angajat să rămâneți cel 
puțin șapte ani în corpul fizic aici, cel puțin 
șapte ani după iluminare, poate mai mult, 
poate 50 de ani. Nu cred că veți vrea să 
fiți aici în 50 de ani, dar ați spus: „Cel puțin 
șapte ani”. Asta ați programat în voi la un 
moment dat.

Acum, unii dintre ei pleacă, deoarece seducția este atât de puternică să meargă de cealaltă 
parte. Dar vreau să vă adresez/comunic asta absolut fiecăruia dintre voi. Șapte ani de rămas în 
forma iluminată pe această planetă, poate mai mult. Tot ce trebuie să faceți este să intrați în 
asta. Tot ce trebuie să faceți este să vă racordați la asta.

Așadar, am mers prin cameră. Vom avea încă un răspuns distractiv la întrebarea despre regrete. 
Unde naiba s-a dus ea? Linda, baia este aici (ea duce microfonul la cineva din Clubul Maeștrilor). 
Hai să mergem la Clubul Maeștrilor pentru asta (râsete de uimire vin din Club). Ahhh!

MOFO (Marty): Ei bine, salutare, doamnelor și domnilor.

ADAMUS: Care sunt regretele tale, dacă ai pleca astăzi?

MOFO: Va fi plictisitor pentru voi toți fraților care așteptați un...

ADAMUS: În regulă, oprește camera (Adamus chicotește).

MOFO: ...răspuns fantastic aici. Voi continua să mă bucur de asta, pentru că de atâtea ori, știi 
tu, ești în formă, chiar trăiești cu adevărat și apoi mintea se strecoară acolo și chiar f--...

ADAMUS: Dar am să mă iau de tine pentru că ești în altă cameră și eu pot.

MOFO: O, splendid.

ADAMUS: Ai un simț al umorului grozav atunci când ești cu alte persoane.

MOFO: Mm hmm.

ADAMUS: Ești puțin ca un fel de băț în noroi atunci când ești singur cu tine sau cu minunata 
ta parteneră (Mofo chicotește). Te-am nimerit, nu? (râsete) Măi, mă bucur că el este în cealaltă 
cameră.

MOFO: (Chicotind) O, doamne.

ADAMUS: Și tu spui o poveste despre cum te bucuri de lucruri, dar la naiba! Ești cel mai mare 
dușman al tău, cred că este modul uman de a spune asta.

MOFO: Sigur, da.

ADAMUS: Și intri în capul tău.
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MOFO: Uh huh.

ADAMUS: Intri în noroi. Știi tu, uneori, în loc să te 
numesc Mofo, te numesc Mud-fo, știi (mai multe 
râsete). Mud-fo. (n.tr. joc de cuvinte - în engleză mud 
înseamnă noroi/mocirlă. Adamus foloseste jocul de 
cuvinte Mud-fo/Noroi-fo) Intri în noroiul tău, știi tu, 
și atunci trebuie să ieși și să fii cu oamenii și să lași 
ca acea parte plăcută să iasă în afară. Dar cel mai rău 
prieten al tău ești tu.

MOFO: Corect.

ADAMUS: Am surprins asta clar?

MOFO: Daa!

ADAMUS: În regulă. Putem să ne apropiem de el cu 
camera puțin mai mult? Vreau să obțin într-adevăr 
o foarte bună apropiere (n.tr. în sens de imagine 
apropiată și bună). Daa, daa. (Mofo își scoate limba 
zâmbind.) Ahhhh! Da, da, da, da.

Așadar, este configurația perfectă pentru ceea ce vreau să vorbesc. Deci regreți că nu te bucuri 
cu adevărat puțin mai mult?

MOFO: Da. Da, da.

ADAMUS: În regulă.

MOFO: Și cred că ai fost cu mine de câteva ori...

ADAMUS: Da. Da.

MOFO: ...pe chestiuni solo.

ADAMUS: Da. Și nu înțelege asta greșit, te rog.

MOFO: Avem momente destul de bune din când în când.

ADAMUS: Da. Și este aproape natural. Ajungi într-o astfel de stare de a fi, știi tu, de unul singur 
și îndoielile și toate fantomele apar și, știi tu, chiar nimic nu mai este deloc amuzant.

MOFO: Corect.

ADAMUS: Și te întrebi cum vei trece prin ziua următoare. Și apoi acestea sunt ceea ce eu aș 
numi probleme psiho-spirituale. Dar apoi le manifești, cumva aproape intenționat, împreună 
cu alte probleme, pentru unii dintre voi sunt lucruri biologice, pentru unii dintre voi sunt 
lucruri financiare, unii dintre voi, sunteți voi care tocmai ați devenit insensibili față de voi 
însivă, nemobilizați în voi înșivă. Asta e rău. Adică, e rău. Și tu ești exemplul perfect (n.tr. pentru 
trecerea lină către subiectul de astăzi) . Mulțumesc, Mofo, Marty.

MOFO: Nu percep taxă suplimentară.

ADAMUS: Mulțumesc. Acesta a fost exemplul perfect. Linda l-a ales pe cel perfect, ca întotdeauna 
(Mofo zâmbește dulce). Mulțumesc. Vom reveni la mine acum (Adamus chicotește).



Transuman 11

24

Plafonul

Eu aduc aceasta la suprafață pentru un motiv foarte, foarte important. Ați auzit de termenul, 
termenul uman, numit plafonul de sticlă. Plafonul de sticlă. Este un plafon-aripă. Este un 
plafon-aripă.

Plafonul de sticlă, pentru femei, știți voi plafonul de sticlă este incapacitatea de a avansa în 
lanțul corporatist. Apropo, nu avansați acționând ca un bărbat, bine? Nu vă scoateți la suprafață 
Adam-ul vostru masculin războinic și încercați să acționați ca unul dintre băieți. Nu o faceți, 
pentru că nu veți ajunge foarte departe. Nu este autentic și ei pot vedea asta și pot mirosi asta 
și vor profita de voi. Femininul este de departe mult mai creativ și eficace decât masculinul. 
Într-adevăr este. Femininul are cu mult mai multă mișcare legat de asta decât masculinul și 
într-un fel acesta este modul cum a fost proiectat. Poate că este timpul să trecem peste asta, 
dar masculinul este ca un tăietor de lemne; femininul este ca un alergător, doar aleargă liber 
peste pajiști, în timp ce masculinul tăietor de lemne este, știți voi, cu mușchiul și doboară 
copacii, dar niciodată nu ajunge cu adevărat prea departe.

