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

***

Eu Sunt Cel Ce Sunt, Adamus din Domeniul Suveran.

Haideți să respirăm profund, în timp ce spunem bun venit noului vostru an — 2018. Ah! Aș 
spune, încă un an al separărilor. Nu cu mult diferit de anul trecut (cineva spune sarcastic: „Yay!”). 
Yay (cineva spune: „Uuu huu!” și câteva chicoteli).

Încă un An al Separării

Ce urmează să se separe în acest an? Ați văzut o eliberare imensă anul trecut a vechilor energii 
masculină/feminină, Isis/Adam. De 
fapt, am făcut Rana lui Adam în 
acest an trecut. Am avut o mulțime 
de eliberări proprii petrecându-
se și apoi ați văzut petrecându-se 
asta peste tot în lume. Da, și e doar 
începutul.

Așadar, ce urmează să afecteze 
această separare, în acest an? 
Linda, microfonul, te rog.

LINDA: Oh, frate!

https://store.crimsoncircle.com/wound-of-adam.html
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ADAMUS: Trebuie să înregistrăm asta ca să revenim la ea peste un an.

LINDA: Au fost oameni care m-au mituit cu bani ca să nu vin la ei cu microfonul! (râsete)

ADAMUS: (chicotind) Ia banii, dă-le microfonul.

LINDA: Da, în regulă. În ordine.

ADAMUS: Așadar, ce alte separări? Ce vezi tu că se va destrăma 
anul acesta, în afară de tine însuți? (câteva chicoteli) Ăsta nu 
e un răspuns cinstit.

ANDY: Anul ăsta văd oala dând în clocot mai tare și făcând și 
mai mult dezastru.

ADAMUS: Sigur?

LINDA: Vorbești despre marijuana? (n.tr.: ‘pot’ înseamnă oală, 
dar și marijuana)

ADAMUS: Și văd venind echipele care fac curățenie încercând 
să...

ADAMUS: Echipele care fac curățenie.

ANDY: Da! Da!

ADAMUS: Da, în regulă. Dă-mi un exemplu, totuși. Vreau să spun, oala ce dă în clocot, da. Pentru 
cei din Colorado este foarte potrivit (câteva râsete, pentru că „pot (marijuana)” este legală în 
Colorado), dar ce, în mod specific? Ce grup? Ce parte geografică a lumii? Care instituții? Ce se 
va destrăma?

ANDY: Cred că există o șansă foarte mare ca să vedem schimbări monetare. Cred că Rezerva 
Federală e în bucluc.

ADAMUS: În ce sens totuși? Vreau să spun, ăsta e un fapt. Dar în ce sens? În sus sau jos?

ANDY: Cred că urmează să vedem câteva prăbușiri financiare anul acesta.

ADAMUS: Câteva sau toate?

ANDY: Poate toate, fiindcă totul se bazează pe asta.

ADAMUS: Da.

ANDY: Rezerva Federală.

ADAMUS: Nu, nu tocmai.

ANDY: Ei bine, într-un fel.
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ADAMUS: Nu, nu, nu.

ANDY: Într-un fel.

ADAMUS: Haideți să ne oprim chiar acolo. Se bazează pe încredere și prostie (râsete).

ANDY: Da.

ADAMUS: E adevărat. Nu, în lume, finanțele sunt bazate pe acei doi factori și, ei lucrează cumva 
mână-în-mână. Dacă ești suficient de prost, ai încredere atunci când poate nu ar trebui. Și 
uneori acea încredere te lasă să fii puțin stupid, ceea ce e în regulă. Dar e o încredere mutuală. 
Nu e susținută de nimic. Obișnuia să fie. Cu mult timp în urmă se aflau porci și vaci și capre și 
oi care o susțineau. Dar nu există nimic, deci e încredere absolută. Așadar, se poate avânta la 
înălțime — și nici măcar în mod artificial; se poate avânta la înălțime și este încă foarte valabilă 
— sau poate să cadă foarte jos, foarte, foarte jos, deoarece se bazează toată pe încredere. Și 
există mecanisme integrate în lumea financiară chiar acum, care o feresc să cadă prea departe, 

prea rapid, dar ea poate. Însă eu nu văd întâmplându-
se asta anul acesta.

ANDY: Ah.

ADAMUS: Nu văd. Nu. Nu. Nu imediat. Alte lucruri 
urmează să vină mai întâi. Dar apreciez perspectivele 
tale.

ANDY: Doar un gând.

ADAMUS: Doar un gând (Andy râde). Și, știți, chiar 
aici în Crimson Circle, toate gândurile sunt, ei bine, 
nu la fel cu ale lui Adamus (ei râd). Mulțumesc. Dar ai 
dreptate, deoarece tu de fapt te proiectezi puțin mai 
departe în viitor decât doar 2018. Te uiți puțin mai 
departe. Asta e ceea ce recepționezi.

În acest an, ce altceva urmează să se destrame cu 
separare?

LINDA: Adamus, este posibil pentru careva să aibă un răspuns corect pentru tine? (el ridică 
din umeri; multe râsete) În regulă. Nu vreau să sperii pe nimeni, 
deci sunt probabil în regulă. Hai să mergem chiar de aici.

ADAMUS: Da, este și sunt mai mult decât doritor să o recunosc 
când se întâmplă.

LINDA: În regulă. În regulă.

ADAMUS: Ba chiar voi plăti pentru răspunsurile bune. Cauldre, 
unde sunt banii tăi? (buzunarele lui sunt goale; publicul spune: 
„Auu”)

LINDA: Scuze.
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ADAMUS: Va fi pe încredere. Aveți încredere în mine că o să primiți banii (mai multe râsete). 
Bun.

NANCY: Bănuiesc că mă văd pe mine separându-mă de unele chestii vechi.

ADAMUS: Unele chestii vechi. În regulă. Cum a fi ce, în special?

NANCY: Oh, doar probleme vechi.

ADAMUS: Probleme vechi. Mda, voi ajunge la asta mai târziu (ea chicotește). Nu, cu adevărat. 
Mai târziu în mica noastră discuție de azi, oh, da. Bun. Ce altceva? Ce altceva? Asta urmează să 
fie filmat pentru anul viitor.

LINDA: Oh, doamne. Asta e riscant.

ADAMUS: Ei, hai. Și primiți douăzeci de dolari dacă realmente îmi place răspunsul vostru.

LINDA: Simțind, simțind, simțind, simțind, în regulă.

ADAMUS: Sau o promisiune de plată.

LINDA: Aici.

ADAMUS: În regulă. Așadar, ce altceva urmează să se destrame anul acesta? Ați văzut 
masculinul/femininul, începutul. A fost uimitor. A fost ca și cum urmăream un meci de fotbal 
stând în - cum le spuneți - tribunele din cer și urmărind cum se întâmplau toate astea și a fost 
așa de binevenit, așa de mult așteptat. Ce altceva urmează să se destrame anul acesta?

SCOTT: Lucrul care continuă să-mi vină în acestă ultimă lună, 
de la ultima dată când am fost aici până luna asta, a fost să 
mă aștept pur și simplu la neprevăzut.

ADAMUS: Eh, asta e viața cu Shaumbra zilele astea, știți, da, 
da. Da.

SCOTT: Așa.

ADAMUS: În regulă. Urmează să vorbim și despre asta.

SCOTT: În regulă.

ADAMUS: Așadar, le vom pune pe ale voastre laolaltă. Vedeți 
cum creați un Shoud aici? Da.

Vorbind despre neprevăzut, așadar am spus înainte că un Shoud este atunci când aducem 
laolaltă toate energiile. Sunt eu parțial. Este parțial Cauldre, Linda, personalul și echipa; voi 
toți, fiecare ce vizionează online. Ăsta e un Shoud. Deci, ați crezut poate că e ca o treime, o 
treime, o treime — o treime Adamus, o treime Geoff, Linda și personalul, o treime Shaumbra. 
Nu, este sută la sută Adamus astăzi. Sută...

LINDA: Ooh! Aah! Ssss!
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ADAMUS: Îmi dai voie să termin? (râsete) E sută la sută Adamus astăzi. E sută la sută Geoffrey, 
Linda, echipa. E sută la sută Shaumbra. Cum e asta posibil? Face 300 la sută sau mai mult. Către 
asta ne îndreptăm. Totul se schimbă.

Vă amintiți că acum o vreme, acum un an sau așa ceva, într-unul dintre Shoud-uri, am spus: 
„Totul devine…” Ooh, o să împrumut asta astăzi. Nu iPad-ul, ci standul (el mută pupitrul mai 
aproape). Vă amintiți când am spus că totul se înnoiește? Totul se înnoiește. E un paradox 
interesant, deoarece totul se înnoiește, dar totul pare să rămână neschimbat. Ahh! Aici e 
momentul când vreți să acordați o deosebită atenție, când totul pare că e la fel. Fiecare zi — 
vremea, știrile, ceilalți oameni, obiceiurile voastre, toate de genul ăsta — par să fie la fel, dar 
opriți-vă, respirați profund, deoarece există ceva care se petrece. Totul se înnoiește și, nu e o 
contradicție. Vom ajunge la asta într-un moment.

Încă două răspunsuri. Ce se destramă? Ce urmează să fie separat, în acest an în mod special? 
Da.

TAD: Eu văd guvernul — piuuuuu! — știi tu.

ADAMUS: Da.

TAD: E ca și cum ar fi fost un puzzle și aceste piese de puzzle pocnesc și cad peste tot. Unele 
ard. Unele…

ADAMUS: Dă-mi un exemplu. Vreau să spun, cum ar fi guvernul, ca și cum ei vor înceta pur și 
simplu să lucreze? Ca și când ar fi făcut asta vreodată (râsete).

TAD: Nu, e ca și cum, e ca și cum… e ca și cum factorii din oameni sunt…

ADAMUS: Ca și cum ei vor mări taxele?

TAD: Asta e expresia mea, e ca și cum tuturor li se trag jos 
pantalonii. Totul devine descoperit/expus și...

ADAMUS: Poate ar trebui să facem asta data viitoare. La 
următorul Shoud pur și simplu toți vom...

LINDA: Hai să nu!

TAD: Stăm în fundul gol?

ADAMUS: Toți doar în fundul gol.

TAD: Doar în fundul gol.

LINDA: Haideți să spunem că am făcut-o și să n-o facem.

ADAMUS: Îmi place ideea. În regulă. Dar să purtați lenjerie curată, vă rog (mai multe chicoteli). 
În regulă, guvernul.

TAD: Deci se simte ca și când totul devine expus.
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ADAMUS: Sigur.

TAD: Și presupun că vei primi a suta maimuță și...

ADAMUS: Ce ar face oamenii, realmente, fără guvern?

TAD: Orice ar dori să facă, presupun.

ADAMUS: Nu, eu spun că guvernul e personajul negativ/banditul de multe ori, dar guvernul, 
pentru mine, întotdeauna… Mă uit la guvern ca reprezentant al conștiinței oamenilor — 
incompetența, lipsa abilității de a finaliza orice, aprobând o mulțime de reguli și regulamente. 
Oamenilor le plac regulile și regulamentele lor, începând cu voi înșivă. Asta se extinde pur și 
simplu în guvern. Deci, da. Guvernul nu e un personaj negativ. Guvernul sunteți voi.

Mai departe. Nu următorul, ci este orice altceva care ai vrea să adaugi despre guvern?

TAD: Nu. Doar se schimbă și cred că noi suntem… țara noastră conduce cumva drumul, 
expunând brazdele după arătură. Și să sperăm că chestia asta oribilă care are loc acum va avea 
ca urmare, se va sfârși în ceva mai bun.

ADAMUS: Sau poate nu.

TAD: Sau poate nu. Îîh!

ADAMUS: Sau poate nu.

TAD: Serios? Mai rău?

ADAMUS: Oh, nu, nu! De fapt, există — eu râd — există atât de multă frumusețe în asta și 
privesc ceea ce ați creat voi, dar în care încă nu v-ați dus să înotați. Voi ajunge acolo într-un 
minut (publicul spune „Îîîîh!” și Linda râde).

TAD: Asta are de-a face cu trasul pantalonilor jos și are asta vreo legătură cu toate?

ADAMUS: Toate astea se leagă.

TAD: În regulă.

ADAMUS: Toate astea se leagă.

TAD: În regulă.

ADAMUS: Încă unul. Anul viitor, anul acesta, ce urmează 
să se întâmple? Unii dintre voi aveți un simț al imaginației 
tare sucit. Da.

MARY SUE: Eu simt o separare între oamenii care se 
ascund în familiile lor și în grupuri pentru protecție și 
cei care sunt dispuși să iasă din asta.

ADAMUS: De fapt, tu ești pe o direcție foarte bună, într-
un fel. E puțin — o voi explica puțin diferit. Sunt cei care 
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urmează, în principiu, să stea într-o dimensiune care nu se schimbă, deoarece ei nu vor să se 
schimbe. Și continuă să aibă guverne, deoarece au nevoie de ele; asta continuă să nu facă 
efectiv niciun fel de progres și lumile lor sunt gri și pline de multă ură și alte lucruri similare și, 
asta va continua. Și va deveni realitate nu doar acest întreg concept al Noului Pământ despre 
care am vorbit înainte în ProGnost, anul trecut, dar vor deveni realitate numeroase straturi și 
nivele de existență. Ele sunt acolo, este doar dificil să le admiteți sau să le recunoașteți chiar 
acum. Va fi mai multă claritate legată de ele.

Așadar, aș spune că viața pe planeta asta urmează să devină foarte stratificată, foarte 
stratificată. În acest moment, este foarte singulară. Știți, toată lumea este laolaltă în aceeași 
mocirlă mare și, există variații. Unii sunt în ea mai adânc. Alții sunt mai la suprafață. Unora 
le e puțin mai bine. Acum urmează să vedeți că lucrurile chiar încep să se transforme într-o 
realitate multidimensională, într-un fel care era dificil de imaginat înainte. Mda.

