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Аз Съм това Което Съм, Адамус Сен Жермен. 

 

Нека заедно вдишаме дълбоко, скъпа Шамбра, отново се виждаме; срещи, които се случват вече стотици 

години по най - различни начини, в различни форми и на различни места. Събрахме се отново заедно за 

радост на сърцата и душите си, не само в този живот, това се случва от векове. И ето ни тук в най - 

важното от всички времена. 

 



Когато провеждаме нашите срещи из целия свят - провеждаме семинари и групови занятия, събираме се 

по целия свят - случва се нещо съвършено уникално. Ако сте били на една от срещите, вие вероятно 

знаете какво питам групата, ”Каква е общата енергия? Какво е накарало хората от тази група да се 

съберат, било те 50, 100 или 200 на брой? Каква е общата енергия в залата?” И после след множество 

грешни отговори, давам верния и той може да е всякакъв, започвайки от това, че членовете на групата 

събрала се там са се познавали в миналото от Школата на Мистериите. Те имат връзка, прекарали са 

много години в една и съща Школа на Мистериите и са решили да се съберат отново. Те мислят, че са 

дошли на семинар; това е хубаво извинение за прикритие. О, ние говорим, правим лекции, разсейваме 

се, раздвижваме много енергия, но в действителност цялата работа е в повторното обединяване на 

душите, които са били заедно в Школите на Мистериите.  

 

Понякога в групата присъства общата енергия на неувереност в себе си. Знаете, обявява се семинар - 

обявяват го по време на Шоуда, в ежемесечното списание - и това привлича нужните хора, събира се 

подходяща група. Имали сме групи които са преизпълнени с неувереност. Те бяха толкова близо, но 

както и до преди имаха толкова неувереност в себе си. 

 

Имаше групи, които се събираха заедно защото са били травмирани, дълбоко травмирани, много беше 

трудно да бъдат пуснати тези травми и точно това беше общата енергия в конкретния семинар. За това 

говорим за травмите. Тук всячески ви разсейвам, но това което наистина правим на такава среща - е да 

пуснем старите енергии или в крайна сметка, да признаем че те съществуват - тези стари енергии или 

енергията на жертвата - за да може участниците да ги освободят. 

 



Но никой никога не е питал, ”А каква е общата енергия за всички нас?” За всички нас, тези, които гледат 

днес онлайн или ще гледат някога за в бъдеще, тези, които се събират тук. Какво е общото в енергията на 

Шамбра? Тези хора от целия свят, които просто случайно са се свързали с Аления Кръг? Ах! Не мисля. 

 

Мечтата на Атлантида 

 

Общата енергия тук е в това, което аз наричам Мечтата на Атлантида. Тя произлиза от древни, древни 

времена в храмовете Тиен в Атлантида. Това беше мечта за въплътено просветление, когато Майстора и 

човека се срещат във въплътеното просветление. Това беше мечтата божественото да дойде в този живот 

и да заживее; да живее пълноценно, да живее това, което сега се нарича живот в Амио. 

 

Това беше Мечтата на Атлантида и дали в Храмовете на Тиен или по времето на Иешуа, вие стигнахте 

до тази мечта за въплътено просветление, когато много от вас се събираха заедно или се присъединяваха 

към Школите на Мистериите - без значение, защото общото е този елемент - тази отдавнашна мечта, 

която датира още от времената на Атлантида. 

 

О, Атлантида. Нима не е интересно сега да се наблюдава в новините, това, което става по света? Толкова 

урагани, толкова разрушения в този район. Ако наистина усетите това, което се случва - това е 

прочистване от старите енергии на Атлантида, ставащи в нужното за прочистване време. 

 



Понякога прочистването е трагично от гледна точка на човешкия комфорт и често - от гледна точка на 

човешкия живот. Не е грешка, че някой някъде там е загубил живота си в един от тези инциденти. Но 

това, което става всъщност - е дълбоко, дълбоко прочистване от тази стара енергия на Атлантида, 

енергия на травми и войни, енергия, която порази дори и Изида. Ето защо виждате че прочистването в 

тази област продължава. Тя затихва за известно време, а после се активира отново, докато не се 

прочисти напълно. 

 

Точно така работи всичко, дори вътре във вас, докато не се прочисти всичко. И понякога има неща, за 

които дори не подозирате, които толкова са се вкоренили във вас, в живота ви и в поведението ви. За 

това бурята се завръща отново и отново, прочиствайки всеки път - понякога с голям дискомфорт, 

понякога с бурни емоции и дори с физическа болка - но прочиствайки от това, което не ви принадлежи. 

 

Общата енергия за всички които се наричат Шамбра - разбира се няма нищо към което да се 

приобщавате или да приемате - но общата енергия, обединяваща всички заедно е Мечтата на Атлантите 

за обединяването на небесата и Земята, но не някъде в другите сфери. Тук. Точно тук. Ето какво 

обединява всички вас. 

 

За вас това може да изглежда очевидно, ”Е, разбира се, ние сме тук точно за това. Тук сме за нашето 

осъзнаване, за нашето просветление. Ние сме тук за да живеем във физическо тяло” - но вдишайте 

дълбоко и усетете у другите, у тези които са на духовния път, тези които изучават мистичните изкуства. 

За тях не е задължително същото. За някои, да, но не е задължително да е същото. 

 



Няма вътрешно дълбоко желание за въплътено просветление. Просветление - а после какво ще стане - те 

не знаят или не ги е грижа особено. Но за вас това означава да останете, това означава да сте тук. И вече 

разбрахте и продължавате да си изяснявате колко трудно може да бъде това понякога.  

 

Намираме се на самия праг. Вече сме съвсем близо. Няма да продължаваме битките за живота. На прага 

сме и понякога прага - е най - трудното, най - вълнуващото, когато се появяват множество страхове и 

съмнения, когато нещо аха - аха да стане. Точно преди рождения ви ден, точно преди сватбата ви, точно 

преди въплътеното ви просветление - точно тогава всичко започва да се тресе и гърми. “Всичко започва 

да се клати”, както преди много години каза Кутхуми. Изглежда че нищо не е наред. Нищо не изглежда 

правилно. Всичко изглежда извън равновесие и точно тогава като правило изплуват старите проблеми. И 

тогава си задавате въпроса, ”Защо до ден днешен се съпротивлявам? От къде се взеха старите проблеми? 