Există acest lucru numit 
plafonul de sticlă și este 
incapacitatea de a se ridica 
și merge deasupra. Este o 
iluzie, nu există cu adevărat, 
dar oamenii cred în ea. Ei 
cred că acest plafon de 
sticlă este acolo dacă provin 
dintr-o familie săracă, că 
niciodată nu vor fi bogați din 
cauza trecutului lor. Da, asta 
face să fie puțin mai dificil, 
dar de fapt, asta poate face 
să fie mult mai ușor.

Există oameni care au pus 
deasupra plafoanele de sticlă 
in legătură cu inteligenta 
lor. Inteligența este extrem, 

extrem de supraestimată și, de fapt, inteligența nu este chiar atât de inteligentă. Este un lucru 
să memorezi fapte și cifre, dar este cu totul altceva a trăi în viață, a avea ceea ce eu aș numi 
doar bun simț sau poate, mai bine spus, orice simț în afară de doar Focalizare.

Însă există o mulțime de plafoane de sticlă. Este unul de care voi toți vă loviți din când în când. 
Este plafonul-aripă sau poate vă gândiți la el ca la un plafon de pene. Nu este solid, nu este 
ca un zid de piatră. Sunt doar o grămadă de aripi de înger. Lucrul amuzant este că, ele sunt 
propriile voastre aripi de înger, iar regretele pe care le aud tot timpul nu sunt despre unele din 
lucrurile pe care le-ați menționat astăzi. Ceea ce aud mereu, când ei vin în partea cealaltă și 
spun: „Oh, la naiba!” este regretul că și-au lăsat îndoielile să-i înnece. Regretul că pur și simplu 
nu au făcut-o. Și ar putea fi orice de la ceva obișnuit/banal din viața umană, dar eu o aplic aici 
la permiterea în Realizarea voastră spirituală.

Ați avut niște descoperiri uimitoare – senzaționale, descoperiri absolut senzaționale – și apoi 
este acel sindrom al zilei următoare: „Trebuie să fiu nebun. Asta trebuie să fie doar din cauză că 
am mâncat pizza și mi-a produs arsuri la stomac și asta a declanșat unele substanțe chimice în 
creierul meu și am avut un fel de experiență lucidă la toaletă” (câteva chicoteli), știți voi, însă 
îi infirmați existența (acelei descoperiri senzaționale). Voi știți, la cele mai adânci niveluri din 
interiorul vostru, voi absolut știți – eu știu că voi știți, vorbim despre asta, voi o puteți simți 
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–  dar apoi lăsați acest plafon de pene, acest plafon-
aripă să vă stea în drum.

Aripile sunt acolo, sus. Sunt ale voastre. Vă invită 
să mergeți dincolo. Vă invită să vă ridicați cu ele. 
Amintiți-vă ce am spus în ultimul nostru Shoud: 
Lăsați aripile viselor voastre să vă poarte în Realizare. 
Visele pe care le-ați avut din vremurile Atlante până 
acum, visele Realizării întrupate; lăsați acele aripi să 
vă poarte. Dar e aproape ca și cum vă e frică de ele. E 
ca și cum: „Uau, sunt acele aripi acolo și nu pot trece 
de ele.” Sunt ale voastre și vor să vă ducă dincolo 
de îndoială și de reținere și de sentimentul că o să 
înnebuniți .

Nu veți înnebuni. Pot să vă spun asta chiar acum. 
Singura mea excepție de la asta, și probabil că 
voi obține câteva note urâte de dezaprobare; 
singura mea excepție la asta este dacă sunteți pe unul dintre aceste medicamente SSRI (n.tr. 
antidepresive: ISRS - Inhibitori Selectivi ai Recaptării Serotoninei) și nu vreau să argumentez 
faptul și nimic altceva, deoarece faptul este că ele înnebunesc oamenii și mai mult. Oamenii 
fac lucruri nebunești, asta pune o pătură foarte umedă peste un ritm natural al minții și mai 
ales, dacă cineva este spre trezire sau este în trezire. Va strica atât de mult încât asta va genera 
vieți de activități corectoare.

Sunt câteva lucruri pe care le facem chiar acum în celelalte tărâmuri. Unul este că trebuie să 
instruim ființe angelice care au fost pe Pământ înainte – nu pe noii veniți sau pe „niciodată 
foști (pe Pământ)”, ci pe cei care au fost pe Pământ înainte – cum să se ocupe de ființele care 
mor și au fost pe medicație ISRS. Ele sunt amorțite. Ele sunt mici granule gri când apar. Sunt 
atât de lipsite de conștiență. Și a încerca să lucrezi cu ele, atunci când nu este vitalitate, nu este 
pasiune, a încerca să lucrezi cu ele, este mai greu decât să lucrezi cu un caz de sinucidere, când 
vin pe cealaltă parte, dacă au fost pe aceste medicamente pentru orice perioadă de timp. 
Cauldre mă întreabă, verifică cu mine acest fapt, dar dacă este orice perioadă mai mare de doi 
ani și sunt încă pe medicamente când mor.

De asemenea, ele își doresc să moară. Vor să iasă din existență. Nu mai pot suporta. Știu că 
este ceva acolo, dar a devenit gri. A fost golit din ele. Vor doar să iasă din existență, așa că vă 
puteți imagina încercarea de a lucra cu ele?

Celălalt grup pe care îl pregătim chiar acum este – pentru că știm că vine, am văzut o parte 
din el – cei care se pierd în realitatea virtuală. Am vorbit despre asta în Actualizarea ProGnost.

Realitatea virtuală devine atât de reală, atât de seducătoare și de convingătoare încât sunt cei 
care se vor pierde în goggles (n.tr. ochelari de realitate virtuală) și măști sau chiar în intrarea 
constantă și ieșirea zi de zi din aceste jocuri video și a altor lucruri care vin în continuare, încât 
ei mor în realitatea virtuală. Lucru amuzant - nu e nimic amuzant despre asta - lucru ciudat 
despre asta, uneori trupurile lor nu au murit și ei sunt înapoi acolo. Ei au dobândit un corp de 
robot, vreau să spun, acesta e pe autopilot, biologia lor este pe autopilot, dar nu a rămas nimic 
acolo. Au murit în realitatea virtuală. Noi trebuie să... (Adamus oftează) trebuie să-i ajutăm să 
se întoarcă la “Eu Sunt Aici”, la “Eu Exist”. Acestea sunt provocările cu care ne confruntăm în 
lumea foarte schimbătoare pe care o aveți.