Părerea mea despre asta pentru anul acesta, la un nivel practic, anul trecut am văzut masculinul/
femininul, rolurile lui Isis și Adam chiar începând să se schimbe și, asta a ieșit la suprafață cu o 
mulțime din acele acuzații și o mulțime de — cum e denumit acum acest curent/mișcare în…

LINDA: Me Too. (n.tr.: Adamus și Linda se referă la o mișcare în mod special feminină, care a 
avut loc în SUA în 2017 legată de abuzurile sexuale petrecute de-a lungul multor ani - mișcarea 
se numește în limba engleză - Me Too/Și Eu la fel, sau Eu de asemenea)

ADAMUS: Me Too - o mulțime din curentul „Me 
Too” și ieșirea din rușine. Asta a fost, pentru mine, 
atât de culminant, atât de important pentru femei, 
pentru energia feminină, chiar dacă ești bărbat, să 
ieși din rușinea de a trăi ca om, rușinea lucrurilor 
pe care alții ți le-au pricinuit. Luați asta, Shaumbra, 
luați asta în viața voastră. Rușinea lucrurilor, nici 
măcar neapărat sexuale sau masculine/feminine, 
ci rușinea lucrurilor pe care le-ați avut în viața 
voastră și acum fiind suficient de îndrăzneți și 
curajoși să ieșiți și să spuneți: „Ajunge. Ajunge. Nu 
avem de gând să mai tolerăm asta în continuare.” 
A merge dincolo de rușine și de vină.

Acele lucruri — rușinea și vina — sunt probabil cei 
mai mari inhibitori pentru energia a orice. Ele chiar 
vă țin pe loc. Ele vă înăbușă. Sunt demoni care vă 
trag în jos, care vă fac să vă simțiți vinovați și fără o 
părere bună despre voi înșivă.

Așadar, acest an din urmă, 2017, a lăsat în sfârșit asta să iasă la suprafață, spunând: „Ajunge. Și 
ajunge cu acea oprimare masculină și cu abuzul. Pur și simplu nu o vom mai accepta și avem de 
gând să fim dispuși să ieșim și să spunem: ‘Da, am fost abuzat. Am fost constrâns. Am fost chiar 
violat și nu am de gând să mai accept asta în continuare.‘” Ăsta a fost un enorm pas înainte.

Acum, nu vreau să spun că asta a fost doar pentru că în acest ultim an noi am fost realmente 
în profunzimile energiei Adam și ale energiei Isis și am explorat într-adevăr asta și ceea ce eu 
consider realmente o poveste foarte exactă a masculinului și femininului. Și dacă nu ați avut 
oportunitatea să ascultați Rana lui Adam, ea explică atât de clar ce se petrece cu adevărat, cu 
adevărat și nu cu învinovățire și nu cu conștiința de victimă, ci spunând: „Iată ce se petrece.”

https://store.crimsoncircle.com/wound-of-adam.html
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Așadar, pentru 2018, sentimentul meu — și nu este o predicție; eu doar simt în mișcările 
energiei, mișcări de energie de mare probabilitate — următorul lucru ce va exploda sunt 
bisericile. Nu toate, dar multe dintre ele și, urmează să fie același tip de revelație care iese la 
iveală — greșeli de administrație financiară, mai mult din acest abuz sexual care a apărut la 
știri — și, de asemenea, în mod simultan, un număr de lucruri diferite, toate ieșind la suprafață 
cam în același timp, despre religii, faptul că o mulțime de doctrine, o mulțime de povești 
urmează să se demonstreze că sunt false. Există cărți, cărți actuale, care sunt publicate despre 
asta, spunând că va apărea ceva care va pune așa un semn de întrebare despre biserici și 
puterea și controlul pe care le-au avut, încât o să explodeze. Și va cauza o grămadă de teamă 
pe planetă, deoarece oamenii se bizuie pe biserici. E cumva precum un mare confort și o frică 
și mai mare, toate în același timp. E cumva o combinație ciudată, dar ei se bizuie pe asta.

Și voi realizați că întreg conceptul de Dumnezeu e efectiv destul de nou, chiar vechi de 
aproximativ 5.000 de ani, Dumnezeul unic. Atlanții — voi — aveau foarte puțină, poate deloc, 
conștiință despre un Dumnezeu. Știu că este greu de imaginat și, de multe ori, când adepții 
Noii Ere (New Age) se adună laolaltă și se întorc în Atlantida și Lemuria și în triburi indigene și 
cred că exista o înțelepciune formidabilă pe vremea aceea — nu tocmai. Era diferit și exista o 
diferită, ați putea spune, onorare sau fundament pentru credințe, dar exista realmente foarte 
puțină conștiință despre Dumnezeu pe vremea aceea. Nu a fost decât acum aproximativ 5.000 
de ani când asta s-a răspândit cumva în lume și, asta urmează să se schimbe acum.

Ca să extrapolez, să înaintez cu un pas, nu 
doar întreaga dinamică a bisericii masculine, 
bazată pe putere, urmează să se schimbe 
în acest an, cu lucrurile care ies la iveală, 
ci întreaga înțelegere a Spiritului sau a lui 
Dumnezeu se va schimba și asta va fi dificil 
pentru unii oameni. Ei sunt atât de înrădăcinați 
în căile bisericii și au tot fost de vieți întregi — 
și, amintiți-vă că și voi ați venit din asta — și 
păcatele și Iisus și întreaga poveste a lui Iisus 
este atât de inexactă. Așadar, întreg conceptul 
de Dumnezeu se schimbă și, e ca un efect de 
undă ce va traversa prin toate.

Așadar, asta e predicția mea pentru anul 
ăsta. Veți vedea o grămadă de activitate la 
nivelul bisericii. Este timpul ca acea conștiință 
să se schimbe, dar va fi mult mai greu să se 
schimbe asta decât a fost — decât este chiar 
și în prezent — întregile energii ale lui Isis și 
Adam. Întreaga conștiință a religiei este atât 
de adânc înăuntrul oamenilor și traversează 
liniile ancestrale, liniile vieților trecute. Este înrădăcinată.

Încă o dată, uitați-vă la dinamica unei biserici, nu toate bisericile, dar la multe dintre ele — 
bazate pe putere, masculin, motivații financiare și suprimare, suprimare prin păcat — și nu va 
mai funcționa deloc. Pur și simplu, nu va mai funcționa. Ei bine, o să reformulez asta. Pentru 
cei care insistă pe asta, ei urmează să fie la un nivel diferit, un strat de realitate diferit. Veți 
asista la o ruptură, o schimbare în diferitele straturi de realitate.

Amintiți-vă ce am vorbit în ProGnost — două Pământuri. Ele nu vin înapoi laolaltă. Ar fi fost 
aproape trist dacă ar fi venit, pentru că ar fi conținut totul în liniar/singular (mărginit/singular). 
Deci, ce vedem, este o deschidere acum a multor realități diferite. Unii dintre voi v-ați întristat 

https://store.crimsoncircle.com/prognost-2017.html
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când am spus că Noul Pământ și Vechiul Pământ nu urmează să vină laolaltă, dar uitați-vă la ce 
înseamnă asta cu adevărat, potențialul pentru straturi de realitate diferite.

Când cineva se încarnează în următoarea sa viață, nu e vorba doar să se întoarcă pe Pământ; 
e vorba, pe care Pământ doriți să vă întoarceți? Pe care Pământ doriți să vă întoarceți? Cel 
care e ghidat în principal de vechile religii? Un Pământ care are în principal energiile crimei/
delictului și suferinței? Sau vreți să vă duceți pe un Pământ care are acum energiile expansiunii 
și înțelepciunii? Vor exista multe. Și nu sunt… nu vă gândiți la ele în termeni de spațiu cosmic. 
Ele toate există chiar aici. Sunt toate înăuntrul a ceea ce voi ați numi Momentul Prezent. Ele 
există chiar aici și sunt toate adevărate, sunt toate reale.

Cei mai mulți oameni nu vor vedea niciodată acel alt Pământ. Cu alte cuvinte, dacă alegeți să 
reveniți pe Pământul unde religia și guvernele și banii domină totul, unde există putere, unde 
încă există control masculin, nu veți fi conștienți de celelalte Pământuri, unde abundența nici 
măcar nu mai reprezintă o chestiune și biologia nu este una din fricile principale pe care le 
aveți. Urmează să mergeți într-un loc unde puteți vedea sau sunteți conștienți de celelalte 
straturi, celelalte rânduri și nivele, însă unde alegeți voi să mergeți, ca să fiți creatori. Sau ați 
putea merge pe Noul Pământ al spa-ului. Voi doar mergeți acolo la spa pentru o viață, să vi se 
facă tratament. Da, nu-i așa rău. Nu-i așa rău. Da.

Așadar, haideți să respirăm profund cu asta.

Înțelepciunea Shaumbrei

Și deseori încep sesiunile noastre cu întrebări pentru voi. Asta pune în mișcare energia din 
încăpere și online. Fiecare dintre voi contemplă întrebarea și contemplă răspunsurile voastre 
potențiale și apoi vă îngrijorați ca naiba că Linda o să vă dea microfonul sau, câțiva dintre 
voi de fapt chiar îl vor și spun: „Oh, nu. Nu vreau microfonul.” Dar îmi place asta, pentru că 
stimulează energia. Și asta nu e despre înțelepciunea Maeștrilor; este despre înțelepciunea 
Shaumbrei.

Deci, vreau să reintitulăm această întreagă 
introducere pe care o facem ca Înțelepciunea 
Shaumbrei sau Înțelepciune Potențială 
(râsete). Și, oameni buni, trebuie să mă ajutați 
să ies cu fața curată de aici, pentru că vorbesc 
o grămadă despre voi la Clubul Maeștrilor 
Ascensionați. O mulțime de discuții — „Cum 
e Shaumbra? Cum e Shaumbra? Cum e 
Shaumbra?” — și eu mereu revin și spun: „Fac 
foarte bine, progresează mult, chiar înțeleg 
lucrurile. Oh, unii dintre ei sunt cu mult 
înaintea mea. Știți, sunt pur și simplu uimitori.” 
(mai multe râsete). Știți, ca un bunic mândru. 
Nu un părinte mândru, pentru că părinții 
sunt așa de confuzi, dar un bunic mândru ce 
spune: „Oh, puștiul ăla o să ajungă președinte 
sau ceva, când va crește mare.” Nu Donald 
Trump, dar…

Așadar, făceți-mă mândru. Dați-mi răspunsuri 
bune. Dați-mi înțelepciunea voastră, nu 
doar gândurile voastre liniare. Dați-mi 
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înțelepciunea voastră. Așadar, când apare întrebarea și o simțiți pe cea care vă dă târcoale cu 
microfonul și simțiți asta și toate luminile se aprind și toate camerele de filmat focalizează pe 
voi, respirați profund și simțiți înăuntrul înțelepciunii voastre, mai degrabă decât doar gândurile 
voastre. Cum faceți asta? Doar respirați: „Eu Sunt Aici. Sunt în înțelepciunea mea acum.” Veți 
afla că înțelepciunea devine acum disponibilă, deoarece Maestrul aduce înțelepciunea tuturor 
vieților. De fapt, nu a fost realmente accesibilă până destul de recent. Acum Maestrul vine și 
aduce acea înțelepciune.

Așadar, aprindeți luminile în încăpere, Linda la microfon te rog și pentru prima întrebare.

LINDA: Nu am de gând să dau târcoale.

ADAMUS: În regulă, examinează cu atenție. Simte energiile. Adu microfonul cuiva.

LINDA: Înainte de întrebare?

ADAMUS: Da, absolut. Nu ăsta e modul amuzant să o facem? Întâi primiți microfonul și apoi 
întrebarea.

LINDA: Scanez, scanez.

ADAMUS: Oh, tensiunea se ridică. Avem nevoie de puțină muzică antrenantă pentru asta la 
următorul Shoud: „Timpul Înțelepciunii Shaumbra!”. Da. Îmi place, prin unii dintre voi – Cauldre 
nu o face – dar îmi place prin unii dintre voi să mă uit la spectacole de joc. Cauldre nu o face, 
însă e fascinant de urmărit. Așa că, sunt cam, cred că-mi fac propriul meu spectacol de joc aici. 
„Este timpul pentru Înțelepciunea Shaumbra!”

Crezi în Dumnezeu?

VINCE: În ce concept despre Dumnezeu?

ADAMUS: Bun răspuns. Ding! Ding! Ding! Clopotul sună. De 
asemenea avem nevoie de un clopot pentru efecte sonore. 
Acesta este un răspuns foarte bun. Nu știu, domnule.

VINCE: Cred că noi toți suntem dumnezei. (publicul strigă: 
„Ohhhhh!”, pentru că Adamus a spus: „Nu știu.” Multe râsete 
și aplauze în timp ce el merge pentru o „pauză” în toaleta 
femeilor.)

ADAMUS: Oh! E cineva aici 
înăuntru. Oh, Isuse!

LINDA: Așteaptă! Nu ai stat acolo destul!

ADAMUS: Scuze! Scuze! Era cineva acolo.

VINCE: Pentru aceia dintre voi care nu pot vedea online...

ADAMUS: Au făcut ceva dezgustător.

VINCE: ...Geoffrey tocmai a mers în toaleta femeilor...
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ADAMUS: Ohh! Oof!

VINCE: ...să facă penitență.

ADAMUS: Oi! Îmi pare sincer rău, doamnă.

VINCE: Scuzați-mă, acela a fost Adamus.

ADAMUS: (chicotind) Așadar, unde eram înainte să fiu asfixiat (mai multe chicoteli). Depinde 
de perspectiva voastră.

VINCE: Da, cred că suntem cu toții dumnezei.

ADAMUS: În regulă.

VINCE: Totul este un dumnezeu.

ADAMUS: Deci crezi în Dumnezeu?

VINCE: Chiar și piatra de afară, din parcare.

ADAMUS: Tu crezi în Dumnezeu.

VINCE: În acest sens, da.

ADAMUS: În regulă.

VINCE: Dar cred în cineva care controlează și care, de 
fapt, are grijă? Nu.

ADAMUS: Poate puțin?

VINCE: Nu.

ADAMUS: Nu. Nici măcar puțin de tot?