Защо ми казаха, че съм толкова близо до просветлението, но въпреки това понякога чувствам, че то е на 

10 000 километра? Защо, защо?” 

 

И между другото да останеш в тяло, преминавайки през Осъзнаването е много трудно в много 

отношения. То е прекрасно. То е абсолютно прекрасно, когато вече сте преминали през него (лек смях). 

Но да останеш в тяло, преживявайки целия процес - това е най - трудното и има такива, които са били 

близо до своето Осъзнаване, но са си тръгнали. Тръгнаха си. 157 Шамбра преминаха на моята страна 

пред очите ми от 2009 година, когато започнах да работя с Шамбра. Сто петдесет и седем, които бяха 

близо и бяха така изтощени и уморени, че се освободиха от телата си. Ах! Това е най - простото нещо, 

което можеха да направят. Такава наслада. Такава чест. Никакви огорчения. Никакви съжаления, че не са 

го направили по друг начин, но понякога е така съблазнително - просто да си тръгнеш, когато сте се 

приближили толкова близо. 



 

Защо да оставате? Тоест наистина, защо да оставате - за да чуете поредните новини? (някои се смеят) 

Защо да оставате - за да хапнете още веднъж? Защо да оставате - за да правите секс? Така или иначе 

нямате време за него, така че защо да оставате? (Линда въздиша) Извинявай. Хм. 

 

ЛИНДА: Говори за себе си (още смях). 

 

АДАМУС: Защо да оставате? Защо да оставате, когато енергиите на Земята са толкова груби? Много са 

груби. Има още хора на които им предстоят още много, много, много животи. Защо да оставате? Знаете, 

че няма да ги спасите, знаете, че няма да спасите света, така че защо да оставате? Ах. Еми просто защото 

стигнахте толкова далеч. Просто защото това беше мечтата на Атлантида и искате да я видите. Просто 

защото искате да видите какво значи да живеете чувствен живот, истински чувствен живот. Това 

наистина никога не се е случвало във вашата човешка форма. Искате да видите какво би било. И просто 

защото е дошъл момента за живот в Амио. 

 

Живота в Амио - е когато вие сте и Майстора и човека. Това е ”и”, когато вече няма битки, вече няма 

борба, вече не е нужно да се трудите усърдно над нищо. Сега можете да позволите на всичко да идва към 

вас - изобилие, отношения, енергии - всичко. 

 

Мечтата на Шамбра 



 

Това е мечта и ще я нарека Мечтата на Шамбра. Мечта за това да не ви се налага така усърдно да 

работите и да се борите, всичко просто да бъде. Просто да се появява в нужното време. Да не се борите 

вече в ума си. Стига битки. Те приключиха. Когато с нищо не се борите. Когато наистина превъзхождате 

другите хора. С други думи можете да бъдете с тях, но функционирате на друго ниво. Вече не сте в ума. 

 

Ах, ума, ума, ума. Ще поговорим за ума в детайли в бъдещия ProGnost 2018. Това е края на ума. Това е 

последната ера на ума, но болшинството от хората не го осъзнават. Какво става с човешкия ум? Той ще 

бъде объркан, ще нарани хората. 

 

Човешкия ум си остана същия от средата на съществуването на Атлантида. От само себе си се 

разбираше, че ума е такъв и винаги ще бъде същия. Всъщност не. Ума ще премине през огромна 

еволюция и болшинството от хората наистина не са готови да се справят с това. Така че ако ще 

измисляте име за ProGnost 2018, то това е - “ProGnost 2018. Последната ера на ума”. 

 

ЛИНДА: Майчице! 

 

АДАМУС: Аха. Да. 

 



Ние сме отвъд това. Ние преминахме отвъд това. Вече навлизате в знанието. Доверявате се на своето 

знание. Отваряте сърцето си. Ума е достатъчно спокоен у всички вас, у всеки от вас. Ума сега е 

достатъчно отпуснат. Понякога, както и до преди ще придърпва одеялото към себе си. Все още ще 

използва своите изкушения, за да се задържи, но ума ще се адаптира и приспособи. Той вече го прави. 

Ето защо понякога ви се струва, че малко откачате. 

 

Но това е Мечтата на Шамбра, това е Амио - да бъдеш не само във физическо тяло. Всъщност, струва ми 

се че понякога това не е вашата мечта. Вие искате, но не можете да бъдете тук и да не влачите след себе 

си тялото - но тази мечта - да си просто в лекотата и изяществото на енергията. Енергията ви служи. Не 

вие служите на нея. Не искате енергийна криза, не искате ниско ниво на енергия, а искате истински 

веднъж за винаги да позволите на енергията да ви служи. Това е Мечтата на Шамбра, Живот в Амио. 

Прекрасно и дори удивително е когато тя изведнъж просто е. 

 

Човекът разбира се си взаимодейства с нея. Не е като просто да си седите по цял ден на пейката в парка. 

Може да ви се наложи да отговорите на няколко писма. Може да ви се наложи да попътешествате, да 

направите нещо подобно. Но тази стара борба, борба която ви ожули коленете - когато стоите на колене, 

усърдно се трудите и оставате без сили - всичко това си тръгва и трябва да си отиде. Всичко това ще си 

тръгне, между другото заедно с ума, защото ума създава всичко. Но това напуска и изведнъж Мечтата на 

Шамбра вече е тук. 

 

В известен смисъл това е малко плашещо, тъй като сте свикнали всичко да премисляте и да има над 

какво да работите и ще ви се иска както и до преди да повтаряте тези шаблони. Ще ви се иска просто да 



станат малко по - прости - да ви е малко по - лесно да мислите, да ви е по - лесно да се борите - но те 

изцяло ще изчезнат и усещането ще е странно, много странно. Усещането ще е непознато. Това значи да 

позволите, най - накрая енергията да ви служи. 

 

Един от най - големите проблеми при всеки от вас е в това, че става дума за вас. Става дума за вас. 