Nu vreau să divagăm în asta. Vorbesc despre asta în ProGnost și vom vorbi despre asta, dar 
vreau să mă întorc la plafonul-aripă. Aceste aripi sunt ale voastre. Sunt acolo pentru a vă purta 
în iluminare, însă trebuie să respirați profund, să treceți dincolo de îndoiala voastră. „Ei bine, 
sunt aripile suficient de puternice pentru a mă purta?” Taci.
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“Unde mă vor duce?” Taci dublu.

“Cum știu că acestea sunt cu 
adevărat ale mele?” O să mă 
înnebuniți cu toate aceste întrebări 
(câteva chicoteli). Și este vorba 
despre depășirea îndoielii. Este 
un sentiment că deveniți nebuni, 
pentru că alți oameni nu văd, nu 
simt, percep, ceea ce simțiți voi.

Urma să pun o altă întrebare, dar nu 
mai avem timp, și eu fac... ei bine, la 
naiba nu, nu rămânem fără timp, 
dar voi păstra asta (întrebarea).

Ați avut aceste sentimente când 
erați foarte tineri și apoi au fost 
acoperite, o cunoaștere că sunteți 
speciali, dar nu vă dați voie să 
simțiți asta. Nu vorbesc despre a fi 
speciali, (în sensul de a fi) mai buni 
decât alții, însă sunteți speciali și ați 
acoperit asta. Vă îndoiți de asta și 

atunci v-ați permis să vă târâți în propria voastră căutare spirituală, din cauza îndoielilor. Și ce 
primesc pe cealaltă parte când ei trec dincolo este – și când eu spun: „Deci, ce regreți?” – este 
ca și cum: „Că pur și simplu nu am făcut-o. Că m-am reținut, m-am îndoit, m-am îngrijorat că 
voi înnebuni, că m-am îngrijorat de ceea ce alții vor crede despre mine.”

Dacă sunteți îngrijorați de ce vor gândi alții despre voi, vă spun asta chiar acum. Ei caută un 
erou pe această planetă. Ei caută un erou. În cine își pun ei energia? În modele superficiale și 
vedete și figuri sportive, probabil toți oameni drăguți, dar ei caută ceva mai profund. Ei nu se 
mai simt confortabil deloc, nici voi, în legătură cu stabilirea standardului vostru ca politician. 
Nu cred că prea mulți dintre voi se trezesc dimineața și aspiră să fie Donald Trump, cu excepția 
părului poate (câteva chicoteli).

Această planetă nu mai are eroi deloc și atunci îi creează  – eroi pentru cărți cu desene animate, 
îi dezgroapă din anii ‘20 și ‘30 – și eroi superficiali, dar nu este satisfăcător. E ca atunci când vă 
este într-adevăr foame și vă așezați să mâncați un castron de Jell-O (jeleuri), pur și simplu asta 
nu e destul. Da, mâncați. Gura 
voastră merge. Sunt stimulate 
câteva din papilele gustative, 
dar ceva pur și simplu lipsește. 
Ei caută pe cineva care are – nu-
mi place cuvântul curaj, Cauldre 
- ei caută pe cineva care are 
libertatea doar de a fi, pentru a 
merge dincolo de îndoială.

Voi deja știți. Nu vă voi spune 
nimic. Știți deja despre 
iluminarea voastră, Realizarea 
voastră. Știți deja că nu e despre 
a fi super-om, nimic de genul 
acesta, și este o transformare 
adevărată. Este o moarte, într-un 
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fel, dar o moarte care în sfârșit vă va da libertate în viață.

Aveți acele sentimente/simțiri. Le rulați în mintea voastră și apoi devin poluate și distorsionate 
și apoi vă temeți de plafonul-aripă, ca de plafonul de sticlă. Vă temeți de asta și o blestemați. 
„Ei bine, da, există toate aceste bariere în calea mea, și este” – ce a fost? Aveți tot felul de nume 
pentru asta - „vălul dintre tărâmuri”. Nu există niciun văl între tărâmuri. M-am uitat după el. Am 
mers peste tot (câteva chicoteli): „Fraților, vedeți voi vreun văl? Un văl?” Îl văd pe niște femei 
musulmane, dar nu-l văd pe toată planeta, reținându-i (pe oameni) de la ascensiune. Și dați 
vina pe el: „Oh, vălul.” Nu este nimic, însă sunt aripile voastre. Aripile care vor să vă poarte în 
Realizarea voastră. Sunt ale voastre. Singurul lucru între voi și aripi sunt îndoielile voastre. Asta 
este. Asta este. Asta este.

Seria Aripile / Aripilor

Vom numi următoarea Serie, ce începe în august, Seria Aripile. Vom merge dincolo de îndoieli 
dacă asta doare. Vom permite acelor aripi să vă poarte grațios și frumos în Realizarea voastră. 
Aceste aripi sunt ale voastre. Le-ați evitat, le-ați rezistat, ați fabricat scuze, spunând: „Trebuie să 
aștept până când cresc copiii mei.” Făceți-o acum, indiferent dacă au 21 și 23 de ani sau dacă 
au 5 ani. Făceți-o acum. Ei o merită, și încă mai bine, voi o meritați.

Nu este niciun efort în asta. Este vorba doar de permitere, dar permiterea este dificilă atunci 
când sunteți atât de reținuți de îndoieli: „Eu ar trebui sau nu ar trebui?” Și: „Oh, oare doar 
înnebunesc?” Ce este nebun? Nebun este asta. Nebun este a rămâne în tipare, a rămâne mic 
și limitat și voi știți asta.

Uneori vreau să vă iau pe unii dintre voi și pur și simplu, să vă scufund cumva în apă rece și 
să vă țin acolo în jur de zece minute (câteva chicoteli). Nu, într-adevăr o fac. Zece minute, 
daa, pentru că deveniți atât de confortabili în a fi mizerabili și apoi vă plângeți la mine de 
asta. Veniți și spuneți: „Ohh, ce se întâmplă? Unde e iluminarea?” E ca și cum, e chiar aici. Hei, 
aripile, ele sunt chiar aici. „Oh, dar nu sunt sigur” – vă îndoiți și vă faceți griji și vă temeți. O să 
le punem. O să le luăm în următoarea noastră Serie, Seria Aripile, și să simțim cum este să fim 
într-adevăr liberi.

Am început această discuție astăzi, vorbind despre libertate și despre această țară și altele 
care au fost configurate/stabilite pentru libertatea oamenilor. Dar acum, în transumanism, 
mergem în libertatea lui Eu Sunt, în libertatea nu doar a sinelui vostru uman, ci a Spiritului 
vostru.