VINCE: Ei bine, cred că am putea...

ADAMUS: Doar așa ca o poliță de asigurare, doar în caz 
că ajungi acolo sus?

VINCE: Nu, nu-mi pasă de polițe de asigurare.

ADAMUS: Da, da. Iar acest tip care arată ca Zeus îți spune: „Hei, sunt eu. Ce vrei să spui? Pretinzi 
că ești Dumnezeu? Pretinzi că ești Dumnezeu?!”

VINCE: Sigur sunt.

ADAMUS: „Eu sunt Dumnezeu.” Da. În regulă, bine. Bun. Microfonul împrejur, vă rog. Crezi 
în Dumnezeu? Nu-i așa că e un mod minunat de a începe Show-ul nostru: Înțelepciunea 
Shaumbra? Următorul.
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LINDA: Întrebare diferită? Aceeași întrebare?

ADAMUS: Să aflăm. Ce este în spatele ușii numărul doi?

LINDA: Am de gând să mă duc la o persoană nouă.

ADAMUS: Crezi în...

LINDA: Ai văzut acea privire?!

ADAMUS: Crezi în... te deranjează dacă te ridici în picioare? Crezi în Dumnezeu?

SHAUMBRA 1 (femeie): Cred, cam așa cum a spus acest domn, că există aspecte ale lui 
Dumnezeu în noi toți și în tot.

ADAMUS: Da. Și în tot. În regulă. Dar, vreau să spun, tu crezi în Dumnezeu? Te rogi?

SHAUMBRA 1: Mmm...

ADAMUS: Numai atunci când ai probleme. Atât de Shaumbra (Adamus chicotește). Când a 
fost ultima dată când te-ai rugat?

SHAUMBRA 1: Cred că mă rog – da, mă rog. Mă rog.

ADAMUS: În fiecare zi?

SHAUMBRA 1: Da, în fiecare zi.

ADAMUS: Îngenunchezi înainte să te culci?

SHAUMBRA 1: Nu.

ADAMUS: Mătănii?

SHAUMBRA 1: Nu.

ADAMUS: Nu. Ce fel de rugăciune?

SHAUMBRA 1: Mă rog la Maeștrii Ascensionați și alți diferiți... 
(Adamus jubilează și câteva chicoteli) Nu știu dacă mă rog 
la ei neapărat, însă fac apel la diferiți oameni sau diferite 
entități pe care eu...

ADAMUS: Stai, trebuie să te întreb doar, când te rogi unui 
Maestru Ascensionat, pe care îl preferi? Vreau să spun... 
(unele râsete) Care sunt cei mai drăguți...

LINDA: Este o întrebare cu subînțeles.

ADAMUS: Care sunt cei mai simpatici?
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SHAUMBRA 1: Da, cu siguranță, tu ești foarte amuzant.

ADAMUS: Da. Da.

SHAUMBRA 1: Așa că, dacă vreau să mă distrez în rugăciune, atunci tu (ești cel chemat).

ADAMUS: N-am fost niciodată descris ca amuzant. Kuthumi poate fi amuzant. Eu nu sunt așa 
de amuzant.

SHAUMBRA 1: Ei bine, râd mult când te ascult.

ADAMUS: Oh, într-adevăr?

SHAUMBRA 1: Așadar, trebuie că ești amuzant.

ADAMUS: Ești sigură că sunt eu.

SHAUMBRA 1: Da.

ADAMUS: În regulă.

SHAUMBRA 1: Da.

ADAMUS: Bun. Bun. Acum ea zâmbește. Asta e bine. Așadar, te rogi. În ce religie, dacă este 
vreuna,  ai crescut?

SHAUMBRA 1: Am crescut într-o religie Baptistă.

ADAMUS: Baptistă. Da. Dansezi?

SHAUMBRA 1: Oh, asta nu era permis.

ADAMUS: Știu! Acum tu dansezi?

SHAUMBRA 1: Acum dansez, însă sunt o 
dansatoare oribilă. Doar pentru că nu am 
făcut-o cu adevărat...

ADAMUS: Oh, nu e de mirare! Ai chestia cu 
dansul a baptiștilor.

SHAUMBRA 1: Da, o am.

ADAMUS: Bei?

SHAUMBRA 1: Beau.

ADAMUS: Ce bei?

SHAUMBRA 1: Orice sună bine.
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ADAMUS: Orice este disponibil! (râsete)

SHAUMBRA 1: Daa! Margarita este destul de delicioasă.

ADAMUS: Margarita. În regulă, bun. Bun. Da.

SHAUMBRA 1: Beau...

ADAMUS: Știi, acele reguli sunt – de aceea spun că, într-un fel, chestia asta cu biserica trebuie 
să se încheie odată cu adevărat. Acele reguli sunt atât de tâmpite.

SHAUMBRA 1: Daa.

ADAMUS: Știi, există o diferență între bunele moravuri și valorile și lucrurile sănătoase pe care 
le faci pentru corpul tău și, lucrurile pe care într-adevăr vrei să le faci astfel încât să te bucuri mai 
mult de viață. Dar o biserică să spună cuiva că nu poate dansa. De parcă Iisus n-ar fi dansat?! 
Iisus dansa mereu. Adică, ei au trebuit – Iisus, Apostolii erau în genul: „Nu mai dansa! Stai jos 
și scrie ceva sau fă o rugăciune sau ceva! Știi tu, învață-ne!” Iar el dansa mereu. Da. Așadar, te 
întrebi de unde au scos-o pe asta.

Deci, crezi în Dumnezeu?

SHAUMBRA 1: Cred că răspunsul scurt ar fi da.

ADAMUS: În regulă.

SHAUMBRA 1: Da.

ADAMUS: Sigur. Asta e bine. Următorul. Mulțumesc. 
Mulțumesc că ești aici.

SHAUMBRA 1: Mulțumesc.

ADAMUS: Ah.

HORACE (HORAȚIU): Nu, eu nu cred în Dumnezeu.

ADAMUS: Nu crezi el.

HORACE: Nu.

ADAMUS: În regulă. De ce? De ce nu?

HORACE: Am avut o experiență în Norvegia, acum doi 
ani, în care am avut o, cred că tu o numești conștiință 
cosmică, cred.

ADAMUS: Da. Mm hmm.

HORACE: Și mi-am văzut corpul fiind lumină și am văzut totul în jurul meu ca lumină și, am 
simțit că am toate răspunsurile.
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ADAMUS: Corect.

HORACE: Și eram în camera mea din care de fapt nu m-am mișcat. Așadar asta…

ADAMUS: În regulă. Ce are asta de-a face cu a crede în Dumnezeu?

HORACE: Ei bine, asta mi-a dovedit mie că eu sunt Dumnezeu.

ADAMUS: Ah! Atunci crezi în Dumnezeu.

HORACE: Nu, nu – vreau să spun, hai să găsim un alt cuvânt, pentru că tu te joci cu cuvântul.

ADAMUS: Oh, eu?! (Adamus chicotește) Nu, eu pun o întrebare din conștiința umană, o 
întrebare din conștiința de masă, crezi în Dumnezeu? Acum, iterațiile răspunsurilor depind de 
tine. Așadar spun, tu crezi în Dumnezeu?

HORACE: Nu.

ADAMUS: Nu. În regulă. În ce crezi tu?

HORACE: Conștiință.

ADAMUS: Ce este conștiința?

HORACE: Este conștiența din interiorul meu. Prezența.

ADAMUS: În regulă.

HORACE: Sunt conștient de ea chiar acum.

ADAMUS: Da. Și ăsta e Dumnezeu?

HORACE: Nu, ăsta nu este Dumnezeu.

ADAMUS: Nu este Dumnezeu.

HORACE: Vom rămâne cu...

ADAMUS: Este o autoritate superioară?

HORACE: Nu, nu. Nu este nicio autoritate.

ADAMUS: Nu este nicio autoritate. Hm. 
Băiete. Nu spune asta bisericilor.

HORACE: De ce ai nevoie de autoritate?

ADAMUS: Da, da! (câteva râsete) În ce 
religie ai crescut?

HORACE: Creștină Ortodoxă.
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ADAMUS: Creștină, în regulă.

HORACE: Nu am crescut cu adevărat deoarece am stat cumva departe de biserici, jucându-mă 
cu lumânările.

ADAMUS: Sigur. Ai fost un băiat de altar?

HORACE: Nu, nu.

ADAMUS: Oh, doar te jucai cu...

HORACE: Mi-a plăcut să mă joc cu focul.

ADAMUS: Îi plăcea să se joace cu focul (râsete). În regulă. Așadar răspunsul tău pentru 
înregistrare este nu.

HORACE: Nu cred în Dumnezeu.

ADAMUS: Așadar ești un ateu.

HORACE: Nu (câteva chicoteli).

ADAMUS: Ești un agnostic?

HORACE: Nu știu prea multe despre agnostici.

LINDA: Uoa, uoa, uoa! Nu e ăsta un răspuns pentru baie?

ADAMUS: Nu, el zice – „Nu știu prea multe despre” și apoi urma să continue. Așa că îl las în 
pace. Este cineva acolo și e realmente mirositor. Astăzi n-aș trimite pe nimeni acolo (câteva 
chicoteli). Sper că ea nu poate auzi. În regulă. Ea e încă acolo înăuntru.

LINDA: Este Sandra acolo?

ADAMUS: Ea e încă acolo. (publicul spune: 
„Ohh”) Ohh. Săraca San-… oh, tu ai un microfon. 
Așadar nu ești un ateu.

HORACE: Nu.

ADAMUS: Ce naiba ești tu?

HORACE: Ei bine, sunt creator conștient.

ADAMUS: Oh, ești unul din tipii ăia de genul 
„Noua Gândire”. Știți voi, liberali: „Nimic din ce 
oferă bufetul nu este suficient de bun pentru 
mine. Trebuie să mi le fac eu pe ale mele,” așa e?

HORACE: Într-un fel.

ADAMUS: Este în regulă.
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HORACE: Poate, dacă vrei să mă etichetezi așa.

ADAMUS: Dacă vreau să te etichetez. Sigur, sigur. În regulă. Deci, avem aici un indecis. Nu sunt 
sigur.

HORACE: Oh, sunt foarte decis. Nu poți să-mi pui cuvinte în gură.

ADAMUS: Exact! Asta este ceea ce încerc să fac. Încerc să vă irit pe toți. Da, da.

LINDA: Faci o treabă minunată.

ADAMUS: Este un bun mod de a începe noul an. Sigur, sigur. În regulă.

HORACE: Am avut un profesor bun (publicul spune: „Auu”).

ADAMUS: Douăzeci de dolari (mai multe chicotiri). Lingușeala te va duce peste tot în această 
cameră, mai ales...

HORACE: Nu lingușeam.

ADAMUS: Puneți-o pe lista I.O.U. (n.tr.: I.O.U. abreviere pentru „vă datorez”, este de obicei un 
document informal care recunoaște datoriile). Știu, dar am luat-o drept lingușire. Asta ar trebui 
să te măgulească pe tine, faptul că eu am fost măgulit. Da. Următorul. Următorul.

Crezi în Dumnezeu? Da, este o întrebare capcană. Pe bune, haide. Nu am mai fi aici dacă nu ar 
fi fost asta.

SHAUMBRA 2 (femeie): Eu simt că termenul “Dumnezeu” este pur și simplu foarte vechi și 
folosit greșit. Este atât de depășit comparativ cu unde se îndreaptă conștiința...

ADAMUS: În regulă, foarte bine, Allah (câteva chicoteli).

SHAUMBRA 2: Oh, bine, deci… presupun că nu cred în vechiul Dumnezeu.

ADAMUS: Iahve.

SHAUMBRA 2: Eu cred într-o conștiință infinită.

ADAMUS: În regulă. Cum ai explica asta unui orb?

SHAUMBRA 2: Îm...

ADAMUS: Orb nu are nimic de-a face cu asta. A fost în 
mod simplu o distragere (el chicotește). Cum ai explica 
asta cuiva de pe stradă?

SHAUMBRA 2: O prezență interioară eterică a unei 
infinite...

ADAMUS: (Adamus își învârte degetul în jurul urechii 
fluierând, ca și cum ar arăta că ea e nebună) Asta este 
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ceea ce vor gândi ei: “Ce naiba spune ea?!”

SHAUMBRA 2: Ei bine, asta este. Este o chestie interioară… dacă nu poți vedea… ei bine, nu 
poți s-o vezi oricum. Însă este o simțire interioară a unei prezențe care este dincolo de această 
a treia dimensiune.

ADAMUS: Asta este abureală.

LINDA: Ohh! (râsete)

ADAMUS: Trebuie să continui tema. Vom deveni serioși mai târziu, astăzi.

LINDA: Da, bine.

ADAMUS: Trebuie să vă relaxez și apoi să vă bat al naibii mai târziu (ea chicotește). În regulă, 
deci, din nou, dă-mi descrierea reală pe scurt, știi tu, descrierea de pe autocolant. Conștiință 
infinită?

SHAUMBRA 2: Da.

ADAMUS: În regulă.

SHAUMBRA 2: Infinită, da.

ADAMUS: Bine. Daa. Ai pune asta pe plăcuța ta de înmatriculare?

SHAUMBRA 2: Sigur.

ADAMUS: În regulă, bun. De fapt, asta ar fi realmente ușor. Ai putea desena un moment aici?

LINDA: Continuă.

ADAMUS: Nu, mie nu-mi plac mașinile.

LINDA: Ce vrei tu?

ADAMUS: Sunt ostil față de computerele voastre.

LINDA: Ce vrei tu?

ADAMUS: Vreau să-ți cer să desenezi.

LINDA: Oh, doamne.

ADAMUS: Două simboluri și...

LINDA: Oh, doamne! Există un Dumnezeu! (râsete)

ADAMUS: Și desenează-le într-adevăr artistic. Deci, simbolul infinitului. Știi care este.

LINDA: Cred că da.
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ADAMUS: Arată ca un opt leneș.

LINDA: Doar un minut.

ADAMUS: Pe partea sa.

LINDA: În regulă.