Когато намесвате роднините си, семейството си, приятелите си, човечеството още някой, всички 

останали - изведнъж вече не става дума за вас. Изведнъж се появява техния боклук. Изведнъж се налага 

да преработвате своя - вече не своя боклук, а техния - и изведнъж започвате да забавяте, дори да спирате 

целия процес на Живота в Амио, позволението на всичко да идва към вас. Ще се чувствате странно, 

когато всичко просто идва към вас, но вероятно не идва към вашия съпруг, вашите деца, вашите най - 

добри приятели, обкръжението ви. И ще ви се прииска да споделите с тях и ще разберете, че нищо няма 

да стане, защото те не го искат. Те не са готови за това. Това изобщо не им служи и това е един от 

проблемите. 

 

Ах, когато говоря за Мечтата на Шамбра, Амио тя просто е. Тя просто е и това звучи толкова добре, но 

сега ви казвам: за вас. За вас, не за децата, съпруга ви, не за когото и да било още. Ако те я искат, те също 

могат да я позволят, но трябва да го направят сами. 

 

Това ще бъде една от особеностите на живота в Амио, може би понякога дори ще се чувствате като 

егоисти. Тогава ще вдишате дълбоко и ще пуснете, а аз ще се появя точно на прага ви и ще настоявам да 

се отдръпнете. Има толкова много във вас че ... е, ще говорим за това след миг. Хм. 

 



И така вие сте на самия праг и това не е някакъв духовен морков. Вече сте там. Вие сте в тази енергия и 

както вече съм ви казвал и по - рано, съществува импулс, който не ви позволява да се върнете. 

Съществува импулс, който ще ви пренесе в просветлението. Ето защо нарекохме тази серия ”Крила”. Те 

ще ви отнесат към просветлението. Мечтата на Атлантите, Мечтата на Шамбра, знанието в сърцата ви, 

ето какво ще ви пренесе там, въпреки че понякога ще удряте и ще викате. 

 

Ще казвате, ”Но, Адамус, кога? Но кога?! Аз работя! (лек смях) Аз позволявам. Търпеливо чакам. 

Всичко това е нечестно“ (още смях). Вие не чакате търпеливо. Всъщност вие не позволявате, нима все 

още съществува такава заблуда за Позволението. “Позволението: целия свят да тръгне след мен”. Това не  

е Позволение. Позволението се отнася само за вас самите, божественото, Майстора, както и да го 

наречете. Само към тези два елемента. Вие, човека, позволявате Майстора. Те се обединяват. Виждате ли 

в тази малка схема няма братя, сестри, бащи, майки, колеги и кой ли не още. Не позволявате останалия 

свят. Ето (среден пръст) това е за останалия свят (лек смях). Това значи - върви си по пътя (още смях, 

повтаря същия жест). Това не означава да позволите нещо друго освен вас и божественото, вас и 

Майстора, вас и Аз Съм. И това е. Нищо друго. Не трябва да позволявате на света да бъде по - добър. Не! 

 

Шамбра, говорили сме за това отново и отново. Понякога се изумявам, Шамбра чувате ли, усещате ли? 

Позволението се отнася само за вас и Аз Съм. И това е. Никой друг. Нито духовните наставници, нито 

Адамус, нито който и да било друг. Не позволявайте мен, защото ще ви навредя (някои се смеят). 

Позволението приключва с позволение на себе си и не е нужно да се стараете за него. Но аз виждам, че 

работите върху него. Цялата работа се върши тук (показва главата). Не се върши с ръцете, прави се тук 

(показва главата). И търпение? Ах, не. Изобщо никакво. 

 



Но вие казвате, ”И така, кога ще стане това? Аз позволявам. Работя върху себе си, търпелив съм” - 

всичко това е нечестно - “Кога ще стане? Какво ми пречи? Къде бъркам?” 

 

Много особено послание 

 

В отговор на този въпрос искам нещо да ви прочета. Искам да ви прочета това, което моя скъп любимец 

Джон Кудерка предаде на Калдре, за да ви го прочета. Звучи малко объркано, но когато Калдре попита 

господин Кудерка, ”Искаш ли да те канализирам на Шоуда?, Джон абсолютно еднозначно отговори, 

“Никой няма да ме канализира” (смях). За това Калдре написа това и ме помоли да го прочета по време 

на Шоуда. 

 

Нека вдишаме дълбоко, да усетим присъствието на Джон - присъствие - на цялата му същност в залата. 

 

Трябва за миг да спра и да обясня. Джон удължи задълженията си, удължи престоя си на Земята. От 

начало той смяташе да си тръгне преди три и половина години. Когато разбра, че Аления Кръг ще 

създава студио, той реши да бъде част от цялото строителство. Неговата задача е изпълнена. Той беше 

готов да премине на другата страна. Но заради големия проект тук реши да остане. 

 

Наскоро той премина. Той винаги ще бъде част от Шамбра, винаги ще бъде част от това студио. Той не 

си тръгна. Той може би осъзнава всичко и всеки от вас повече от преди. И той буквално работи - знаете 



го Джон - той работи над нова технология, но технология, която не изисква жици, връзки и 

електричество. Технология за поддържане на връзка между световете. Разбирате ли, понякога имате 

кратки проблясъци за другите сфери, но след това те изчезват, за това скъпия Джон работи над 

технология за Шамбра, позволяваща да се остане във връзка, да останете свързани с тези сфери. Хм. 

 

От Джон, ”Най - лошата болест. Най - лошата болест - това не е рака и не е сърдечната недостатъчност. 

Това е дисбаланса в тялото. Най - лошата болест - не е депресията, тревожността или шизофренията. 

Това са реакции на ума. Най - лошата болест - това е да продължаваш да спиш, знаейки че е време да се 

събудиш”. 

 

Ще го повторя. 

 

“Да продължаваш да спиш - означава да живееш в ограничено състояние на съществуване и това ще ви 

преследва повече от която и да било болест на тялото и ума. Вместо да се борите с рака или депресията, 

навлезте дълбоко в сърцето си. Усетете какво ви принадлежи и оставете всичко останало.” 

 

Моля позволете ми да повторя 

 

“Усетете какво ви принадлежи потапяйки се дълбоко в сърцето си и оставете всичко останало назад. Не 

зацикляйте върху старите спомени и не се притеснявайте за бъдещето. Това са болести, които ще ви 



лишат от живот. Най - голямата болест на Шамбра, тази която ви държи далеч от сърцето - е да 

продължавате да спите”. 

 

Джон имаше този невероятен опит, неговата битка с рака, но всъщност това не беше битка. Това беше 

позволение, така да се каже на това, което наистина беше в сърцето му. Позволение на това, което 

наистина е там. 