Această întreagă Serie a fost numită 
Transuman și asta a fost gluma mea. A 
fost un joc de cuvinte, pentru că există 
o întreagă mișcare pe planetă chiar 
acum – nu că este bună sau rea - însă 
este pentru a înlocui biologia umană 
– care este foarte, foarte veche, foarte, 
foarte veche – însă este pentru a face o 
actualizare/îmbunătățire rapidă folosind 
nanotehnologia și alte tehnologii care nici 
măcar nu au fost finalizate încă. Practic, 
pentru a schimba procesul nașterii, astfel 
încât va fi relativ neobișnuit, în 30 sau 40 
de ani de acum, ca o femeie să poarte un 
copil în burtă. Foarte neobișnuit. Se va 
întâmpla din când în când, și toată lumea 
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va fi: „Ce naiba ți s-a întâmplat?” (câteva chicoteli) „Cel puțin am făcut sex. Tu nu.” (mai multe 
chicoteli)

Aceasta va fi în multe alte moduri – pântece artificiale, diferite tipuri de incubatoare. Există unul 
despre care eu râd, se numește Johnny-pe-loc (n.tr. cineva la îndemână, poate fi și un robot, 
care este gata să răspundă/împlinească așteptarea/dorința). Este un nume dat de mine. Este 
ca și cum printați un corp și apoi încercați să-l infuzați cu conștiință prin tehnologie, cumva 
prin introducerea multor date acolo. Aceasta nu este o ființă umană. Este poate un servitor, un 
robot, dar nu este un om.

Este timpul pentru aripi. Este timpul să vă opriți din amânarea/tergiversarea acestora.

Transumanismul, în termenii convenționali, se mișcă foarte repede. Tehnologiile pentru corp 
și minte, fie că sunt mecanice, electrice, chimice sau pur și simplu energetice, se mișcă foarte, 
foarte repede. Ei cheltuiesc trilioane de dolari în fiecare an pentru dezvoltarea tehnologiei, 
ceea ce este bine. Pentru tehnologia Maestrului este bine, pentru că Maestrul permite energiile, 
permite ca totul să-l servească. Dar când cineva dezvoltă acest lucru la viteza fulgerului și nu 
este un Maestru și nu există nicio înțelegere a conștiinței, ceva va ieși din echilibru.

Suntem aici cu transumanismul, versiunea noastră a lui, permițându-ne să eliberăm ADN-ul 
vechi, care nu sunteți voi și să permitem lumina lui Eu Sunt, a voastră. Nu de la Dumnezeu, nu 
de la Iisus, nu de la mine, ci să intre lumina voastră. Asta va schimba trupul. Voi veți muri, asta 
însemnând că vă veți transforma în corp, moarte în vitro, veți rămâne exact acolo și vă veți 
transforma. Veți continua, dar vă veți simți atât de diferit. Veți gândi foarte diferit.

Nu este o cursă, nu deloc, dar trebuie să explic că această întreagă mișcare transumanistă se 
dezvoltă foarte, foarte repede. Nu este nimic în neregulă cu asta. Din nou, un Maestru poate 
avea orice să-l servească. Dar se mișcă foarte repede și, deoarece această planetă este încă 
orientată către putere, extrem de orientată către putere, există o probabilitate foarte mare ca 
lucrurile să se strice. Nu prezic colaps sau ceva de genul ăsta, dar spun că este un teren destul 
de nesigur atunci când tehnologia se dezvoltă atât de repede, fără conștiință.

Că veni vorba, când mă refer la conștiință, eu nu vorbesc despre moralitate sau valori, pentru 
că acestea totuși sunt făcute de om. Vorbesc despre conștiință, conștiență, lumină, și asta este 
ceea ce lipsește de aici, acum. Poate că asta se va schimba. Suntem dincoace în transumanismul 
nostru, în abilitatea de a vindeca trupul folosind anayatronul, însă doar permițând asta. 
Suntem dincoace mergând dincolo de minte. Și știu că voi credeți că înnebuniți. O faceți. 
Nebun înseamnă dincolo de minte. Dar nu înnebuniți în vechiul sens al cuvântului, în care ei 
te vor închide (în ospiciu). Nu veți fi nebuni. Veți intra în simțurile voastre, în senzualitate.

Mergem aici, unde nu mai există vechiul proces de 
naștere/deces; unde poți face lucrul precum Sam, 
așa cum a făcut Tobias, să intre într-un corp fizic după 
nașterea acestuia, fie că este produs biologic între un 
bărbat și o femeie sau în laborator.

Tobias a venit cu acest mic truc de a face corpul cochilie, 
știind că omenirea mergea pe calea unor corpuri 
biologice neconvenționale. El a spus: „Poate fi făcută 
asta într-un corp biologic? Pentru că, apoi se poate face 
probabil într-un corp nano-biologic.” Deci, într-adevăr 
el a configurat aproape un fel de test, aproape un 
experiment, pentru a spune: „Poate fi făcut? Putem ocoli 
nașterea? Deoarece ei o vor face dincoace cu tehnologia. 
Putem face asta aici, cu lumina noastră?”
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Vom merge foarte, foarte repede anul viitor. Vă veți poticni și împiedica uneori și vă veți 
îngrijora dacă faceți lucrul corect, dacă faceți mișcările potrivite sau orice altceva. Vă voi aminti 
în mod constant să nu lăsați îndoiela să ajungă în calea voastră. E puțin înfricoșător pentru 
că ați folosit îndoiala ca să vă temperați cumva pe voi înșivă. „Ei bine, dacă mă îndoiesc de 
mine, atunci nu voi fi un nebun bizar.” Ați folosit-o pentru a vă menține în ea, dar trebuie 
să trecem peste asta. Asta vă înnebunește și suntem numai la treizeci și trei. Haideți. Până 
la sfârșitul anului viitor trebuie să o facem ceva mai bine de atât. Treizeci și trei de Maeștri 
întrupați realizați.

Să respirăm profund cu asta și îmi pare rău, abia acum vom începe. Am terminat cu... (câteva 
chicoteli) Vreau să vorbesc despre un singur lucru și am nevoie de microfon pentru asta. Doar 
câteva răspunsuri.

Unimea (Unitatea)

De unde a apărut acest întreg concept al unimii? Am auzit oamenii... putem să aprindem 
luminile, Linda se va ocupa de microfon. De unde a venit acest concept al unimii – „Suntem 
unul, vom reveni la unul”  – de unde a venit asta? Fac asta ca parte a proiectului meu de 
cercetare pentru Maeștrii Ascensionați. Noi nu înțelegem. De unde a venit unimea?