ADAMUS: Și simbolul conștiinței, cercul cu punct la mijloc. Puteți pune asta pe… ceea ce, știți 
voi, pe un autocolant puteți...

LINDA: Ohhh! Arată ca două țâțe și un abdomen! (Linda râde tare și publicul râde)

ADAMUS: Bine… Pune asta pe autocolantul tău.

LINDA: Două țâțe și un 
abdomen?

ADAMUS: Fă-le orizontal, 
știi tu, unul lângă altul. 
Infinitul și conștiința. 
Conștiință infinită.

LINDA: Oh, vrei să scapi 
de asta. În regulă.

ADAMUS: Daa. Sau, 
Linda, fă unul din 
faimoasele tale pin-uri... 
(n.tr.: pin se mai traduce 

și prin bold, gămălie de ac, etc - are sens de a face un desen potrivit)

LINDA: Exact.

ADAMUS: ...aveți asta. Și, da. În regulă.

LINDA: Așteaptă, așteaptă, așteaptă, 
așteaptă. În regulă. Care vrei să fie primul?

ADAMUS: Infinitul.

LINDA: În regulă.

ADAMUS: Și apoi conștiința.

LINDA: Oh, așteaptă. În regulă. Unul lângă 
altul?

ADAMUS: Cam așa ar fi.

LINDA: În regulă.
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ADAMUS: Da. Bun. Și apoi, poate că unii dintre voi, Shaumbra de peste tot din lume, puteți 
crea câteva schițe/desene cu adevărat frumoase în jurul acestora. Ar fi grozav. Daa.

LINDA: Nu prea cred.

ADAMUS: Conștiință infinită. Îmi place asta. În regulă, înapoi la microfon. Încă unul. Credeți în 
Dumnezeu? Încă unul.

LINDA: Încă unul. Lasă-mă să văd.

ADAMUS: Credeți în Dumnezeu? Ce mod minunat de a începe anul, credeți în Dumnezeu?

LINDA: Simt asta. Cineva are un răspuns fierbinte. Pot s-o simt. Cine este acesta? Să văd. În 
regulă, așteaptă.

ADAMUS: Mă îndrept undeva cu asta, credeți sau nu. Crezi în Dumnezeu?

SHAUMBRA 3 (femeie): Dumnezeu este o etichetă, iar eu cred într-o inteligență infinită sau 
energie și o prezență din interior în care poți merge și o poți simți și care te împământează 
într-un fel și… (ea face pauză) deschide inima.

ADAMUS: Corect.

SHAUMBRA 3: Eu cred că acea energie infinită este doar o creație. Nu este bună sau rea.

ADAMUS: În regulă. Este aici sus? Adică, îți guvernează viața? Îți ghidează destinul?

SHAUMBRA 3: Nu.

ADAMUS: Nu.

LINDA: Haide. Ăsta a fost un răspuns destul de bun (Linda bate din palme).

SHAUMBRA 3: Este inventat… toată lumea o face...

ADAMUS: Este Dumnezeu unimea?

SHAUMBRA 3: Energia tuturor merge înăuntrul acesteia 
și oricine poate extrage orice informație. Dacă pui o 
întrebare, totul este acolo. Nu ai fost primul care a creat 
un gând...

ADAMUS: Sună precum internetul.

LINDA: Da. Ooh, Google.

SHAUMBRA 3: Ei bine, asta-i înfricoșător, deoarece 
inteligența infinită depășește mintea umană.

LINDA: Deci Google este Dumnezeu.

SHAUMBRA 3: Nu (câteva chicoteli).



Aripile 5

23

ADAMUS: Ei bine, poate că este.

LINDA: Arată în acest fel.

ADAMUS: Deci, însă un răspuns simplu real, crezi în Dumnezeu? Da sau nu.

SHAUMBRA 3: Tu mi-ai spus definiția ta și eu îți spun dacă cred sau nu.

ADAMUS: Nu, eu sunt interesat de definiția ta.

SHAUMBRA 3: Nu am o definiție a lui Dumnezeu.

ADAMUS: Bine, de ce nu?

SHAUMBRA 3: Pentru că a fost atât de greșit folosită de-a lungul atât de multor ani, iar vechea 
definiție a lui Dumnezeu nu se potrivește cu ceva în care cred eu.

ADAMUS: În regulă.

LINDA: Ea e bună.

ADAMUS: Daa, îmi place asta. Bun. Claritate, simplitate. Bun.

Dincolo de Dumnezeu

Aduc asta la suprafață, ca și întrebare de deschidere din Înțelepciunea Shaumbra la acest întâi 
Shoud al noului an, deoarece văd că foarte mult din întregul concept al lui Dumnezeu se 
destramă. Și, există o mulțime de oameni cărora le este foarte, foarte frică de asta și este, de 
fapt, unul dintre lucrurile cele mai bune care s-ar putea întâmpla pe planetă acum, schimbarea 
întregii perspective despre Dumnezeu.

Știți voi, într-un fel, nu a fost rău atunci când a fost inventat sau creat cu circa 5000 de ani în 
urmă. Da, au existat unele aluzii/idei despre asta înainte, așa că 5000 de ani nu reprezintă 
o linie definitorie puternică, deoarece, 
mai întâi oamenii au început să asocieze/
lege, spunând: “Ei bine, există ceva – știm 
că există ceva dincolo doar de conștiința 
și realitatea umană,” așa că ați început 
să disecați oamenii și animalele și orice 
altceva în căutarea acelei surse.

Atunci când nu au găsit asta acolo, într-o 
noapte, stând în jurul focului de tabără, 
unul din bătrâni s-a îmbătat puțin și a 
leșinat. Iar când și-a revenit a privit în 
sus și a spus: “Ah! Știu că Dumnezeu este 
acolo sus.” Și, știți voi, înainte de asta, 
credeți sau nu, ei nici măcar nu vedeau 
stelele. Stelele au fost întotdeauna acolo, 
dar ei nu le-au văzut cu adevărat. Asta ar 
trebui să vă spună ceva despre credințele 
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umane și conștiința umană. A trebuit ca un tip să se îmbete și să leșine, să se lovească la cap 
de o piatră pentru ca deodată să spună: “Există stele aici sus!” Și toți ceilalți s-au uitat în sus și 
câțiva oameni au spus: “Sunt acolo! Uitați-vă la acele mici licăriri de acolo sus.” Și alți câțiva (s-
au uitat) și, destul de curând, în vreo două generații toată lumea a văzut stele acolo sus și, ei au 
spus: “Acolo este Dumnezeu. Acolo este locul unde se află acest Spirit. Este acolo sus.”

Și apoi, ei au creat o mulțime de spirite pentru orice, care, că veni vorba, sunt adevărate. Există 
un spirit al păsărilor și un spirit al iepurilor și un spirit al copacilor și un spirit al unor anumite 
specii de copaci. Și, există un spirit chiar aici, în acestă adunare, chiar aici, nu numai fizic, ci și 
online. Asta are un spirit. Are un fel de energie de grup care este foarte reală.  

Totul are un anumit spirit al său, fie că este acest podium. Are o conștiență de sine, iar aceasta 
este o învățătură veche, veche, a lui Tobias. Totul are conștiență de sine. Asta nu înseamnă 
că este inteligentă. Nu înseamnă că este un creator sau că are un suflet. Pur și simplu are o 
conștiență de sine, așa că aveți spirit în orice, în orice. O familie are un spirit. O masă are un 
spirit. Există forme foarte diferite ale acelui spirit, dar este, ați putea spune, o manifestare. Este 
o aducere laolaltă a energiei sau particulelor care au o conștiență de sine precum o cană de 
cafea. Asta este foarte important. Foarte important. Ce vă separă pe voi de asta (cana de cafea) 
este că voi aveți abilități/însușiri de creator. Voi sunteți creatori.

Pentru atât de mult timp oamenii s-au agățat de acest concept al bisericilor, al lui Dumnezeu. 
Biserica Catolică are o mulțime de sfinți. Puteți plăti ca să fiți un sfânt, că veni vorba. Ei au o 
mulțime de sfinți și alte biserici au doar un singur Dumnezeu foarte puternic. Asta variază, 
însă acest întreg concept al lui Dumnezeu urmează să se schimbe, iar voi veți vedea începutul 
acesteia, în special anul acesta și mergând în direcția anilor următori, veți vedea petrecându-
se acea primă crăpătură reală în oul bisericii. Și, este timpul. Într-adevăr este timpul.

Și, legat de acest punct, absolut fiecare dintre voi sunteți cu adevărat niște pionieri. Voi ați 
mers în afara acelei zone de confort a spuselor: “Există Dumnezeu și există Isus și există toți 
ceilalți” cărora trebuie să vă închinați și pe care să-i satisfaceți. Ați mers în afara acelei zone de 
confort și ați spus: “Există ceva” - indiferent cum vreți să numiți asta, iar eu știu că vouă nu vă 
place cuvântul “Dumnezeu” și nici mie - “Există ceva.”

Și apoi ne străduim să definim asta și încercăm să-i atașăm cuvinte și, șmecheria de aici a fost 
că nu există cuvinte care îi pot fi atașate. Orice face un om ca să-l definească pe Dumnezeu 
nu se va ridica la înălțimea a ceea ce este, fie că denumiți asta Dumnezeu, Spirit. Eu îl numesc 
Theo, Cel Etern și, nu încerc să-l definesc mai departe de atât. Nu spun unde se află, cât de 
mare este sau orice de genul acesta, dar este în mod simplu Unimea Eternă a Sinelui, de fapt.

A încerca să-l definim pe Dumnezeu este o nedreptate. Nu puteți. Cred că, din nou, a fost 
Tobias care a spus asta cu ceva timp în urmă, nici măcar să nu încercați. Spiritul, Dumnezeu, 
Theo este o experiență și asta-i tot. Nu poate fi definit niciodată. Religia iudaică a înțeles asta. 
Ei au venit cu numele de Iahve, însemnând ceea ce nu poate fi definit niciodată, niciodată. 
Iahve. Iar apoi, toată lumea a folosit acel cuvânt în loc de Dumnezeu și, apoi, asta a anulat 
scopul acestuia...

Însă, este numai o experiență și voi puteți avea nivele diferite ale acelei experiențe. Unii 
o numesc Conștiință Cosmică, Străpungerea. Experiența fiecăruia este diferită și toate 
experiențele evoluează. Ele toate evoluează până într-o zi când realizați, în lipsa unor cuvinte 
mai bune, că voi sunteți Dumnezeu de asemenea - înlocuiți cuvântul “Dumnezeu” cu Spirit, 
Theo sau indiferent cu ce - și, până când realizați la acel moment, de asemenea, că acea 
conștiință incredibilă, conștiență, este ceva care nu vi s-a dat niciodată. De fapt nu ați fost 
creați niciodată și nu puteți fi decreați niciodată. Mintea umană explodează gândind la asta, 
că voi nu ați fost creați niciodată.
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Noi vorbim în profunzime despre asta în 
Keahak, însă voi nu ați fost niciodată creați. 
Iar apoi, întrebarea umană evidentă este: 
“Ei bine, atunci de unde am venit?” Este 
așa cum tocmai am spus, nu ați fost creați. 
Cum ați putea veni din nimic? “Ei bine, daa, 
dar când am început?” N-ați început, ați 
fost întotdeauna. Și asta este ca și cum: “Ei 
bine, cum aș fi putut să fiu întotdeauna? Ce 
m-a făcut?” Nu a fost nimeni care să te facă.

Este timpul ca noi să mergem dincolo de 
gândirea liniară, iar voi ați făcut realmente 
o treabă foarte impresionantă cu asta, 
de-a lungul anilor. Acum noi mergem la 
următorul pas. Voi intra mai mult în asta 
într-o clipă, însă este timpul să mergem 
dincolo de acea gândire foarte liniară.

Conceptul de Dumnezeu este atât de vechi, 
dar totuși, mintea umană, în gândirea sa 
liniară aproape că nu-i poate da drumul. 
Ați auzit din înțelepciunea Shaumbrei de 
aici și încă încearcă să se raporteze la ceva. Există o tentativă că Shaumbra trebuie să spună: 
“Nu voi mai crede deloc în vechiul Dumnezeu asemănător cu Zeus. Voi da drumul la asta,” 
însă voi încă încercați să o asociați cu ceva care este acolo, afară, sau sus; încă încercați să vă 
raportați și, de fapt, să sperați că există ceva mai înalt, sperați că există, pentru că ce altceva 
ar putea să țină toate acestea împreună? La ce ați mai aspira? Pentru ce v-ați mai angrena în 
mod constant dacă nu ar fi pentru acel Dumnezeu sau Spirit sau Theo? Așa că, este o încercare 
aproape mentală, deseori subconștientă de a vă asigura că acela este încă la loc.

Noua Gândire a fost foarte importantă în urmă, de la mijlocul către sfârșitul anilor 1800. Noua 
Gândire peste tot în lume și, a fost foarte oportun și potrivit. Acesta a fost momentul în care 
Blavatsky a intrat cu adevărat.

LINDA: Uh!

ADAMUS: Și Kuthumi și cei asemenea lor au intrat cu adevărat. Noua Gândire, încercarea de 
eliberare. Și totuși, Noua lor Gândire a devenit cumva vechia gândire, pentru că - iar Blavatsky 
ar fi de acord cu asta.

LINDA: Uh!

ADAMUS: Următoarea dată când ea va transmite prin channel, vei descoperi ce are de spus 
despre asta. Dar Noua Gândire a devenit practic doar un fel de gândire veche, pentru că atât 
de mulți dintre oameni nu ar putea da drumul conceptului unei puteri mai înalte.

Începeți să vă uitați - poate că deja o faceți - începeți să fiți conștienți de folosirea termenului 
“putere.” De fapt, intrați pe internetul vostru, faceți o căutare pentru cărți de spiritualitate și 
religie și vedeți cât de multe din aceste cărți sau cursuri au în ele cuvântul “putere”, deoarece 
omul nu poate da drumul conceptului de putere sau de putere mai înaltă.