 

Нито един човек не иска да се сблъсква с болестите на ума и тялото. Той позволи себе си. И в 

последните си дни и особено последните няколко месеца той разбра, че се е вкопчвал в много неща. 

Много стари неща, които вече не му служат, но все още се е държал за тях. Това беше най - голямата му 

болест, а не рака. Той не вдигна меч против рака. Той го вдигна против непробуждането и 

непозволението на себе си. Всички инструменти са тук. Всичко от което се нуждаете, всичко, което беше 

нужно на Джон, всичко е тук. 

 

Когато той премина, се радваше. Приветстваха го стотици, хиляди същества буквално строени пред него 

в Залата на Честта - ангели, Шамбра, Възнесени Майстори. Какъв радостен момент. Какъв радостен 

момент. Това стана скоро след като Джон предаде това съобщение за това, че болестта - не е рака. О, не 

се сърдете на рака. Всъщност болестта - е когато не се събуждате въпреки, че разбирате всичко много 

добре. Когато разбирате всичко много добре. 

 



Всичко е съвсем различно за тези които не са имали предчувствие за това така наречено просветление, за 

тези които никога не са били докосвани от Духа, Тео, които никога не са усещали себе си, Аз Съм, които 

никога не са изпитали ”Аз Съществувам”. За тях всичко е различно. Но за вас, които сте имали такива 

срещи, които са усещали вътрешното присъствие, за тези които са преминали отвъд пределите на ума и 

са имали преживяване с Духа в ежедневния си живот, за вас, най - голямата болест е - да не се събудите, 

когато разбирате всичко много добре. 

 

Когато има страх, когато се бавите, може би чакате кога ще го направи някой друг; когато има нещо, 

което просто не пускате, когато има нещо, което вече не ви трябва, нещо за което сте се вкопчили, 

защото по някакъв начин то оформя личността ви, нещо което да вините, изкупителна жертва. Това ви 

позволява от време на време да се борите с нещо и всъщност да не се движите на никъде. 

 

Ах, в това има известно удобство и аз дразнех много Шамбра и ще продължавам да го правя, казвайки че 

ако нещо присъства в живота ви, значи то все още ви служи някак, иначе нямаше да е там. Каквото и да е 

- било то алкохолизъм, депресия, чувство за пълен дисбаланс, било то изобилие, проблеми в 

отношенията, ако все още присъства в живота ви, вие все още получавате нещо от него. Не урок. Не 

урок, защото няма никакви уроци. Но вие би трябвало да получавате от него някакъв комфорт или 

идентичност или самоналожена болка. 

 

И така скъпи мои приятели, всъщност най - голямата болест - това е да продължавате да се правите, че 

не сте се пробудили, че не сте Майстор, когато в действителност имате всичко необходимо. 

 



Това не е ваше 

 

И така, какво е това? Какво е? За какво се вкопчвате? 

 

Едит. Едит ти се държиш за своето борбено аз (Адамус я хваща за ръката). Държиш се за старите битки 

от миналите животи. Вкопчваш се в правилността. Вкопчваш се в това което трябва да стане по 

определен начин. Това не е твое. Това не е твое. Дори ако е дошло от минал живот, вече не е твое. Не е 

твое Едит. Пусни го. Всички тези стари битки - не са твои. 

 

ЕДИТ: (шепнешком) Благодаря. 

 

АДАМУС: Пусни. Пусни ги скъпа моя. 

 

Всичко това е толкова дълбоко. Често дори не го забелязвате, но то вече не е ваше. За вас настъпи 

вечерта на просветлението и дойде момента просто да пуснете. Всичко това не е ваше.  

 

Дейвид, твоето състрадание към другите, грижата ти за околните - ах, наистина това е такава 

благословия (Адамус взима ръката му), но това вече не е твое. От това се е родила твоята личност - 

добрия Дейвид - и то предизвиква у теб това усещане (в сърцето). Но то вече не е твое. Това не значи че 



ще започнеш да вредиш на хората. Не значи, че ще бъдеш безразличен към тях. Това просто значи, че 

вече не може да се грижиш за тях. Това не е твое, Дейвид. Вдишай дълбоко и пусни. 

 

Трудно е, сложно е. Тежко е да се пусне. Всичко това помогна да бъдете създадени. Помогна ви да 

станете такива, каквито сте, но не е ваше. То не е ваше. Отново и отново ще чувате как говоря за това и 

ще се съпротивлявате. Ще се съпротивлявате. 

 

Винс и Каролин, болките, които са засегнали телата ви (Адамус слага ръцете си на раменете им) - не са 

ваши. Приехте ги като свои. Лекарите са казали, че са ваши. Видяхте рентгеновите снимки, можехте да 

усетите болките и неразположението в тялото, но всичко това не е ваше. Не. Твърде сте загрижени за 

околните и всъщност един за друг. В това има красота - когато двама любящи хора понасят бремето на 

другия, но болките в тялото - не са ваши. 

 

Не мога да ви ги взема. Аз не съм целител, дори да можех, но мога да ви помоля да ги пуснете. Всички 

проблеми на тялото ви стават заради въплъщението, в което твърде много сте се вложили, твърде силно 

сте се борили за идеалите си. Това не е ваше. Пуснете. Вдишайте дълбоко. Това не е ваше Винс и 

Каролайн. Не е ваше. 

 

Много отдавна Тобиас каза: единственото което ви принадлежи - е това което избирате. Това е. 

Независимо дали това е проблем с изобилието. Не е важно дали е проблем от миналия ви живот. Каквото 

и да било - то не е ваше. 



 

Гледам ви и виждам във всеки от вас толкова благородни качества – качества, които ми се иска да 

забележите в себе си. Но вие носите твърде много в себе си. Сърцето ви е покрито със сажди и 

мръсотия, гнилости и смоли, защото носите в себе си това, което не ви принадлежи. И не можете да 

вземете това в своето въплътено просветление. Продължавате опитите да го достигнете, ще полагате 

много усилия, но тази мръсотия няма да ви позволи да го преживеете. 

 

Това не е ваше. Ще ви го повтарям отново и отново докато не ви омръзне да го слушате и докато 

наистина не пуснете всичко. 