SHAUMBRA 2 (femeie): Bună întrebare.

ADAMUS: Da, stiu. Și când vin momente ca acesta, voi nu știți, respirați profund și-l urmăriți pe 
Dave făcându-vă poză - ellgh! (câteva râsete)  – și inventați ceva.

SHAUMBRA 2: Pot spune doar de unde vine pentru mine.

ADAMUS: Vine pentru tine?

SHAUMBRA 2: Pentru mine vine din...

ADAMUS: Ați mai auzit această expresie înainte? Ați fost 
vreodată la o Conferință a Unimii?

SHAUMBRA 2: (chicotește) Nu.

ADAMUS: Ei bine, nu te duce.

SHAUMBRA 2: Doar că m-am simțit fără valoare, deci am 
vrut să fac ceva...

ADAMUS: În regulă. Te-ai simțit fără valoare, așadar “Hai 
revină totul în unime.”

SHAUMBRA 2: ...important, și, știi tu.

ADAMUS: În regulă.

SHAUMBRA 2: Dar am trecut peste asta (ea chicotește).

ADAMUS: În regulă, da. Ai trecut, de fapt. Asta e frumusețea acestui lucru. Tu ai trecut. Încă te 
îndoiești că ai făcut-o, dar eu știu că ai făcut-o. Următorul. Hai să mergem repede aici. Avem 
treabă de făcut.

LINDA: Pot să merg repede. Alerg ca o maimuță.
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ADAMUS: Într-un fel - sniff! sniff! sniff! (adulmecând) - 
miroase ca una. ( cineva spune“ Ohhh!”) Nu, am spus că 
eu miros ca o maimuță.

SHAUMBRA 3 (femeie): Oh. Am pierdut ceva aici.

ADAMUS: Cauldre a vrut să mă lovească la asta.

SHAUMBRA 3: Poate pentru  că oamenii se simțeau 
nepotriviți, mici...

ADAMUS: Bun.

SHAUMBRA 3: …și căutau ceva mai mare către care să se 
îndrepte, mai semnificativ decât ei.

ADAMUS: Ai crezut vreodată în chestia cu unimea?

SHAUMBRA 3: Nu, nu chiar.

ADAMUS: Nu, în regulă. Daa. Câțiva încă. De unde a provenit unimea?

LINDA: În regulă. Trage ăsta (microfonul) în spate la Gary.

ADAMUS: Am știut că se va lua de tine. De fapt, eu i-am spus s-o facă.

GARY: Singura dată când nu am vrut ca ea s-o facă.

ADAMUS: Exact, exact, exact. Da, da.

LINDA: Așa funcționează.

ADAMUS: Ridică-te în picioare, dacă nu te deranjează, 
astfel încât  toți din întreaga lume să te poată vedea. De  
unde a venit această întreagă chestie a unimii?

GARY: Un simț al nepotrivirii, o nevoie de a fi  conectat.

ADAMUS: Da, da, da. Bun. Ai crezut vreodată, într-un 
fel, în asta la un moment dat, puțin?

GARY: Absolut.

ADAMUS: Da. Ai mers la conferințe despre Unime?

GARY: Nu sub numele acesta.

ADAMUS: Da. Cum erau numite?

GARY: Știi tu, una spirituală, alta guru.

ADAMUS: Bun, bun, bun.

GARY: Biserica, cutare.

ADAMUS: Ai remarcat vreo unime acolo?

GARY: Doar în interiorul meu.
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ADAMUS: Da. Bine. Bine. Excelent. Câțiva încă. Încă 
doi. De  unde a venit această chestie a unimii? Maeștrii 
Ascensionați se întreabă despre asta și le-am spus, 
chiar dacă știu totul, că trebuie să verific asta. Vreau să 
aud ce vor spune oamenii.

MARY SUE: Cred că a provenit din dorința de a fi în pace 
cu toată lumea.

ADAMUS: Daa.

MARY SUE: Să, știi tu, totul este - urăsc să folosesc 
cuvântul...

ADAMUS: Pot să te îmbrățișez?

MARY SUE: Buuuun. Nu voi...

ADAMUS: Hai doar să ne îmbrățișăm.

MARY SUE: Oh!

ADAMUS: Suntem unul. (ei se 
îmbrățișează). Sora mea, suntem unul. 
Da. Bun.

MARY SUE: Daa.

ADAMUS: Acesta a fost rolul meu makyo.

MARY SUE: În regulă. (ea chicotește)

ADAMUS: Bun. Dar s-a simțit bine, într-un 
fel, pentru un moment.

MARY SUE: Da.

ADAMUS: Oh, da.

MARY SUE: Da.

ADAMUS: Da. În regulă. Bine. A fost bine.

MARY SUE: Mulțumesc.

ADAMUS: Încă unul. De unde a provenit unimea? Hai, cine a inventat-o? Cine a creat-o? Cine 
s-a așezat într-o zi și a spus: “Oh, noi trebuie să avem unime”. Da (cineva spune “Coca Cola”). 
Coca Cola! (râsete) Da, hai, dă-i drumul și ridică-te în picioare. Unimea.

KATHLEEN: Ființa cea suverană care am fost cu toții la un moment dat și creaționsmul, explozia, 
Big Bang (n.tr. Marea Explozie de la începutul creației).

ADAMUS: Da.

KATHLEEN: Și am devenit separați.

ADAMUS: De fapt, nimic din toate astea nu s-au întâmplat cu adevărat. Este un mod de a 
spune povestea, dar de fapt nu s-a întâmplat niciodată.



Transuman 11

32

KATHLEEN: Este o istorie veche.

ADAMUS: Este o istorie veche. Da, în regulă. Da. Noi toți provenim din unul. Da, chiar Tobias 
a trâmbițat asta în Călătoria Îngerilor, pentru că nu a fost un mod mai bun de a explica… 
de fapt, v-ar fi speriat de moarte dacă v-ar fi spus cum s-a întâmplat cu adevărat. Astfel că a 
spus o poveste frumoasă despre “Noi eram în unime” și el crede asta încă, de fapt. Dar (câțiva 
chicotesc) se va trezi.