Noi vom opri - noi pătrundem în noi teritorii acum și, este destul de neliniștitor pentru om să 
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provoace cu adevărat întregul concept de Dumnezeu. Vă 
face puțin nervoși când eu spun, este acolo un Dumnezeu? 
“Ei bine, bine, bine, bine…” și voi vreți să justificați asta 
sau s-o clarificați sau indiferent ce. Însă ridică întreaga 
problemă: Sunteți gata să treceți dincolo de asta? Sunteți 
gata să înțelegeți că nu există putere? Într-adevăr, că nu 
este putere? Sunteți gata să înțelegeți că nu există o Sursă 
mai înaltă? Și să înțelegeți că voi nu ați fost niciodată 
creați? Descotorosiți-vă de toate poveștile despre cum 
ați ajuns să fiți. Voi ați fost întotdeauna, întotdeauna. Este 
aproape înfricoșător.  

Și apoi, spuneți: “Atunci, ce dracu fac eu aici?” (râsete) 
“Cum am sfârșit pe această planetă izolată în acest sistem 
solar izolat? Ce a mers prost?”

Haideți să respirăm foarte profund cu asta (mai multe 
chicoteli) și să ne mutăm în al doilea subiect al nostru, dar 
ele toate se leagă unele de altele.

Creație sau Evoluție

Creaționism sau evoluționism, care este adevărat? Linda, microfonul, te rog. Va fi interesant. A 
fost asta creație?

Știți, există cei care cred că Dumnezeu a coborât deodată jos sau îngerul lui Dumnezeu a 
coborât și, cu 3000 mii de ani în urmă, a creat această planetă. Trei mii de ani, vreau să spun, 
ei chiar cred asta. Oh, 6000 pentru unii. Însă ei cred asta. Alții care cred că toată asta este doar 
vreun pârț cosmic care s-a întâmplat să aibă...

LINDA: Ce?!

ADAMUS: Big Bang-ul (câteva chicoteli). Bășină cosmică. Ei bine, este cam ceea ce este. Este 
o bășină cosmică, pentru că, ei bine, dați-mi voie să primesc răspunsurile voastre mai întâi. 
Creaționism sau evoluționism?

LINDA: Deci, tot ceea ce ai de făcut este să depășești bășina cosmică pentru a merge undeva.

ADAMUS: Asta este.

LINDA: În regulă. Poftim. Dacă poți să depășești asta.

ADAMUS: Asta este într-adevăr ceea ce este. Eu sunt un fel de tip al științei. Am fost în ultima 
mea viață. Mi-a plăcut știința, deoarece se opunea întregului rahat pe care-l arunca biserica în 
afară și, nu poți nega știința, dar poți merge dincolo de știință. Nu poți nega știința, însă poți 
merge în mod absolut dincolo de ea. Te rog, creaționism sau evoluționism?

DENISE: Ambele.

ADAMUS: Ambele? Cum poate fi asta? Vei supăra o mulțime de oameni. Da, ține microfonul în 
sus. Cum pot fi ambele? Nu înțeleg. Eu pun o întrebare simplă și tu spui ambele.
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DENISE: Pentru că evoluăm.

ADAMUS: Da. Da.

DENISE: Totuși nu vreau acest lucru (microfonul).

ADAMUS: Da, da.

DENISE: Pentru că evoluăm. Evoluăm de mult timp dar, de 
asemenea, creăm în același timp și, cred că există energii cu 
care lucrăm, pe care nu le vedem.

ADAMUS: Sunt atât de confuz.

DENISE: Știu. La fel sunt și eu (ei râd).

ADAMUS: Eu chiar nu sunt. Asta este partea amuzantă. Nu 
am deloc niciun fel de confuzie. Deci, dar tu evoluezi? Încă 
evoluezi? Evoluează oamenii încă?

DENISE: Aș spune că Sinele Maestru evoluează.

ADAMUS: Sinele Maestru evoluează. Bine.

DENISE: În om.

ADAMUS: Omul, probabil nu face asta (nu evoluează).

DENISE: Omul nu face asta, dar Maestrul o face.

ADAMUS: În regulă. Asta este trist (Adamus chicotește). Poate adevărat, totuși. Deci, dar tu ai 
spus amândouă. În regulă, evoluție, în care omul evoluează și Maestrul evoluează. Dar tu ai 
spus creaționismul, de asemenea. Când a avut loc acesta? Este fie evoluție, fie creaționism. 
Cum le-ai putea avea pe amândouă?

DENISE: Nu cred că este vorba despre “ori asta/ori cealaltă”. Sunt obosită de “ori asta/ori 
cealaltă”. Cred că este totul.

ADAMUS: Ei bine, în regulă. Atunci explică, când a avut loc creația? La început?

DENISE: În ziua în care ne-am născut.

ADAMUS: În această viață?

DENISE: Ei bine, suntem aici de multe vieți, deci a evoluat în creație începând cu mult timp în 
urmă.

ADAMUS: Așadar, ceea ce aud este că la început a fost necesară creația și pe urmă, ea a evoluat.

DENISE: Foarte bun plan, da.

ADAMUS: În regulă. Bine. Bun. Ce s-ar întâmpla în cazul în care creația tocmai s-a retras și a 
spus: ”Eh, priviți la asta. Nu a mers atât de bine”. Pur și simplu se retrage. Ar continua evoluția?

(ea face pauză)

Știu, vrei să spui cuvintele acelea, dar uite ce mi s-a întâmplat mie când le-am spus (câțiva se 



Aripile 5

28

hlizesc). Publicul m-a aruncat afară.

DENISE: Așadar, asta o face să fie super...

ADAMUS: Dacă evoluția continuă să evolueze 
și, haideți să spunem, creația, Creatorul s-a tras 
deoparte și a spus: ”Eh, ajunge,” ce s-ar întâmpla? 
S-ar prăbuși totul? Și realizați că, într-adevăr, doar 
mă joc cu voi toți, astăzi.

LINDA: Pentru că poți.

ADAMUS: Pentru că vreau (Adamus chicotește).

DENISE: Așa că, poate asta ne face ființe super 
uimitoare, magnifice.

ADAMUS: Sau nu.

DENISE: Așadar, va continua.

ADAMUS: Da. O va face - în regulă. Deci, va 
continua evoluția dacă se va îndepărta creația din 
ea?

DENISE: Ceva va continua să se schimbe și să 
evolueze, da.

ADAMUS: În regulă. Apropo, trebuie să spun, mă uit la energia ta, știi răspunsurile atât de bine, 
dar omul blochează chiar acum.

DENISE: Da, o face.

ADAMUS: Da, și probabil vei căpăta un gât iritat...

DENISE: Omul (îmi) stă în cale.

ADAMUS: …și tot restul. Și tu, probabil, vei spune: ”Oh, Adamus este chiar…”  Te descurci 
minunat și ajuți o mulțime de oameni. Deci acestea sunt...

DENISE: Este totul.

ADAMUS: Acestea sunt probleme dure. Vreau să spun că, trece dincolo de filozofie. Trece 
dincolo de o mulțime de lucruri, și de asta sunt insistent astăzi. Așa că este bine. Cu toate 
acestea, deja știi răspunsul.

DENISE: Mă împingi și pe mine, așa că, îți mulțumesc.

ADAMUS: Bine, bine, bine. Bine. Încă vreo doi.

LINDA: În regulă.

ADAMUS: Cine este un intelect filozofic aici? Este cineva?

LINDA: Oh, știu eu pe unul, în mod sigur.

ADAMUS: Îndrăzniți să ridicați mâna. Știți că o să vă distrug. Da. (Linda râde la reacția persoanei).
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ADAMUS: Este ceva ce ai vrea să împărtășești?

DIANE: Este o glumă privată.

LINDA: Oamenii mă întreabă: ”Ce pot face ca să 
nu primesc microfonul?“ Și eu am spus: ”Tot ce 
trebuie să faceți este să fiți într-un loc scârbos 
sau să aveți de-a face cu un fluid al corpului și nu 
vă voi înmâna microfonul“.

DIANE: Evident, nu a funcționat (unii chicotesc).

ADAMUS: În regulă. Trebuie să mă întorc la 
Clubul Maeștrilor Ascensionați în noaptea asta, 
să le dau un raport și ce ar trebui să spun? (cineva 
spune: ”Fluidele corpului”) Fluidele corpului. În 
regulă.

DIANE: Am uitat întrebarea (ei chicotesc). Despre 
ce vorbim aici?!

ADAMUS: Este evoluționism sau creaționism?

DIANE: Ei bine, urma să spun ceea ce a spus cealaltă doamnă. Amândouă.

ADAMUS: Amândouă? Cum? Sunt confuz.

DIANE: Știu.

ADAMUS: Cum ar putea fi amândouă?

DIANE: Ei bine...

ADAMUS: Cum ar putea fi amândouă?

DIANE: Noi suntem creatori. Doar ce ne-ai spus asta.

ADAMUS: Da.Tu crezi asta? Aparatul de 
fotografiat, faceți o fotografie cu asta (râsete). 
Crezi asta?

DIANE: Da.

ADAMUS: Vrei să crezi asta.

DIANE: Da.

ADAMUS: Dar nu crezi neapărat asta.

DIANE: Ei bine, nu mi se pare întotdeauna 
evident...

ADAMUS: Exact.

DIANE: ...zilnic.

ADAMUS: În regulă. O să aruncăm în aer întreaga idee a creației, în regulă?
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DIANE: Mm hmm.

ADAMUS: Și veți înțelege cu adevărat. Dar cum ar putea fi amândouă? Doar dacă… ah, înțeleg. 
Înțeleg. Deci urmează să faci niște pâine.

DIANE: Mm hmm.

ADAMUS: Și atunci intervine creatorul în bucătărie și ia făina și ia sarea și untul și toate celelalte 
lucruri. Aceasta este creația. Și le mixează împreună și le pune în cuptor. Aceasta este evoluția. 
Înțeleg acum, cum pot fi amândouă.

DIANE: În regulă (ei râd). Dacă așa spui tu. Exceptând faptul că...

ADAMUS: La asta te referi când spui: ”sunt amândouă?”

DIANE: Ei bine, asta nu este adevărata creație. Creația nu constă în luarea lucrurilor care - 
referitor la ceea ce mi-ai spus deja - nu constă în luarea lucrurilor care există deja și așezarea 
lor împreună pentru a crea ceva nou.

ADAMUS: În regulă.

LINDA: Ooh! Ea a ascultat.

ADAMUS: Așadar, prin urmare… da, este bine. Este bine. Așadar, prin urmare, intrați în bucătărie 
și realizați că nu există bucătărie (Adamus chicotește). Și vă imaginați pentru un moment că 
este o bucătărie și totul este plin cu ingrediente, și apoi pregătiți pâinea și o puneți în cuptor, 
dar cuptorul este încă evoluție. Este corect? Este ceea ce încerci să spui?

DIANE: Hmm (ea chicotește și face pauză). Nu cred că asta este ceea ce spun.

ADAMUS: În regulă. Este bine. Și confuzia aici, agravarea, frustrarea și minunarea, când o să 
ajungem la merabh, este tot…(râsete).  Merabh-ul este desertul spiritual, realizați asta. “Bun, 
s-a oprit din vorbit, și acum, pur și simplu, putem să ne ducem puțin la culcare, mult necesarul 
somn.” Ce-ar fi fost dacă aș fi spus că nu este merabh astăzi?

LINDA: Ohh!

DIANE: Oh.

ADAMUS: (chicotind) Bun. Pe urmă mergeți afară la mașinile voastre și aveți propriul vostru 
merabh. Bine. Bine. Și eu, în mod intenționat, vă presez astăzi.

DIANE: Mm hmm.

ADAMUS: În regulă. Așadar...

DIANE: În regulă.

ADAMUS: Bine. Mulțumesc.

DIANE: Mulțumesc.

LINDA: Este un sport bun.
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Ateism

ADAMUS: Înainte de a trece la versiunea mea 
de răspuns, doar câteva cuvinte. În primul rând, 
îmi place un bun ateu. Cu adevărat îmi place. 
Am un imens respect pentru un ateu. Ei sunt 
loiali credințelor lor. Ateii sunt la fel de empatici 
sau chiar mai mult decât complementarii lor, 
habotnicii religioși. Ei cred cu adevărat în asta, și 
se supun acesteia (credinței lor), și asta este tot 
ce vor vedea - “Nu există Dumnezeu”. Îmi place 
un bun ateu, pentru că nu trebuie să trecem prin 
lungi explicații, discuții și descrieri în legătură cu 
definirea lui Dumnezeu. Îl întrebați pe un ateu: ”Ce 
este Dumnezeu?” “Dumnezeu nu există.” Asta este 
tot. Nu trebuie să avem aceste discuții lungi, aceste 
tachinări filozofice și tot restul, pentru a realiza, în 
final, că oricum nu-l puteți defini pe Dumnezeu sau 
Spiritul sau Theos-ul, oricum ați vrea s-o numiți. Este 
doar o experiență, și asta este tot ce va fi vreodată, 
așa că nici măcar nu încercați (să o definiți).  

Dacă îl întâlniți pe Buddha pe drum, și Buddha spune: ”Ce este Dumnezeu?” Răspunsul este: 
”Este pur și simplu o experiență” și Buddha vă va dărui o minunată, mare îmbrățișare, pentru 
că asta este.

Este doar o experiență. Nu poate fi niciodată definită. De fapt, cu cât experimentați mai mult, 
cu atât mai puțin vreți sau puteți să definiți, pentru că trece cu mult dincolo de orice fel de 
definiție omenească, orice definiție omenească. În acest sens, nu există Dumnezeu, pentru 
că omul nu poate să înțeleagă aceasta (existența lui Dumnezeu). Niciodată nu va putea, dar 
poate să experimenteze. Acestea sunt veștile bune.