 

Тази болка дълбоко в сърцето скъпа моя, тази болка в сърцето - не е твоя (Адамус взима ръката на Лара). 

Тя беше с теб дълго време. Травмата на Изида, твоя личен опит датиращ дълбоко в корените ти, от 

времето на Атлантида, тази дълбока болка, която усещаше през целия си живот - не е твоя. Създала си 

личност около нея. Създала си около нея разрушение и травми. Тя вече не е твоя. Не. Това беше опит, но 

не твоя. Моля те, вдишай дълбоко и я пусни. Тя не е твоя. 

 

И когато попитате, ”Но кога, Адамус? Кога ще стане това?”- това е което ви задържа. Казвам ви, че 

просветлението е естествено, че то ще се случи и така и ще стане. То ще стане в този живот - в този 

живот - а вие се чудите защо е необходимо толкова време, толкова трудности, защото се вкопчвате в това, 

което не ви принадлежи.  

 



От този момент, по всяко време, всеки миг се питайте: това ваше ли е? Може да се опитате да си 

намерите оправдание, ”Да, причиних голяма болка на друг човек. Направих грешка” или нещо подобно. 

Ще си мислите, ”Ами разбира се това е мое”. Ще ви спра и ще ви кажа, ”Не. Не влачете повече това след 

себе си. Не се вкопчвайте. Не се вкопчвайте вече в тази съблазън. Това не е ваше.” 

 

Понякога се чувствате голи, напълно разголени, защото сменяте кожата си, човека който сте били, 

личността която ви определяше, която ви мотивира, която ръководи решенията ви. И изведнъж се 

чувствате съвършено голи, много уязвими - “Кой съм аз? Какво правя тук? Кой искам да продължа да 

бъда?” - това означава че трябва да се върнете към, ”Аз съществувам. Аз Съм това Което Съм”. 

 

Всичко това не е ваше. Безумните мисли, които възникват в главите ви, проблемите със здравето, 

проблемите с изобилието, болките, безпокойството - не са ваши. 

 

Можете ли просто да спрете всичко с един замах? (Адамус докосва ръката и раменете на Алис). Можете 

просто да решите, ”Това вече не е мое”. Можете ли да го направите? Разбира се, че можете! Нещо вътре 

във вас може да не поиска да го пусне и да каже (докосва ръцете и раменете на Джули), ”Но аз трябва 

поне малко да се държа за това, за да не бъда лош човек”, точно за това ви казвам (докосва ръцете и 

раменете на Стив), ”Всичко това не е ваше”. Кое е ваше? Само това, което избирате да бъде. 

 

Вие не сте вашите минали животи. Вие не сте миналите си животи (докосва ръцете на Кати). Ние ги 

наричаме души близнаци. Можете да ги усещате, но не сте вие. Не е нужно да страдате за това, което са 



направили те (докосва ръцете на Тифани). Това не са ваши постъпки. Насилието извършено над вас от 

другите хора и прието от вас толкова дълбоко, че усетихте сякаш сте направили нещо нередно и сте си го 

заслужили - това не е ваше, вече не. Нищо от това не е ваше. 

 

Вдишайте дълбоко и пуснете. 

 

Не е нужно да го отблъсквате. Не е нужно да се борите с това. Просто го пуснете. И това е. И това е 

всичко. То не е ваше (Адамус приближава до масата на персонала). Трябваше добре да огледам 

чудесната работа която сте свършили (говори за новата декорация). 

 

Твоята дъщеря, о дъщеря ти, (докосва ръцете и раменете на Питър). Боли те сърцето. Не разбираш какво 

става. Колкото и да я обичаш, това не е твое. Не трябва да се съмняваш дали си направил правилно 

всичко, добър баща ли си бил, това не е твое. Случилите се събития бяха променящ живота опит, 

предначертан от душата. Трябваше да стане нещо, което да обърне погледа и навътре, към своята 

човешка част, нещо което да я потопи по - дълбоко в себе си. Това беше предначертано, беше част от 

нейния избор. Бъди състрадателен, обичай я, грижи се за нея, покажи и добротата си - тази доброта, 

която носиш вътре в своето същество - а всичко останало не е твое. 

 

Трудно е да се говори така на баща, чиято дъщеря е много пострадала. Не те моля да си безразличен. 

Просто ти казвам да не го приемаш твърде навътре. Бъди до нея, бъди нейната силна и мъдра подкрепа, 

но това не е твое. Тя ще преживее тежка година, а после ще разбере, защо наистина е дошла тук. 



 

Всичко това не е ваше. Вашето семейство. Говорили сме за това в ”Свободата от рода”. Не трябва да 

изплащате дълговете на семейството си! (докосва ръцете и раменете на Джийн). Много поколения липса 

на самооценка, самоуважение, бедност в семейството, разкаяния пред Духа, Бог, поколения грешници 

или както и да се нарича това в семейството. Всичко това не е ваше, но все още го държите в себе си. 

Продължавате тази борба. Пуснете. 

 

Означава ли това повече никога да не видите семейството си? Да се откажете от семейството? Не е 

задължително. Това означава да пуснете всичко в себе си. Да се освободите, защото това е най - доброто 

нещо, което можете да направите за предците си и за семейството си, живеейки тук и сега - да ги 

освободите. Всичко това вече не е ваше. Но продължавате да се вкопчвате в него. Продължавате да се 

борите с него. Продължавате да мечтаете за това. То не е ваше. 

 

Твоите проблеми с властта (докосва ръцете и раменете на Джо) идват от миналите животи, когато си бил 

потискан от господари, властимащи, тези които са ти давали подслон, които са контролирали живота ти. 

Това е било минало въплъщение. То вече не се отнася до теб. То вече не е твое. Ако продължаваш да се 

държиш за него, пътя към просветлението за теб ще се превърне в борба. Той ще бъде болезнен и ще 

предизвика проблеми като рак и психоза. Всичко това не е твое. То беше в миналия живот. В този живот 

ти си – Аз Съм. Пусни. 

 

(Адамус докосва Гилиън по раменете) Това, което и казах за семейството се отнася и за теб (говори за 

Джийн и неговата майка). И за теб се отнася (лек смях). 



 

Всичко това вече не е ваше. Изглежда очевидно. Изглежда толкова разбираемо. Това не е ваше, но вие се 

вкопчвате в него. Често дори не го осъзнавате. Понякога сте толкова пропити от поведението и старите 

навици от минали животи, от минали семейства. Понякога, понякога дори не знаете че те съществуват. 