Mulțumesc. Unimea. Unde a fost ea creată? În ce an, în ce moment, de cine? Oh, aproximativ 
în anii 1700, aproximativ în timpul meu, chiar dacă nu am creat-o eu. A fost pentru interesul/
confortul Bisericii. Asta este, pur și simplu. Unimea nu este atât de veche. Unii oameni spun 
că  puteți merge înapoi la câteva din vechile învățături Budiste sau Hindu și o s-o găsiți, dar 
nu atât de mult. Vreau să spun, haideți. Hindușii, dacă vorbesc despre unime, ceea ce și fac 
din când în când și le place să creadă că s-a vorbit despre asta cu cinci mii de ani în urmă, 
acesta este un grup de oameni minunați care au 100.000 de zei. Asta nu este unime (râsete). 
Deci, când ei vorbesc despre asta, eu spun: “Într-adevăr?! Unde este unimea în 100.000?” Îmi 
pare rău pentru voi toți Hindușii - oh, nu este nici un Hindus care să ne urmărească astăzi 
(on line). În regulă. Sunt doi dintre voi. Vă văd. Da. “Bună. Îmi pare bine să vă văd.” (mimează 
accentul Indian și câțiva chicotesc). Este asta incorect din punct de vedere ideologic (n.tr. în 
text e folosită expresia politically incorrect - care se folosește ca atare și în limba română, fiind 

preluată la nivel internațional, dar are înțeles de corect/
incorect din punct de vedere al ideologiei susținută 
de unul sau mai multe grupuri), incorect din punct de 
vedere spiritual?

LINDA: Da. Asta a fost incorect ideologic.

ADAMUS: Ei, bine, în regulă. Atunci, toată chestia de 
astăzi este ideologic incorectă, pentru că vorbesc și mă 
comport ca un American  (câteva râsete).

LINDA și PUBLICUL: Ohhh. Oooh! Whoa! ( Adamus râde)

ADAMUS: Nu știu. Cei care nu sunt de aici râd de nu mai 
pot chiar acum! (mai multe râsete)

SART: Mergi în iad pentru asta!

ADAMUS: În regulă. Da. Al vostru Unchi Adamus. Pur și 
simplu nu am putut rezista la asta. Da. Sunt un American 
astăzi.

Deci, unimea a fost creată de către Biserică pentru benefi…ce naiba este asta? (unii chicotesc 
în timp ce Adamus ridică ceva textil cu un tipar al steagului American și îl pune împrejurul 
său). Este un fel de rochie, o fustă? În regulă. Nu știu. Nu am mai fost pe Pământ de mult timp. 
Mă ajuți cu asta, Linda? Ar trebui să o leg sau altceva? (mai multe chicoteli)

LINDA: Te descurci. Te descurci. (Linda îi leagă steagul în jurul mijlocului).

ADAMUS: În regulă. Deci, unimea… arta distragerii.

Haideți să respirăm foarte profund.

Unimea a cam fost creată de către Biserică. Într-un fel. “Toți suntem unu. Ne vom întoarce la 
unu.” Stați în rând. Hipnoză. “Suntem unu. Suntem unu. Suntem unu. Ne vom întoarce la unu.” 
A sunat într-adevăr bine, și știți, cei care actualmente au cules asta au fost oamenii Gândirii 
Moderne în perioada târzie a anilor 1800 și într-adevăr a avut ceva impuls la începutul anilor 
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1960. “Toți suntem unu, pentru că eu nu sunt...” 
(râsete referitoare la “fusta” lui) “Toți suntem unu 
pentru că eu nu merit să fiu suveran. Nu sunt 
vrednic de propria mea divinitate. Trebuie să 
mă întorc în unime.” Acum, cât de plictisitor este 
asta? Ar fi o glumă proastă de-a dreptul, dacă 
Dumnezeu ar fi fost cu adevărat în felul ăsta. Îmi 
pare rău, Edith. Edith m-a privit ca și cum: ”Când 
o să te oprești din înjurat?” Sau a fost admirație?

EDITH: Absolut, admirație.

ADAMUS: Absolut. Asta ar fi cu adevărat o glumă 
proastă dacă ai muri și pe urmă - oooh! - vezi 
lumina albă - oooh! - care te poartă în unime. 
Și tu ai spune: “Toată această muncă! Eu Exist. 
Eu Sunt Cel Ce Sunt. Nu! Eu sunt doar parte 
din acest castron mare cu lapte la un loc cu toți 
ceilalți. Toată această muncă pentru nimic! Toată 
această încercare de a-mi găsi identitatea. Mai 
degrabă mă întorc - înapoi în lumea în care sunt 
ființă omenească - decât să fiu pierdut în această 
unime. Este atât de plictisitor. Adică, nu există 

identitate în această mare unime. Nici măcar nu mi-a plăcut de persoana de acolo, care este 
în unime, și acum, este și ea aici? Toată lumea intră aici! Oh, doamne! (râsete). Numai dacă 
aș putea să ies din unime, m-aș întoarce pe Pământ și aș vorbi cu toată lumea, aș striga: ‘Nu 
mergeți (acolo)! Unimea e de rahat! Nu există senzualitate în ea! Este pur și simplu al naibii de 
plictisitoare. Ca și cum ai fi în lapte tot timpul, lapte cald, lapte degresat (mai multe râsete). Nu 
există nici o diferență! Întotdeauna este la fel.’ Oh doamne. Îmi era atât de bine pe Pământ. De 
ce nu am aprecia pur și simplu? Adică de ce nu mi-am apreciat suveranitatea, ființa mea unică?”

Și apoi, v-ați spune vouă înșivă, probabil: “Știi, înțeleg acum. Înțeleg.” De fapt, Biserica într-un 
fel ajuns aici, dar a luat-o pe o cale greșită, pe calea puterii sale.

Ce a vrut să însemne această afirmație este: “Eu intru în 
propria mea unitate. Am toate aceste aspecte ce zboară 
în jur pe acolo, toate aceste vieți trecute,” care, apropo, 
contează pe voi chiar acum ca s-o faceți în viața aceasta, ca 
să nu mai plutească în jur. “Am toate aceste părți și părticele, 
ele sunt deconectate și întotdeauna vor fi fațete. Dar, a 
fost vorba despre a le aduce pe acestea în unitatea mea, 
în Eu Sunt Cel Ce Sunt. Multe, multe fațete ale cristalului 
care sunt, dar o unime cu mine însumi. Oh, dumnezeul 
meu, ei nu au înțeles. Ar trebui să mă întorc pe Pământ și 
să predau ‘Eu sunt unimea. Eu sunt unul,’ și să mă adun pe 
mine însumi  la un loc - divin și om și Maestru și student și 
toate viețile mele trecute și toate potențialele. Ele sunt ale 
mele. Sunt ale mele. Sunt eu.”