Îmi place un bun ateu, pentru că nu sunt multe dezbateri și argumentări. Ei sunt ca și cum: 
”Nu există Dumnezeu.“ Pe de altă parte, îmi pare foarte rău pentru atei, foarte rău, pentru 
că vă puteți imagina întreaga premisă a vieții voastre, totul, este că ați provenit din spuma 
verde de lac și ați evoluat? Ați provenit din marele pârț cosmic, Big Bang-ul, pe care încă nu-l 
înțeleg. Aceasta este una dintre cele mai ciudate teorii de care am auzit vreodată. Este atât de 
omenească. Big Bang-ul este atât de omenesc, pentru că ei nu răspund la întrebarea simplă 
”Ce a cauzat Big Bang-ul?”  ”Ei bine, nu știu, dar a fost un Big Bang”. Până când nu vă conectați 
cel puțin cu ceea ce este dincolo, de cealaltă parte a acestei mari explozii, nu-mi vorbiți despre 
nitrogen și hidrogen și forțe și particule și tot restul. Nu vreau să aud, pentru că ar trebui să 
explicați ce este de cealaltă parte a acesteia. Este Dumnezeu de cealaltă parte a acesteia? Ar fi 
putut să nu fie nimic. Ce este de cealaltă parte?

Dar îmi place un bun ateu, cu toate acestea, îmi pare rău pentru ei fiindcă, la ce trebuie ei să 
se aștepte cu nerăbdare, dimineața? Trezindu-se și doar fiind spuma verde de lac puțin mai 
înalt evoluată. Asta este tot. Vă uitați în trecut la lucruri precum: ”De unde provin?” Și eu spun: 
”Uitați-vă în canalizare”. (unii chicotesc) De acolo. Vă uitați undeva la un lac inert și cu toate 
algele - ”De aici am provenit. Aceia sunt strămoșii mei.” Când ei merg înapoi și fac o - ce aveți, 
Cauldre îmi spune - strămoși.com. Vă căutați strămoșii și vă căutați și strămoșii voștri cu trei 
generații în urmă, au venit din Europa ca să scape de suprimarea conceptelor religioase. Și 
cei de dinainte au venit din - poate că ei erau cu Regele Arthur și, pe urmă, au venit din Israel; 
poate că ei l-au cunoscut pe Iisus sau ceva și înainte de asta au fost în Egipt și înainte de asta, 
știți, continuăm să ne întoarcem în urmă și vă uitați la acea descendență a strămoșilor și apoi: 
”Bleah, arborele genealogic a germinat în spuma verde de lac. De acolo am provenit?”  Este cam 
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trist, vreau să spun, să ai asta ca descendență 
a ta, ca neam al tău. Pornind de la o unică 
celulă, celulă individuală, mică, cu inteligența 
micii celule individuale. Doar o singură celulă 
individuală, mică, acolo afară, cu conștiența ei 
de mică celulă individuală. ”Oh, sunt atât de 
singură. Sunt o celulă singură. Ohh!. Oh.”

LINDA: Asta este cu adevărat distragere bună.

ADAMUS: Este, da (râsete). ”Așadar, sunt o 
mică celulă singură” și deodată vă întâlniți 
”Oh! O altă celulă. Aici, vino și fă sex cu mine. 
Ohh!” (Adamus trage o femeie Shaumbra sus 
pe scenă și cineva strigă: ”Uooo!”) ”Oh! Oh! 
Oh!! Haideți să fim celule multiple” (Adamus 
trage încă o femeie Shaumbra sus pe scenă și 
ei dansează împreună). Oh da! Și pe urmă, este 
ca: ”Vino aici. Oh, bine. Avem o celulă “menage 
a trois”. Și este ca: ”Oh! Oh! și o să dansăm 
împreună. Acum suntem celule multiple. Oh, 
intră, Andy”.

ANDY: Da! Da! Da!

ADAMUS: Haide! Intră! Acum o să fim multi-celule multiple. Uitați-vă la noi cum creștem și ne 
extindem! Priviți! Elizabeth intră în clubul celulelor. Haide! (Elizabeth urcă și intră în dans). Celule 
multiple. Celule multiple. Și o să continuăm să evoluăm și să ne extindem. O să continuăm să 
evoluăm și să ne extindem până când vom face ca toate celulele să vină împreună. Da! Celule 
cântătoare de Kumbaya! (ei râd) În regulă, mulțumesc.

LINDA: O să fie un an lung!

ADAMUS: Un an lung. Și întrebarea pe care doar ce ați pus-o, pentru cei care cred că voi ați 
evoluat, noi am evoluat de la celula individuală la celula multiplă, că celulele cresc/se divid 
constant. Cu alte cuvinte au spus: ”Oh, doamne, viața ca celulă simplă este cam aspră, cam 
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singuratică. Pe urmă, am găsit aceste alte celule și ne-am unit și am creat inteligența, și am 
evoluat într-un corp fizic.“

Dar trebuie să te întrebi - eu mă întreb oricum - de ce nu se întoarce celula individuală, în cele 
din urmă, la singularitatea celulei. De ce? Este, de fapt, mai mult cursul natural al vieții să te 
întorci la originile ei, la un moment dat. Așadar, de ce nu s-au unit celulele voastre individuale 
cu alte câteva celule, unindu-și forțele, adunându-se împreună; de ce nu au spus, pur și simplu, 
la un moment dat: ”Știți, m-am săturat de voi, indivizilor. Revin la a fi celula individuală. Am 
experimentat cum este. Voi, tipilor, cam mirosiți. Sunteți agresivi. Întotdeauna încercați să-
mi furați energia. Eu ies de-aici. Mă întorc la celula individuală.” Asta nu s-a întâmplat. Nu s-a 
întâmplat.

Există o credință că toată evoluția este despre a crește mereu, a merge înainte, încercând 
să evoluezi și să te perfecționezi în mod constant, devenind mai conștient de sine și mai 
autoperfecționat. Într-o anumită măsură, asta este adevărat. Voi ajunge la asta într-un moment, 
dar, înapoi la ateu.

Dacă vreunul dintre voi este ateu, nu presupun că ați fi aici. Dar dacă ați fi, dacă eu aș fi fost un 
ateu, întotdeauna aș fi ținut deschisă o șansă de un procent. Aș fi un ateu 99 (la sută). Aș ține 
deschisă o șansă de un procent că ar putea exista un Dumnezeu, vedeți, pentru că, în primul 
rând, pentru polița de asigurare. Dacă eu, știți, aș fi ajuns pe cealaltă parte și aș fi spus: ”Oh, 
Iisuse! Într-adevăr există un Dumnezeu,” aș spune: ”Vedeți? Dar am avut puțină credință.” Dar 
celălalt lucru este că, cu un unu la sută credință în Dumnezeu, măcar păstrați ușa deschisă unui 
potențial. Altfel, nu o să vedeți niciodată stelele. Ele nu vor exista. Dacă aveți o deschidere de 
unu la sută că ar putea exista, o să vedeți, cel puțin, unu la sută din stelele care sunt aici sus, și 
aceasta ar putea deschide ușa pentru a vedea toate stelele. Asta ar putea deschide ușa pentru 
a vedea dimensiunile. Asta ar putea deschide ușa pentru a vedea toate celelalte lucruri care 
sunt în jurul vostru, chiar acum. Toate celelalte lucruri.

Răspunsul lui Adamus

Ca răspuns la întrebarea mea - Ce a fost, creaționism 
sau evoluționism? - au fost amândouă. Sunt 
amândouă. Sunt amândouă. Aveți dreptate întru 
totul. Încerc să arunc o privire, să spun: ”Credeți 
cu adevărat asta sau acestea sunt doar cuvinte pe 
care le spuneți? Puteți pătrunde în simțiri?” Dar… 
există un mare “dar” în toate acestea.

Presupunerea că lucrurile se mișcă de la început 
către sfârșit, că noi mergem de la o formă de viață 
inferioară la o formă de viață superioară, și creația, 
așa cum cei mai mulți oameni o înțeleg, înseamnă 
să devină mai mari, mai buni, autoperfecționați, 
mai mult conștienți de sine. Este foarte interesant 
să privești la toate dinamicile referitoare la modul 
în care toate acestea au ajuns să fie. Dacă doar 
vă uitați la asta dintr-un punct de vedere liniar, 
întorcându-vă la rudele voastre, întorcându-vă la - 
chiar există unii care cred că a existat un moment al 
creației pe planetă, un moment al creației în care, 
de exemplu, exista un grup de maimuțe agitându-
se pe ici pe colo în junglă și, un înger sau Dumnezeu sau oricine a venit și a spus: ”În regulă. 
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Acum avem nevoie să aducem ceva inteligență în asta“ și - (snap!) - așa a încorporat în maimuță 
gena lui Dumnezeu, energia lui Dumnezeu. Și, pe urmă, acea maimuță a evoluat apoi în homo 
sapiens și, în cele din urmă, a evoluat în om. Sunt unii care cred aceasta, și știți ce? Într-un fel, ei 
toți cam au dreptate. Dar o să adaug o mică particularitate diferită la asta, care are asemenea 
implicații în ceea ce facem cu toții, asemenea implicații ale înțelegerii noastre privind motivul 
pentru care suntem aici, (privind) ceea ce se întâmplă în continuare și, ei bine, încotro merg 
lucrurile.

Adevărata Creație

Simțiți-o pentru un moment, din perspectiva că un adevărat creator nu are un plan, nu 
încearcă să creeze ceva specific. Adevărata creație este, pur și simplu, o permitere mai departe 
a pasiunii fără putere, fără forță de vreun fel. Doar permiterea mai departe - gândiți-vă la ea ca 
la acest imens râs vesel - fără o direcționare a energiei, fără putere sau forță sau orice altceva.

Un creator adevărat nu ar spune niciodată ceva ca: ”O să creez această planetă. O să creez 
aceste lucruri numite oameni și ei vor iubi și vor lupta și vor trudi și vor suferi și vor avea 
momente bune.” Un adevărat creator nu ar face niciodată ceva de genul acesta.

Un adevărat creator are doar, ați putea-o numi, o izbucnire a creației, a conștienței, a exprimării, 
pur și simplu. Fără program. Fără niciun plan. Acea radianță, doar a bucuriei lui Eu Sunt, care 
merge înainte – merge în afară, dar merge și înăuntru, de asemenea – apoi, energiile sunt 
aliniate fără a fi controlate de către creator. Creatorul nu ar face niciodată asta. Și energiile ies 
și în cele din urmă se manifestă în ceva de genul acesta.

Aceasta este o manifestare. Este în tărâmul material, este în 
materie, dar creatorul nu a spus niciodată: ”O să fac Pământul 
și o să fie materie” și tot restul. Creatorul doar a spus: ”Să fie. 
Așa să fie,” și prin urmare, a fost. Și în loc să se uite la viață ca 
venind din spuma de lac, sau la un oarecare moment în timp 
în care creatorul a infuzat maimuțele cu energia creatoare 
și ele au devenit oameni, a început să se uite la lucruri din 
perspectiva Merlin. Vă întoarceți în timp. În loc de evoluție, 
unde aveți celule care continuă să evolueze și devin mai 
inteligente și tot restul, ne întoarcem înapoi din momentul 
adevăratei creații; ne întoarcem înapoi (la momentul) de 
când Pământul s-a împărțit în mai multe Pământuri, când 
anumiți oameni au venit înainte în conștiință pură, și erau 
alte Pământuri în care era mai puțină conștiință. Și, de fapt, 
ne ducem înapoi, mai degrabă, decât înainte. Deja s-a făcut. 
Deja, totul este aici. Nu detaliile despre cum este fiecare zi 
sau cum este vremea sau cât de mulți bani aveți. Asta este 
pentru ca voi să experimentați de-a lungul drumului înapoi.

Și un om de știință se uită de fapt la asta, aproape dintr-o direcție greșită, începând de la ceea 
ce ei ar numi începutul, celula individuală care evoluează. De fapt, nu este asta, cu adevărat, 
direcția. Mai mult este cealaltă direcție, mersul înapoi, pentru a spune: ”Cum a ajuns asta să 
fie? Deja este. Cum s-au adunat împreună toate aceste particule din această izbucnire a râsului 
creativ? Cum au ajuns aceste particule împreună?”

Și ceea ce faceți ca și creator, ceea ce faceți este să înotați în creația voastră. Ați spus, fără 
niciun plan, fără să știți că ar fi vreodată un Pământ, ați spus: ”Să meargă mai departe.” Și a 
fost creat și voi erați precum: ”Este uimitor. Uau! Mă întreb cum a ajuns să fie. O să mă scufund 
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în această creație și o să înot până la fund. O să aflu cum s-a sfârșit,” este ceea ce oamenii ar 
spune: “cum a început”. Dar este “cum s-a sfârșit”.

Și știți ce? Vorbiți despre nivelul atomic și subatomic și acum despre niveluri cuantice. Este 
doar știința care merge înapoi prin timp și ei nu vor atinge niciodată fundul. Ei nu vor ajunge 
niciodată până la fund. Ei cred că este începutul. Este sfârșitul. Ei merg în cealaltă direcție. Cum 
au ajuns toate acestea în manifestare? Dincolo de nivelul atomic sunt nivelurile cuantice, sunt 
uimitoarele niveluri multidimensionale. Ele pur și simplu continuă să meargă înapoi și înapoi 
și înapoi, și în decursul a zece ani vor fi teorii cu totul noi despre cum a evoluat viața. Nu a 
început doar de la nivelul unei celule individuale. Nu au fost doar particule și nici măcar atomi 
care doar s-au adunat împreună accidental. Mergeți înapoi ca să vedeți cum s-a sfârșit, nu cum 
a început, vedeți voi. Și în cele din urmă, în mod real, nu a existat un punct de plecare.

Punctul meu de vedere în asta: eliberați chiar și ideile a ceea ce ați crezut că era Dumnezeu, 
ceea ce ați crezut că a fost evoluția sau creaționismul, pentru că încă încercați să le adunați 
împreună într-o minte umană, și noi o să mergem dincolo de asta. Este deja un lucru făcut; 
acum, doar mergeți înapoi. Înotați în creația voastră. Asta e tot. Și Dumnezeu, în cele din urmă, 
este ceva ce poate fi doar experimentat, un alt mod de a spune: ”Voi sunteți Dumnezeu. Voi 
sunteți acel Spirit. Acum permiteți-vă să-l experimentați”.