 

Всички тези притеснения, скъпа моя (докосва ръцете и раменете на Джейн) - знаеше че ще дойда тук  

(лек смях), о, тя го усещаше - всичките ти безпокойства, всяко от тях - не е твое. Но ти се държиш за тях. 

Те са като стар пуловер, който постоянно доплиташ и не можеш да изхвърлиш. Това не е твое. Не е твое. 

Защо се вкопчваш? Страх те е да пуснеш. Страх те е да пуснеш куките и преждата - всичко, което си 

правила, което определяше твоята личност, всички притеснения са ненужни. Джон сега би ти се скарал. 

Единствената болест - е да не се пробудите, когато имате всички инструменти, всичко необходимо - 

просто да позволиш. Но ти продължаваш да плетеш пуловера на безпокойството.  

 

Това не е ваше. О. О (Адамус слага ръцете си върху Сарт). 

 

САРТ: По дяволите! (смях) 

 

АДАМУС: Слабост. Слабостта на човешкото, човешката уязвимост - това не е твое. О, ти би могъл да 

приемеш това и да го усетиш, но то вече не е твое. Това е вътрешна слабост, уязвимост, които те карат да 

действаш на обратно - коравия мъжага, смешното момче, разсеяния, но момчето, което чувства слабост, 

че нещо вътрешно не е наред - то не е вече ваше. Всъщност слабостта никога не е била ваша. Слабостта 



никога не е била, но вие се вкопчвате за нея. О, ти толкова дълбоко си я закопал, че никога не би я видял, 

но аз знам че е тук. Тя не е твоя. 

 

Всичко това не е твое. Борбата, проблемите, децата (гледа Кери), партньорите, старанията, да сте войни. 

Нима не е странно - двама война един зад друг (говори на Кери и Едит). Вече няма с какво да се 

сражавате. Няма с какво. Това не е ваше. И всяка мисъл, която ви идва в главата, за това че сте 

недостойни, всяка мисъл за това че трябва да се стараете и да се борите, че нещо е неправилно - не са 

ваши! Казвал съм ви това вече много години: деветдесет и три процента от всичко което се случва в 

главата ви - не е ваше и бих казал, че още пет шест процента - е пълен боклук за който сте решили да се 

държите. Той се е появил бог знае от къде. Всичко това - не е ваше. 

 

Но пак, колкото и просто да звучи, вие все пак ще продължавате да се борите с това. Искам сега 

наистина да забележите - мислите си, чувствата си, случващото се в момента в живота ви, трудности или 

лекота, конфликти и спречквания - и всеки път когато това става, искам да вдишате дълбоко и да се 

запитате, ”Това мое ли е или не?” Всеки път, когато стане това, искам да го наблюдавате. Тревожи ли ви 

стария въпрос, ”Какво се опитва да ми каже Духа? Какъв урок трябва да науча? Трябва ли да спасявам 

мира, семейството си или още нещо?” И всичко това - не е ваше. 

 

Дори ще се осмеля да кажа, че вие сте егоисти в най - лошия смисъл на думата. Вие сте егоисти, ако се 

държите за всичко това, ако се държите за старите психологически проблеми - липсата на изобилие, 

болките в тялото, мисълта за това, че сте слаби и недостойни. Всъщност това е егоизъм. Разбира се, моля 

ви да се погрижите за себе си, но когато стигнете до момента в който се отнасяте снисходително към 



тези стари мисли, когато сте снисходителни към това което не е ваше, аз казвам че сте егоисти. Не 

допускате Майстора вкъщи. Също така всъщност не позволявате да се случи еволюцията на миналите и 

бъдещите животи. Това е егоизъм. 

 

Най - сериозната болест - е да не си позволите да се пробудите, да имате проблясъци, да притежавате 

всички инструменти, всичко. 

 

Нека вдишаме дълбоко това. 

 

“Това не е мое”. Искам да го усетите вътре в своето същество, когато се случи, когато се измъчвате 

когато не си позволявате просветлението. “Това не е мое” - тази мисъл ще ви помогне да разберете какво 

наистина е ваше. 

 

Нека направим мераб от това, скъпи мои приятели. 

 

Вашите добри качества - Мераб 

 

Много от това, което носите в себе си, не ви принадлежи и сте заринати от всякакви боклуци. Опитвате 

се да ги завлечете в своето въплътено просветление. Там не им е мястото. 



 

(музиката започва) 

 

Там няма място за семейни проблеми, проблеми с изобилието, опити да се спаси човечеството, чувство 

за вина заради неспособността да се спаси човечеството. 

 

Нека вдишаме дълбоко. 

 

Всичко това не е ваше, а какво е ваше? Какво е ваше? 

 

За да го разберете нека погледнем в сърцето. Не в ума, а в сърцето. Виждате ли, толкова сте свикнали да 

се оценявате от гледна точка на ума - добро ли е или лошо, правилно или неправилно. Нека отидем в 

сърцето и да видим какво има там. 

 

На една от неотдавнашните ни срещи, на една чудесна среща аз ви попитах, ”Кои са добрите ви 

качества? Кои са добрите ви качества?” И вие си помислихте, че времето и пространството спряха, 

всичко замръзна. “Добрите качества“. 

 

“Кои са добрите ви качества?“ – попитах и беше трудно да се отговори на този въпрос. 



 

Нека сега видим добрите ви качества. Навлезте в сърцето. 

 

(пауза) 

 

Не си позволявахте да го направите – да навлезете в сърцето. В сърцето ви виждам добър човек, много 

добър. Човек, който толкова дълго и толкова задълбочено се е грижел за другите. Човек който се 

опитваше да помогне на другите и да ги изцели, да се погрижи за тях. 

 

(пауза) 

 

Човек, който отдаваше всичко от себе си, своята енергия. Да, това наистина са добри качества. Но по 

такъв начин вие поехте върху себе си техните проблеми. Поехте това, което не ви принадлежи. Поехте 

върху себе си техните трудности, техните неприятности, техните болести. 

 

(пауза) 

 

Вдишайте дълбоко и усетете добрите си качества. 