Fără alte cuvinte, haideți doar să facem un merabh. Merabh 
este un verb. Însemnă să schimbăm conștiința.

Vă place fusta mea?

LINDA: Mult.
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ADAMUS: Deci, acesta este cu adevărat subiectul zilei. Restul a fost doar distracție.

Merabh-ul Unimii/Unității

Unimea sunteți voi. Întotdeauna ați fost. Este ființa suverană care sunteți.

(începe muzica)

Nu sunteți datori/obligați niciunei ființe, niciunei, de niciun fel. Nu există vreo entitate 
întunecată care ar putea vreodată, vreodată, vreodată să vă răpească conștiința, Eu Sunt-ul 
vostru. Unii dintre voi ezitați/vă rețineți de la acest plafon de aripi. Ezitați pentru că vă este 
teamă că dacă ieșiți acolo, veți deveni vulnerabili față de forțele care sunt mai puternice decât 
voi. Este mai ușor aici jos. Exista unii demoni acolo, unele lucruri rele acolo.

Când depășiți această întreagă chestie că puterea este reală - pentru că ei folosesc puterea, 
partea întunecată folosește puterea pentru a înșela; nu există putere, doar respirați profund și 
spuneți: “Ah, nu există putere” - acesta este momentul în care începeți cu adevărat să permiteți 
aripilor viselor voastre să vă aducă în Realizare. Dar noi suntem acum aici pentru unime.

Simțiți pentru un moment unimea lui “Eu 
Sunt, Eu Exist”.

(pauză)

Respirați foarte profund. Unimea voastră. 
Total suverană.

Total suverană.

(pauză)

Un alt mod de a vedea lucrurile este că 
sunteți autonomi/independenți. Nu există 
nimic, inclusiv energia, de care să aveți 
nevoie din afara unimii, a unimii voastre.

(pauză)

Fiecare aspect, fiecare fațetă a voastră, fiecare viață trecută, fiecare trăsătură a personalității 
în această viață este parte din acea unime. Ele au implorat să vină acasă. Ele v-au implorat să 
reveniți la unimea suverană care sunteți.

Aduc la suprafață unimea la sfârșitul Seriei noastre Transuman pentru că este vorba doar 
despre a permite cu adevărat fiecărei părți și părticele, fiecărui aspect și fiecărei fațete să știe 
că acum este timpul. Fără a mai tărăgăna împrejur. Fără a mai trândăvi în periferia lui Eu Sunt. 
Fără a vă mai tachina, ridiculiza, așa cum o fac unele aspecte.

Aveți atât de multe părți ale voastre, ale unimii, care simplu, vor să se întoarcă. Ele vor să 
meargă cu voi în această călătorie. Nu pot să o facă dacă sunt toate disociate, deconectate.

Deci, stăm aici într-o adunare ca aceasta, la sfârșitul (seriei) Transuman, înainte de a începe cu 
adevărat să ne avântăm în noua noastră serie, și, simplu simțim în interiorul unimii. Asta e tot 
ce aveți de făcut, doar să simțiți în unimea Eu Sunt, a voastră.  

Și când o faceți, sunt cuprinse toate acele părțile și părticelele, chiar dacă vă gândiți că sunt 
distruse, rănite, îndurerate, traumatizate. Asta aduce înapoi (împreună) masculinul și femininul. 
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Aduce împreună binele și răul, lumina și întunericul, și vă pune pe voi într-un fel de… îl văd ca 
un fel de orb (glob de lumină) imens, un orb multifațetat. Aduce totul înapoi în acel orb/glob, 
în acea formă strălucitoare, sclipitoare care sunteți, cu milioane și milioane de fațete, cu muchii 
diferite. Și când vă îndepărtați mult să observați, este doar ca o imensă minge sclipitoare de 
lumină. Când vă apropiați destul de mult, sunt milioane de fațete perfecte; milioane și milioane 
de muchii, ați putea spune fațete, pe acest orb, fiecare dintre ele fiind perfectă.

Oh, știți, sunt câteva dintre aceste fațete,  sunt aproape ca niște fragmente ale unui fel de 
cristale, sticlă, care plutesc afară în jurul acestui orb/sferă, de probă/experimental, nefiind 
sigure dacă vor să intre în el, să se întoarcă acasă; ca sfărâmăturile de rocă din spațiu, ca 
materia - din inelele lui Saturn - chiar în orbita din jurul său. Dar când respirăm profund aici și 
permitem, ei bine, mă opresc din vorbit și doar vă las să aveți această experiență.

Când respirați profund, dați-vă voie să simțiți ce se întâmplă cu toate acele sfărâmături care 
plutesc în jurul orbului.

Respirați foarte profund.

(pauză)

Este întru-totul vorba doar despre Permitere. 
Amintiți-vă, mintea nu poate pune toate aceste piese 
împreună. Sinele uman nu este responsabil pentru 
iluminare. Este vorba doar despre Permitere.

Când simți înăuntrul acestui minunat orb/glob, 
unitatea ta, suveranitatea ta, este ca și cum ai chema 
toate părțile și părticelele înapoi acasă.

(pauză mai lungă)

Acesta este transumanismul, ceea ce eu numesc 
transumanism. Aceasta este reîntoarcerea la Sine. 
Aceasta este metamorfoza tuturor părților și părticelelor 
care se întindeau peste tot în cosmos, care se întindeau 
peste tot în timp și spațiu, fragmente ale voastre.

Și adevăratul transumanism este permiterea tuturor acestora să revină împreună.

Amintiți-vă, nu puteți să le puneți înapoi în mod mental. Puteți, simplu, să permiteți.

(pauză mai lungă)

Ați avut o mulțime de bătălii/strădanii cu ceea ce numiți aspecte și părți ale voastre. Ele sunt 
motivul pentru o mulțime de îndoieli. Ele sunt motivul pentru o mulțime de vise care au fost 
diminuate, reținute.

Acum, vreți doar să respirați profund în unitatea, în suveranitatea voastră?.

(pauză)

Unele din cele mai timpurii învățături ale Esenienilor și Gnosticilor, vorbeau despre unime. 
Nu despre unimea întregului univers; ei vorbeau despre unimea Sinelui. Acest lucru a fost 
distorsionat. A fost înțeles greșit. Ce ușor este să hipnotizezi oamenii când vorbești despre 
unime, cam în felul anilor 1984, cam în felul Big Brother (n.tr. sistem de supraveghere) .