Toate acestea sunt un mod de a spune că gândirea liniară nu va mai funcționa de-acum și sunt 
trei puncte principale, trei imperative (n.tr.: necesități categorice și necondiționate) pe care 
vreau să vi le fac cunoscute astăzi, pe măsură ce înaintăm. Aceasta a fost prima.

LINDA: Uau.

ADAMUS: Cât timp ne-a mai rămas?

Trei imperative, necesități - nu vreau să le numesc condiții, pentru că nu există niciuna - dar 
trei imperative pentru a merge cu adevărat înainte, acolo unde mergem înainte.

Schimbări în Consiliul Crimson

Apropo, înainte da a intra în restul punctelor, 
trebuie să spun că a fost o săptămână dificilă 
pentru mine. A fost o săptămână dificilă, 
deoarece, vedeți, avem acest lucru numit 
Consiliul Crimson în celelalte tărâmuri și este 
format din, ştiţi voi, ființe angelice. Inițial, 
aceste ființe angelice s-au adunat - există 
aproximativ 4000 de entităţi - aceste ființe 
angelice s-au adunat pentru a preda, și acesta 
a fost Ordinul Consiliului Crimson. Și culoarea 
crimson - și aţi putea spune în celelalte 
tărâmuri, spectrul pe care l-aţi percepe ca fiind 
culoarea crimson - are de-a face cu învăţarea. 
Și Consiliul Crimson, acel Ordin, este implicat 
în predarea în multe, multe dimensiuni 
diferite, părți diferite ale creației. Ei vor lua 
lucrurile învățate într-o parte și le vor aduce în 
altă parte. Așa că această culoare crimson este 
foarte importantă și este un fel de... ei bine, 
Cercul Crimson este afiliatul pământesc. Deci, 
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inițial, ați fost profesori ai conștiinţei pe planetă.

A fost o săptămână dificilă deoarece, ei bine, săptămâna trecută am aruncat o privire, am 
avut întâlnirea noastră anuală – întâlnire plictisitoare (câteva râsete) – și am avut acolo toți 
reprezentanții, toți membrii Consiliului Crimson. Și le-am vorbit despre Shaumbra și am spus: 
“Știţi, de fapt progresăm destul de repede. Avem niște probleme, dar trecem prin ele. De fapt, 
progresăm destul de repede”. Și am spus: “La următorul Shoud, acest lucru pe care îl facem 
împreună, vom veni cu niște imperative, niște necesități”. Și le-am explicat, exact ceea ce am 
să vă vorbesc astăzi.

Au existat unele disensiuni în Consiliul Crimson. S-ar putea să le fi simţit, mai ales în nopţile 
de marţi şi miercuri de săptămâna trecută. Oh, această întâlnire a fost lungă. Și am spus: “Iată 
unde mergem”. Oh, au fost o mulțime de suspine și gemete. Erau acolo mulți pe care eu i-aș 
numi îngeri orientați mai mult spre New Age, aceia care lucrează cu oamenii și îi ajută pe unii 
din cei care tocmai trec prin trezire, sau pe unii din cei care sunt blocați în New Age, și toate 
celelalte, și nu le-a plăcut ceea ce am spus. Așa că i-am concediat (Linda oftează). Nu, într-
adevăr am făcut-o. Adică pe bune. Pot să fac asta (câteva chicoteli). Eu sunt șeful. Șeful poate 
face așa ceva. Nu, i-am concediat.

Acesta este un cuvânt omenesc. E un cuvânt în stilul lui Trump. Oh! (publicul spune “Ohh!” și 
câteva chicoteli) Oh, Doamne! Oof! În regulă, i-am eliberat de îndatoririle și responsabilitățile 
lor. Cu adevărat.

De fapt, a fost o întâlnire foarte amuzantă, dar au existat aproximativ o mie o sută de ființe 
angelice - de rang destul de înalt – care au spus: “Nu, nu vom merge mai departe cu tine. 
Aceasta nu este, ştii, și noi lucrăm cu oamenii și avem grupurile noastre, Adamus, cu care 
lucrăm, dar grupul nostru nu este pregătit pentru asta, așadar trebuie să demisionăm din 
Consiliul Crimson”. Și, de fapt, veți afla că acel tip de eliberare este frumos pentru ei, pentru noi, 
pentru toată lumea. Dar am avut, în jur de o mie o sută, care au plecat, deci Consiliul Crimson 
este puțin mai mic acum și mai eficient, pentru că acum ne putem concentra cu adevărat.

Și apropo, nu gândiţi ca oamenii. Nu au existat resentimente. Ei știau că este timpul și știau că 
indivizii și grupurile umane cu care lucrează, pur și simplu nu sunt pregătiți. Pur și simplu nu 
sunt. Pur și simplu nu sunt, lucru pe care îl voi explica acum.

Imperativa 1 - Mergeţi dincolo de gândirea liniară

Deci, trei imperative. Primul: Este momentul să 
mergem dincolo de gândirea liniară, și va fi o 
provocare. Când vorbim despre Dumnezeu sau 
vorbim despre creație sau evoluționism, nu mai 
gândiți în termeni liniari. Cu alte cuvinte, începeți 
să explorați orice posibilă iterație a tot ce este. Nu 
doar să priviți la un drum ca un drum care merge 
de la punctul A la punctul F și are un anumit număr 
de kilometri. Nu este. Nu este. Este, dar nu numai 
asta. Când vorbim despre evoluție sau despre 
creaționism, nu gândiți în termeni referitori la 
locul unde a început sau cum a început, așa cum 
o făceați în mod liniar. Este deja așa.

Rezultatul, aţi putea spune, al planetei Pământ, e 
deja făcut și acum înotaţi înapoi în creația voastră, 
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scufundându-vă în ea pentru a experimenta cum au ajuns toate astea să fie. Cum au evoluat 
lucrurile? Sau poate, mai bine spus, au decurs? Cum s-au întâmplat aceste lucruri de-a lungul 
drumului?    

Vedeți, știința crede cu adevărat în, ei bine, metoda științifică și ei cred că totul trebuie dovedit 
și prin urmare, vor vedea doar prin prisma credințelor lor, la fel cum un ateu va vedea doar 
ceea ce crede. Nu vor vedea că știința este corectă, dar este doar parțial corectă. Există atât de 
multe alte iterații. Ne vom juca cu iterații în câteva din Shoud-urile noastre, ca exemple pentru 
a vi le arăta. Dar toată chestia cu evoluția și creaționismul este deja creată. Nu a existat nicio 
agendă sau nicio putere din creație în acest sens. Nu a existat niciun destin sau vreun rezultat 
predeterminat, dar a fost deja făcut.

În momentul în care un creator creează fără scenariu, fără a scrie, doar spune: “Boom! Energie 
creativă, pfiu!” deja a fost făcut, terminată și finalizată, iar acum este momentul pentru creator 
să se întoarcă și să înoate în creația lui, să o simtă, să o experimenteze, să fie în ea. Și nu trebuie 
să intrați în fiecare dintre experiențele voastre, dar în unele intraţi şi, în altele nu. Dar realizați 
că acest întreg concept al evoluției, de acum, cât, trei miliarde și jumătate de ani de când 
prima celulă a ajuns să existe. Cum a ajuns să existe? Ei nu răspund la această întrebare. Trei 
miliarde de ani și jumătate. Este o perioadă îndelungată de timp pentru ca evoluția să treacă 
de la o singură celulă la ceea ce sunteți astăzi. Vreau să spun, aș fi destul de deprimat dacă aș 
crede că a fost într-adevăr... (ceva râsete) Trei miliarde și jumătate de ani?! Adică, câte milioane 
de ani trebuie să așteptăm pentru o îmbunătățire reală aici?

Ideea este, că e timpul să vă opriți din a mai gândi liniar, și vă voi provoca la fiecare pas, la fiecare 
atelier, la fiecare întrunire de Shoud pentru a privi în toate perspectivele. Nu doar liniară. A fost 
deja creat. Știți, vă spun că sunteți deja iluminaţi. Vă place să auziţi asta; nu credeţi asta. Voi 
spuneţi: “Da, bine. Asta a fost - ooh - mă bucur, dar încă lucrez la asta”. Nu, nu lucraţi. Opriți-vă 
acum. Asta este o grămadă de rahat liniar uman. Opriți-vă acum. Și apoi spuneţi: “În regulă, dar, 
în regulă, o să accept asta. Mă voi opri, dar trebuie să o experimentez înainte de a o crede cu 
adevărat”. Ei bine, lăsați-vă să experimentați atunci. Scufundaţi-vă în iluminare. Nu o mai puneţi 
în fața voastră. Nu mai lucraţi la ea. Relaxați-vă în ea. Fiţi ea. Și va fi o parte din voi care va spune: 
“Ei bine, asta e fals și nu am câștigat-o și trebuie să progresez”. Nu, opriţi asta. Opriți-vă de a 
gândi în termeni liniari despre orice, fie că este creație sau chiar modul în care soarele răsare 
dimineața. Se spune că soarele răsare la est? Bine, acesta e un nivel și un strat din tot ce este.

Ceea ce veți experimenta cu toții împreună, în 
aceste zile, săptămâni, ani, vom experimenta 
împărțirea unui singur Pământ. Acum, nu vorbesc 
despre împărțire ca și când acest Pământ s-ar rupe 
în bucăți. Se deschide în multe straturi și nivele 
diferite. Va fi realmente confuz pentru cei care se vor 
reîncarna, pentru că, uneori se vor întreba: “Unde 
este Pământul? Unde este tubul care duce înapoi pe 
Pământ? Care... “Și acum vor fi multe tuburi cu multe 
Pământuri diferite. Totul se schimbă chiar acum.

Și apoi întrebarea pe care o au unii dintre voi este: 
“În regulă, ei bine, prin ce tub să o iau? După ce 
părăsesc această viață, prin care să o iau?” Nu gândiți 
liniar. Mai întâi de toate, luați orice și tot ceea ce 
doriți. Orice și totul. Nu sunteți limitaţi și înțelegeți 
că nu mergeți tot înainte. Nu creșteți/evoluați. De 
fapt, vă întoarceţi în timp. Faceți efectul Merlin. Voi 

experimentați cum a fost să creați ceva. Asta e tot.
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Acesta e punctul numărul unu și, aș vrea ca acestea să fie scrise și puse undeva unde vi le puteți 
reaminti și le puteţi vedea. E timpul să mergem dincolo de gândirea liniară și o să vă atrag 
atenţia cu asta. Nu este vorba că această gândire este greșită, este doar un singur element.

Doar respiraţi profund pentru o clipă, și imaginați-vă că vă îndepărtați de singularitate - 
trebuie să râd de acest termen, dar - liniară singulară, liniară locală. Acum, veți simți uneori 
că ieşiţi din minte. Aveți un nivel de confort, un anumit nivel de conștientizare și gândire și 
percepție, și un nivel de confort, pentru mulți oameni, începe cu o credință în Dumnezeu care 
ține totul împreună și merge până la soarele care răsare în est. Totul se va schimba pentru noi. 
De aceea unii au părăsit Consiliul Crimson, deoarece grupurile cu care lucrează, pur și simplu 
nu erau pregătite pentru asta. I-ar dezechilibra. I-ar arunca atât de departe. Ar provoca o mare 
instabilitate mentală, dar noi suntem pregătiți pentru asta. Acesta este numărul unu.

Imperativa 2 - Mergeţi dincolo de procesare

Numărul doi în lucrurile cu care mergem mai departe, numărul doi și ceea ce a cauzat plecarea 
multor ființele angelice din Consiliul Crimson. Și-au format propriul lor grup, un fel de Consiliu 
Crimson mai mic, un fel de Consiliu Roz (râsete), știţi, Consiliul Roșu Pal.

Numărul doi, și nu vă pot sublinia importanța acestui lucru pentru voi înșivă. În cele din urmă, 
mie nu-mi pasă, dar pentru voi. Iar voi o să dați din cap aprobator în doar o clipă, și apoi pe tot 
parcursul anului o să trebuiască să vă trag şuturi în fund (cineva spune “Oh, nu”). Da, adevărat.

Aceasta e dură. A merge dincolo de procesare, 
procesare emoțională. Nu există loc în ceea ce 
urmează să facem împreună pentru procesarea 
emoțională. “Oh! Am fost bătut ca și copil.” Bine! 
(niște chicoteli) Nu m-ați lăsat să termin (Adamus 
chicotește). “Doar înotam în experiența mea.”

Treceţi peste asta. Până aici. A trebuit să înregistrez 
o întreagă Viață a Maestrului. A trebuit să întrerup 
un flux perfect pe care l-am avut în seria noastră 
Viața Maestrului. Următoarea se presupune că ar 
fi fost Creaţia în Viața Maestrului. Viața Maestrului 
5 – Ahmyo, Viața Bună. Viața Maestrului 6 -– 
Creația. A trebuit să o opresc și să spun, ia stai 
aşa. Nu putem merge mai departe, deoarece, ei 
încă se agaţă de rănile lor emoționale. Ei încă 
mai sunt: “Oh, săracul copil mic. Copilul interior”. 
(Adamus se face că râgâie.) Nu mai este loc 
pentru asta! Pentru că atunci când sunteți atât 

de dependenți de rănile voastre – și vorbesc serios, subliniez asta, dragă Gail – când sunteţi 
atât de dependenţi de rănile voastre, veţi continua să alergaţi în cercuri. Iar această rană va 
continua să se clădească. Această rană se va dezvolta.