 



Същество дошло на планетата Земя в много ранен етап от нейното образуване, за да донесе тук живот, за 

да направи тази планета пространство на мъдрост и любов. Това е добро качество. Това ваше качество – 

дълбоката грижа за тази планета. То се проявява сега като любов към природата и към животните. Това е 

вашето добро качество. 

 

У вас има толкова много доброта, че вие всъщност поехте върху себе си проблемите на целия свят. 

Тежко ви е да гледате новините, защото те така дълбоко ви раняват. Приемате ги толкова близо до 

сърцето си. А също така възниква и вина и болка от това, че не сте направили нищо за да промените 

света. 

 

Виждате ли, когато погледнете в сърцето си, вие разбирате че сте дошли тук по много важна причина, 

която ще промени света. Дошли сте не за да промените света, но това заради което сте дошли, ще го 

промени. 

 

У вас има толкова много доброта, че искате хората навсякъде да са щастливи, толкова доброта, че искате 

всеки да има изобилие, толкова доброта че искате доброто на всички. Но също така поемате върху себе 

си техните проблеми, които не ви принадлежат. 

 

Да, може би се уважавате за това че сте поели толкова много от това, което не ви принадлежи. Но когато 

ме попитате, “Защо? Кога? Кога ще стане това? Кога ще се случи просветлението?“ – когато пуснете 

всичко това, което не ви принадлежи. 



 

Усетете сърцето си, добротата си, огромния си хуманизъм. 

 

Какво е общото между Шамбра? Защо се събирате заедно? Това е Мечтата на Атлантида, но тя също така 

се е превърнала в огромно състрадание към човечеството. Знам, че хората ви дразнят – мен също – но 

дълбоко в сърцето си вие много обичате хората. 

 

И точно за това сега ви е много трудно, когато казвам, “Това не е ваше“. В сърцето ви има толкова много 

човечност, такава любов към хората, че вие смятате че трябва да поемете проблемите им, а това не е 

така. 

 

Това не ви касае – страданията на планетата. Не – започвайки от децата и завършвайки с кученцата и 

възрастните хора – техните страдания не са ваши. 

 

В сърцата ви има толкова доброта – у всеки от вас. Последното, което ви се иска е да навредите на 

някого. А ако случайно стане нещо такова, ако причините на някого такава болка, ще възникне огромно 

чувство на вина – отстъпвате, свивате крилата, скривате ги. Това не е ваше. 

 

(пауза) 



 

Вашите минали животи – ах много от вас искаха да се свържат с всичките си минали въплъщения. Какво 

сте правили? Къде сте живели? Какви сте били? Но те не са ваши. Те ви чакат. Чакат ви, а не обратното. 

Те ви чакат. Важното е не кои сте били, а кои сте сега. 

 

Вие не отричате миналите животи. Не се отричате от тях, просто не сте тях. Техния опит, техните 

травми, дори техните постижения и радости – не са ваши. 

 

Всяка мисъл преминаваща през ума ви – мислите с които сте се борили, мислите които сте се опитвали 

да потиснете – спрете за миг. “Това не е мое“. Мисли на съмнение – мислите си, че това са собствените 

ви съмнения – но не са ваши. Тези съмнения … идват ли те от масовото съзнание, от миналите животи 

или от още някъде – те не са ваши. 

 

(пауза) 

 

Ще бъде малко некомфортно, “Но тогава кой съм аз? Кое е мое?“. Точно за това ви казвам, “Нека 

погледнем в сърцето. Нека се върнем в сърцето, в добротата, във вашата човечност, във вашата любов“. 

О, вие помогнахте да създадем това, което наричаме любов и разбира се имате голямо сърце, огромна 

любов. Тя е в сърцето ви. Тя е във вашата доброта. 

 



Но ако се отърсите от всичко това, ще видите своята доброта, дълбока грижа – искрена, чиста грижа – 

живееща в сърцето ви.  

 

(пауза) 

 

Когато гледам в сърцата ви не виждам никакви тъмни петна или точки. Не виждам зло. Не виждам 

слабости. Виждам в сърцето ви състрадателно и грижовно същество, което се е нагърбило с проблеми, 

които не му принадлежат – от семейството му, от другите хора, от минали животи – но въпреки това не 

са ваши. Можете ли просто да ги пуснете? Не се борете с тях. Не ги преработвайте. Просто ги пуснете. 

 

(пауза) 

 

Тук се намираме в безопасното пространство, прекрасно безопасно пространство. Заедно навлизаме в 

следващата епоха, в Живота в Амио. Това е когато божественото и човешкото стават неразделни. Не 

можете да живеете живота си, докато носите това, което принадлежи на някого другиго. И цялата тайна е 

в това, че те всъщност не го искат от вас. 

 

Голяма част – от вашите тревоги и съмнения, вашите болки и безпокойства, болестите ви и недостига на 

изобилие, вашата нелюбов към себе си, зациклянето ви – всичко това не е ваше. 

 



И като Майстор вие имате пълното право да заявите това и да го направите. Като Майстор имате пълното 

право да премахнете това от вашето съзнание, от ума ви, но особено от сърцето ви. 

 

Болката в главите ви, депресиите, вашите мании, които са вашите съмнения и притеснения и вашия мрак 

- те не са ваши. 

 

 Те не са ваши. 

 

(пауза) 

 

Този когото аз наричам Майстор чакаше на своите крила. Това е своего рода игра на думи. Майсторът 

чакаше на крилата си – чакаше кога ще пуснете всичко което не ви принадлежи, но вие се оказахте много 

егоистични, самовлюбени. Позволихте си да играете на най – лошата от всички болести – вкопчвате се за 

това, което не е ваше, не се пробуждате въпреки че притежавате всички инструменти за това. 

 

Нека променим това точно тук – просто вдишвайки. Без да прилагате усилие, а просто вдишайте. 

 



Ще чувате от мен отново и отново – ах, в мислите в главата ви, в сънищата си посред нощ, на Шоудите, 

навсякъде – “Това не е ваше“. Това не е въпрос, а утвърждение. Няма да ви питам. Ще ви казвам, “Това 

не е ваше. Пуснете. Освободете се“. 

 

Майсторът не иска да чака повече на крилата си. Майсторът иска да бъде крилата. 

 

(пауза) 

 

Това не е ваше. 