Dar în aceste învățături timpurii, despre care vom vorbi în unele din Shoud-urile noastre și 
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categoric în Keahak, eu voi readuce în atenție unele dintre ele.  Aceste învățături timpurii 
erau despre adevărata natură a suveranității, a unității ființei, a ființei integrate, unimea din 
interiorul vostru.

Și în timp ce asta poate părea atât de logic, cred, atât de natural, există o imensă rezistență la 
asta. Înseamnă a vă accepta și permite pe voi înșivă. A trece dincolo de îndoieli. A înnebuni, 
cred că ați spune. Dar ce este nebunia?

Haideți să respirăm profund în forma noastră de transumanism: Evoluția corpului,a minții 
și spiritului în Corpul Conștiinței; evoluția trecând dincolo de biologia ancestrală; evoluția 
naturală dincolo de fricile minții.

Forma noastră de transumanism nu înseamnă să se lucreze la aceste lucruri, să se pună omul 
în calea procesului natural al iluminării, ci omul să fie un  participant și să permită alături de 
divinul său, de unimea sa. Ca omul să realizeze că nu este responsabil pentru Realizarea lui. 
Lui i se cere doar să permită și să experimenteze. Unde nu este efort, unde este pur și simplu, 
permitere, încredere.

Forma noastră de transumanism este cunoașterea faptului că trupul, biologia absolut poate 
să se vindece singură fără nicio interferență din afară, decât poate o plimbare în natură sau a 
sta într-o cadă de baie cu apă caldă.

Forma noastră de transumanism nu înseamnă să 
colectăm și să depozităm toate datele posibile, 
cum o fac computerele umane, ci să realizăm că 
nu avem nevoie să depozităm nimic. Nimic.

Nu avem nevoie să stocăm date, detalii precise, 
pentru că există acest lucru numit cunoaștere. 
Este ca un cloud personal al unității voastre (cloud, 
în română nor - din tehnologia IT). Este propria 
voastră cunoaștere și nu stochează date așa cum 
face mintea. Nu-și amintește așa cum face mintea, 
dar cunoașterea doar știe. Și nu știe până când are 
nevoie să știe. Asta este frumusețea ei. Nu este un 
loc de stocare - cunoașterea voastră, gnostul vostru.

Cel mai bun mod de exprimare este: cunoașterea 
operează în afara timpului și spațiului. De aceea, 
nu trebuie să fie liniară. Nu înregistrează date. Dacă 
există ceva ce aveți nevoie să știți și a avut loc în 
trecut, ea merge în trecut. Nu stochează informația, 
doar este acolo. Este Eu Sunt Aici. Este o conștiință.

Mintea umană nu mai are nevoie să stocheze memorie și informații și să aibă pivnițele ei 
secrete unde depozitează amprenta identității voastre. Veți trece dincolo de toate acestea. 
Acesta este transumanismul nostru.

Nu avem nevoie de computere mari încorporate în ființa noastră. Pur și simplu mergem la 
cunoaștere. Este întotdeauna acolo. Nu are nevoie deloc de nicio energie, acest lucru numit 
cunoaștere.

Este întotdeauna acolo. Acesta este transumanismul nostru, unimea noastră.

Încotro se vor îndrepta oamenii cu tehnologia? (Sunt) O mulțime de potențiale în direcții 
diferite. Vă voi ține la curent despre asta, dar nu sunt foarte atras să petrec mult timp cu asta. 
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Mai degrabă vorbesc cu voi despre transumanismul vostru.

Vă cer - în timp ce suntem în acest merabh - vă cer să simțiți un singur lucru. Vă cer să simțiți 
acel angajament de șapte ani, din momentul în care apare Realizarea, să rămâneți întrupați 
pentru cel puțin șapte ani. A fost un angajament față de voi înșivă - și poate să fie mai mult, 
poate să fie mult mai mult - dar să rămâneți. Nu să zburați afară din corp. Nu să părăsiți planeta, 
ci să rămâneți.

Vă invit să simțiți în asta.

(pauză)

Aș spune că este o bucurie în această simțire, o adevărată bucurie.

(pauză)

Haideți să respirăm foarte profund împreună în acest week-end al independenței aici în Statele 
Unite ale Americii, o Republică, nu o democrație. Aici în ținutul libertății și în casa vitejiei.

Dar vreau să aruncați o privire, să simțiți cu adevărat în asta începând de acum și până la 
următoarea noastră întâlnire, analogia dintre America și ceea ce numiți acum Pământul 
dezvoltat; dar America, dorința pentru libertate, dorința pentru o viață mai bună și apoi ceea 
ce se întâmplă chiar acum cu Vechiul Pământ și Noul Pământ. Nu este o diferență prea mare, 
prietenii mei.

Da, pur și simplu la fel ca pionierii care au venit aici și au întemeiat acest loc nou, ei au uitat 
de unde  au venit. Au pierdut familia și tradițiile și au pierdut căi, fie că erau din Europa sau 
Asia sau America de Sud, au pierdut mult din asta. Dar au fost pionieri. Au venit aici pentru 
libertate.

Acum avem Noul Pământ și Vechiul Pământ. Noul Pământ - și Theos - unde noi configurăm cu 
adevărat următoarea repriză al libertății. Asta nu înseamnă că nu puteți fi încă aici pe acest 
Pământ, sau să veniți în vizită oricând vreți. Știu că nu veți mai alege niciodată o altă întrupare 
obișnuită, dar ca și pionierii care au venit în America și au întemeiat coloniile lor, care au 
devenit târguri, care au devenit orașe, din când în când merg înapoi în vizită. Merg înapoi și 
vizitează Irlanda sau Anglia sau Franța și realizează că nu s-ar mai putea întoarce niciodată 
acolo. Au avut prea multă libertate, prea multă noutate. Nu s-ar mai putea întoarce niciodată. 
Este un loc frumos de vizitat, dar nu s-ar mai putea întoarce niciodată.

Haideți să respirăm foarte profund în această zi 
minunată. O respirație foarte profundă în unimea 
voastră.

(muzica încetează)

Cu aceasta, prietenii mei, nu știu dacă a fost o zi de 
prelegere, așa cum am spus, o prelegere serioasă, sau 
a fost puțin distractiv. Dar un lucru pe care-l știu este 
că sunt în tărâmul libertății și în casa neobișnuitului 
(râsete).

ADAMUS ȘI PUBLICUL: Totul este în regulă în întreaga 
creație.

ADAMUS: Mulțumesc. Mulțumesc (publicul aplaudă).
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