 

Какво е ваше? Вашата доброта. Вашата грижа и състрадание. Вашето дълбоко, дълбоко чувство за 

привързаност. Те са – ваши. Вашето сърце, е вашата доброта. 

 

(пауза) 

 

Нека вдишаме дълбоко. 

 

Това не е ваше – всичко със сажди, мръсотия и боклук. То не е ваше. 



 

Нека вдишаме дълбоко в този прекрасен мераб. 

 

(музиката затихва) 

 

Опитахме се да направим това на една от нашите срещи в Италия. Хм, интересно. Много интересно. Не 

го направихме така, а малко по – различно. Наложи ми се да направя малко разсейване – включете моля 

светлината – наложи ми се да направя малко разсейване. Но това, което се случи беше удивително. 

 

Всички изведнъж започнаха да се освобождават от това, което не им принадлежи, което не беше тяхно, 

което носеха от дълго, дълго време. Те започнаха да се освобождават от това, този гнил кафяв облак, 

който замъгляваше цялата стая - причиниха гадене на бедния Калдре. Струваше му се че се потапя в 

своето или в тяхното повръщано (лек смях). И разбира се какво направи той? Той направи това, което би 

направил всеки един от вас, добрите хора. Той си помисли, че нещо не е наред. Че той е направил нещо 

грешно. Може би зле се е подготвил. Може би е изял нещо. Сметна това за свое въпреки, че всичко това 

не беше негово. Всички се освобождаваха от своя боклук, от това, което не им принадлежи. 

 

Вие правите същото, всеки ден от своя живот, всеки час – проигравате това което няма нищо общо с вас. 

Това е егоизъм. Трябва да го пуснете. Позволихте ми да ви помогна да се освободите от това. 

 



Живот в Амио 

 

Навлизаме в съвършено ново време. То се нарича въплътено просветление. Това е Мечтата на Атлантида. 

Точно за това сте тук. За това аз съм тук. Това не е игра; това е страст. Това не е хоби; това е причината 

вие и аз да сме тук. Можем да се забавляваме в този процес. Това може да стане опит, който не може да 

се опише с никакви думи. Но е време да пуснете всичко, което не ви принадлежи. 

 

Дори когато ще гледате в огледалото днес или утре искам да погледнете в него и да разберете че много 

от това не е ваше. Но вярвате в обратното. Позволихте всичко да е така, но то не е истина. 

 

Изглежда че ни очакват интензивни и много дразнещи моменти, защото всичко ще бъде постоянно, 

постоянно, постоянно напомняне – “Това не е ваше“ – и това няма да е въпрос. Аз или вашия Майстор 

постоянно ще ви казваме, “Това не е ваше“. Което значи – пуснете. Излезте от това. Пуснете. 

 

В нашата работа преминаваме в нова ера, това означава, че просто ще го направим. Много пъти сме 

говорили, много пъти сме се забавлявали, а сега просто ще го направим. Това е което наричам Живот в 

Амио и вие виждате как той разцъфтява навсякъде – в Аления Кръг, у Шамбра по целия свят – лекотата, 

изяществото и добрия живот на Майстора. Това не е просто малко подобряване на човешкия живот. Това 

е съвършено различен живот и той започва когато мъдростта на Майстора … помните ли че по – рано 

говорих за мъдростта. Това е вашия опит дори от всичките ви животи, целия ви опит в този живот – 



добър, лош, болезнен, радостен – когато той е пречистен от мъдростта в която не остава разлика между 

щастие и тъга. Това е просто мъдрост. 

 

Мъдростта – едно от най – трудните за обяснение понятия. Но както казах на миналата среща, Марк 

Твен – с когото съм малко запознат – каза, “Мъдростта – е когато просто не ти пука“, което означава да 

спреш цялата борба. С нищо не се борите. Нищо не се опитвате да манипулирате. Все ви е едно, това е 

просто мъдрост. Това е всичко на което сте се научили, всичко което чувствахте. Това е любовта, 

омразата и всичко останало пречистено до мъдрост. До сега тази мъдрост беше недостъпна за човека. 

Говорехме за нея, но тя беше недостъпна. 

 

Това към което се движим сега – това е мъдростта на Майстора и сърцето на човека обединени в едно. 

Никога преди човека не е имал възможност да получи достъп до мъдростта. Може да се каже че тя някак 

пребиваваше в друго състояние. Човекът не беше готов за нея тъй като мъдростта е толкова приятна и 

могъща, че човекът си мислеше че не е готов за нея. Той си мислеше, че ще му дойде в повече. Но сега 

приближаваме до този етап – мъдростта на Майстора и сърцето на човека. 

 

И аз ви питам, какво има в сърцето ви? Кои са добрите ви качества? Какви са вътрешните ви добри 

качества? И ви моля добре да ги разгледате – вашите добри качества. 

 

Говорих малко за тях, във всеки един от вас аз виждам – вашата човечност, грижа за другите, грижа за 

планетата до такава степен, че да поемете върху себе си това което не ви принадлежи – но ви моля, в 



края на този Шоуд, на тази среща да усетите какво се намира дълбоко в сърцето ви. Не тези 

повърхностни отговори които често получавам – а кои са вашите добри качества? Защото когато можете 

да си позволите да говорите и да усещате тази доброта, същата доброта с която дарявахте другите, ще 

бъде насочена и към вас. Кои са добрите ви качества? Питам не за талантите ви, постиженията и 

наградите ви. Те не значат нищо. 

 

Кои са добрите ви качества? Защото се движим към обединяване на мъдростта на Майстора със сърцето 

на човека. Това е Живот в Амио. 

 

Нека вдишаме дълбоко заедно. 

 

Между тази и следващата ни среща отговорете – кои са добрите ви качества? Следващия Шоуд ще 

започнем с търсенето на, по – точно Лидна с микрофона ще търси този отговор. Кои са добрите ви 

качества? Също така помнете, че това не е ваше. Целия боклук – физическата болка, семейните 

проблеми, проблемите с парите, проблемите в отношенията – това не е ваше. А ако се вкопчвате в тях, 

ще ви наричам егоисти. 

 

С това скъпи мои приятели, нека вдишаме дълбоко, докато Калдре си обува обувките. Нека вдишаме 

дълбоко и като завършек да послушаме малко от музиката на удивителния Марти. 

 



Помнете че всичко е наред в цялото творение. Благодаря (аплодисменти в залата). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