Ascultaţi asta. Rana își va dezvolta propriul spirit, propria sa viață, propria identitate, conștiința 
proprie. O veţi visa. O veţi trăi în alte dimensiuni și o veţi aduce aici. Va avea conștiință. Da, vă 
face doar să... (se curăţă, ca și cum ar fi înfiorător) Da, sau am scuipat pe tine? (câteva chicoteli)

Trebuie să treceţi peste asta. Cum faceţi asta? Pur şi simplu treceţi peste asta. Nu o procesați. 
Cineva a spus: “Ei bine, te duci să vezi un consilier”. Nu! (mai multe chicoteli) “Faci terapie.” 
Nu! Fără terapie. Nu. Fără terapie. E o tâmpenie (Linda oftează). Este. Îi servește pe oameni 



Aripile 5

39

– oamenii semi-treji, câteodată inconștienți. Cel puțin ei simt că cineva ascultă, și asta e cu 
adevărat important pentru ei, că cineva aude despre trauma lor. Dar în cele din urmă ajungeți 
la acest punct, nu vă mai serveşte. Și să vă oferiţi auto-terapie – cred că e un cuvânt, auto-
terapie – uitaţi de asta. Vă învârte în cercuri. Dă credibilitate tocmai lucrurilor pe care încercați 
să le eliberați. Le dă spirit, le aduce la viață. La fel cum acest podium are o conștiință, așa 
şi acea rană, iar acea rană, în primul rând, nici măcar nu este reală. Vă amintiți doar o parte 
dintr-o experiență, nu totul. Vedeți doar un strat și un nivel. Treceţi peste procesarea voastră, 
cu toții. Maturizaţi-vă! (câteva chicoteli) Oh! Îmi place asta! (mai multe chicoteli) Ah!

Nu, vreau să spun maturizaţi-vă din punct de vedere spiritual. Maturizaţi-vă spiritual. Realizați 
că este o obsesie. E o dependență. E o dependență emoțională cu care vă jucaţi. Vă jucaţi cu 
vechea energie și vă împotmoleşte. Și voi continuaţi să spuneţi: “Oh, Adamus, am fost bătut 
când am fost copil și nu am abundență deloc”. Atunci plecaţi de aici! Nu avem loc pentru asta. La 
fel cum a trebuit să lăsăm o mie o sută de ființe angelice – nume destul de mari! – a trebuit să-i 
lăsăm să plece, deoarece grupurile lor încă mai doreau să proceseze. Au încercat să negocieze. 
Au încercat să spună: “Ei bine, hai să facem puțină procesare, poate mai puțină procesare. 
Poate că vom renunța la terapia cu cristale și vom merge la terapia cu apă și muștar”. (unele 
chicoteli) Nu este loc pentru asta aici! Și vorbesc serios. Dacă încă mai sunteţi în procesare și 
nu puteţi renunța la asta, trebuie să o aveţi, la revedere. Mergeți la Cercul Roz.

LINDA: (suspină) Oh.

ADAMUS: Ce?

LINDA: Cercul Roz?

ADAMUS: Ei bine, nu este la fel de luminos ca și Cercul Crimson. Este decolorat.  Evoluează 
pentru a fi un Cerc Crimson.

Procesarea este adecvată până la un punct, până la un 
punct. Dar atunci este auto... – nu auto-îmbunătățire, 
auto-perpetuare și va creşte din ce în ce mai mult și se 
va dezvolta și se va transforma în cancer. Punct. Se va 
transforma în cancer. Fie vă va afecta intestinele, plămânii 
sau mintea. Și pentru Shaumbra, probabil mai mult 
intestinele decât orice altceva.

Treceți peste! S-a întâmplat. A fost parte dintr-o 
experiență. Pur și simplu nu avem loc pentru procesare 
acolo unde mergem. Și voi spuneţi: “Ei bine, cum să trec 
peste asta? Am aceste fantome și amintiri și eu doar...” 
Respirați profund și spuneți: “Eu Sunt Aici. Aici, nu acolo. 
Eu Sunt Aici!” Și nu te gândești la astea și nici nu te lupți 
cu astea. Nu mai lupți cu demonii ăștia. Nu luptați cu: 
“Oh, săracul de mine” și “Nu am nicio abundență”. Niciuna 
din ele. Nu avem loc pentru asta. Veți afla că acolo unde 
mergem, vă va face rău de zece ori mai mult, decât o face 
acum. Când începeţi să intraţi în multi-straturi, straturi neliniare ale realității și începem să 
mergem înapoi prin evoluție, mai degrabă decât să mergem înainte, facem efectul Merlin, vă 
va provoca durere cu adevărat, dacă trageţi după voi o grămadă de prostii. Acești monștri mici 
ai copilului interior se vor transforma în demoni mari, pentru că, vedeți, veți merge într-un loc 
în care veți începe să înțelegeți creația reală și energia reală și ei vor suge acea energie. Ei vor 
crește acea energie.

Vrem să fim curați mergând acolo unde mergem. Nu vrem să târâm cu noi niște păturici acolo 
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unde mergem (câteva chicoteli). Deci, acesta e numărul doi din imperative. Asta a provocat o 
mare ruptură în Consiliul Crimson. Acesta e numărul doi - dincolo de procesare. Treceţi peste 
asta, pe bune. Oricum, de ce vă agățați de ea?

Și procesarea include toate lucrurile precum ființa fizică, îngrijorarea, supra-obsesia despre 
corp. Tot ce vi se întâmplă chiar acum – corp, minte, experiență, totul – în toate este vorba 
despre Realizare, totul este despre iluminare. Așa că opriți-vă obsesia legată de corp. Se 
schimbă. Trebuie să o facă. Opriți-vă obsesia legată de gândurile voastre – o faceți bine, o 
faceţi greșit. Treceţi peste asta. Și numai voi puteți face asta. Numai voi puteţi spune, “Gata. 
Până aici.”

Recent am filmat acest lucru, am creat - noi, noi toți - am creat “Viața Maestrului 6 - Până aici”. 
Amintiți-vă că trebuia să fi fost Creația, dar a trebuit să o întârziem, pentru că unii dintre voi 
încă erau obsedați. Doar trageți linie! Până aici! Asta e. Nu vă gândiţi la asta. Nu fiți obsedaţi 
legat de asta. De asemenea, nu vă hrăniţi cu energie din ea. Până aici. În regulă? Nu v-ați 
săturat de asta? (cineva spune “Da”) Şi eu. Bine.

Si următorul. Următorul. Să respirăm profund cu asta. Ei bine. Începem. Acesta va fi un merabh. 
Acum vă veţi primi merabh-ul, micul vostru desert. Nu, de fapt este un mare şi măreţ desert.

Să pregătim iluminatul pentru merabh și muzica pentru merabh. Am vrut să rezerv numărul 
trei pentru un merabh, așa de potrivit. Vă distrați, până acum? (publicul strigă “Da!”) Bine. Bun. 
Bun (Adamus chicotește).

(începe muzica)

Revizuirea imperativelor 1 și 2

Și amintiți-vă că cele două lucruri despre care am vorbit până acum sunt: să mergem dincolo de 
gândirea liniară. Este așa de plictisitor. Este atât de plictisitor, încercând să îți dai seama despre viață 
și despre Dumnezeu și evoluție și cum funcționează lucrurile. Nu veți găsi niciodată răspunsul. La 
fel ca și cei care continuă să se întoarcă în structura moleculară și că vor continua întotdeauna să 
găsească mai mult. Nu vor găsi niciodată ceea ce caută cu adevărat – cum au ajuns toate să existe. 
Nu o vor găsi. Dar noi le abordăm cu totul diferit. Abandonăm gândirea liniară.

Amintiți-vă când am spus: “Voi nu vă mișcați prin 
timp și spațiu. Nu vă mișcați prin timp și spațiu, ele 
se mișcă prin voi”. Spuneți asta unui fizician și ei vor 
aduce argumente și vă vor spune că sunteți niște 
nebuni. Dar ei vor afla, probabil pe durata vieţii 
voastre. Va exista un fizician uimitor care va ieși cu 
teoria, cam ca atunci când Einstein a ieșit cu unele 
din teoriile lui și apoi timp de generații vor încerca să 
o confirme sau să o infirme.

Dar a trecut dincolo de gândirea liniară. Timpul și 
spațiul se mișcă prin voi. Este același lucru cu creația. 
S-a întâmplat deja. Nu a existat o agendă. Nu a existat 
un scenariu. Era ca și cum creatorul a inspirat profund, 
cu bucurie și a eliberat-o, iar pâinea a ieșit din cuptor 
– pâine fierbinte, caldă și gustoasă – și creatorul 
spune: “Cum s-a întâmplat asta?! Văd pâine. Miros 
pâine. Mănânc pâine. Cum a apărut? Hai să intru și să aflu”. Iar creatorul s-a scufundat în acea 
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bucată de pâine și s-a întors la ingredientele, pregătirea, încălzirea cuptorului; a continuat să 
meargă înapoi şi înapoi până când, în cele din urmă, creatorul iese din scufundarea în creația 
lui și spune: “Acum m-am prins. Nu numai că am creat-o, dar am experimentat cum a fost să o 
fac”. Pâinea a ieșit din cuptor mai întâi.

Dragii mei prieteni, în plus față de a ieși din gândirea liniară – oh, asta va fi distractiv. O veți 
găsi fascinantă. Derutant uneori, dar fascinantă - dar, gata cu procesarea. Pur și simplu nu 
este potrivit. Este obositor. Este consumatoare de energie. Procesarea provoacă acel mic 
copil interior sau acea mică viață trecută, neplăcută sau acel aspect pentru a fura literalmente 
energia de la tine. Este un vampir dependent.

Până aici. Nu are niciun control asupra voastră sau altceva, dar voi îi permiteţi să fie acolo 
pentru că vă oferă o anumită plăcere și vă lasă să fiţi victimă. Și un creator nu poate fi o victimă. 
Creatorul este un creator. Asta e tot.

Imperativa 3 - Mergeţi Dincolo de Frica de Sinele Uman

Punctul numărul trei, cu un mic crescendo al muzicii pentru a adăuga efectul teatral. Punctul 
numărul trei. Să respirăm profund și să simțim în el.

(pauză)

Opriţi-vă din a vă teme de sinele uman.

Muzică! Efect! Cuvintele profunde, urmate de efectul simfonic al muzicii (unele chicoteli și 
acum volumul muzicii creşte puţin). Să încercăm din nou asta. Puteţi tăia cealaltă parte din 
videoclip.

În regulă. Muzica este uşoară și se aude încet. Spun pentru următorul nostru punct, opriţi-vă 
din a vă teme de sinele uman. (Adamus face gesturi pentru ca volumul muzicii să crească din 
nou, dar nu o face, unele chicoteli) Nu e gata pentru Hollywood, dar nu e rău. Nu-i rău.

Nu vă mai temeţi de sinele vostru uman. Există multă frică.

Toate acestea au ieşit la suprafaţă marțea și miercurea 
trecută la Consiliul Crimson. Am avut discuții îndelungate 
și am vorbit despre oameni. Asta sună cumva a muzică de 
cinema. Da. Da. Într-un fel, da.

Am avut o lungă discuţie despre oameni și unul dintre 
lucrurile pe care le-am observat cu adevărat, despre care 
ne-a fost clar, a fost că se tem de ei înșiși. Și există unii care 
vor continua să se teamă de ei pentru un timp și de aceea 
atât de multe ființe angelice au părăsit Consiliul Crimson. 
Pentru a rămâne cu oamenii care încă se tem și procesează 
și gândesc mic, de fapt, onorându-i, știind că, ei bine, pur 
şi simplu se bucură să o facă. Acolo vor să fie. Dar pentru 
restul dintre noi, mergem înainte și înapoi.

Există multă frică de sinele uman – și este timpul să nu vă 
mai temeți de el – de corpul vostru, de boli, de moarte și dureri. Însăşi acea frică va cauza 
acele lucruri să existe. Va face ca durerea să fie mai dureroasă, îmbătrânirea să devină mai 
accentuată.
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Există multe temeri pe care le aveți despre gândurile voastre. Mulți dintre voi într-adevăr intră 
în controlul gândirii, limitarea mentală a minții voastre, a nu lăsa anumite gânduri.

Acum zece ani, cei mai mulţi dintre voi nu puteaţi gândi sau să lăsaţi să se strecoare gândul că nu 
există nicio diferență între lumină și întuneric. A trebuit să nu lăsaţi să treacă: “Lumina este bună, 
întunericul este rău”. A trebuit să nu lăsaţi, să blocați gândurile întunecate. Este Satana, o energie rea. 
“Dacă mă gândesc la întuneric, voi crea întuneric.” Heh. Înseamnă doar că nu înțelegeți creația încă.

Întreaga chestie cu Legea Atracției este interesantă, dar este foarte mentală. Ei îi învață pe 
oameni că ceea ce gândeşti e ceea ce primești. Asta e o porcărie. Nu este deloc așa. Și toți ați 
încercat-o. Nu funcționează. Funcționează puțin, imediat, dar apoi dispare, pentru că nu este 
creație adevărată. Este pur și simplu o manipulare a energiilor și există o mare diferență.

Mergem în creație adevărată unde nu există putere. Nu există forță. Nu există agendă. Nu 
există un rezultat predeterminat. Este doar creație.

Dar există o mare frică de om, ce va face omul în continuare. Fiecare dintre voi are o frică 
fundamentală de propria putere. Ați folosit-o și ați abuzat-o în trecut. Ați secerat capete, 
picioare și mâini. I-aţi rănit pe ceilalți. Aveți o teamă extraordinară de om, dar totuși vă 
identificați cu acesta, corpul și gândurile și mintea. Acesta nu e un mod de a trăi.

Să trăiți înfricoşaţi de tocmai ceea ce sunteţi? A trăi în frică în loc de a avea succes? Veţi fi 
un partener bun? Veți reuși indiferent de cum arată ‘a reuşi’? A trăi în frică. Unii dintre voi vă 
temeți de visele voastre noaptea, întrebându-vă de unde provin acele gânduri. Uneori, chiar 
temându-vă să mergeţi la somn noaptea.

E timpul să nu vă mai temeți de om.

La fel de bine, este timpul să nu vă mai fie frică și de alți oameni. Știu că există un sentiment 
extraordinar de a nu fi în siguranță cu ceilalți oameni, cu lumea așa cum este. Dar, vedeți, doar 
un om înfricoşat – unul care se teme de sine – acela se va teme atunci de ceilalți oameni. Doar 
acela care se teme de propriul său corp, se va teme că un alt om îi va provoca rău, fizic. Doar 
unul care se teme de ce ar putea provoca cuiva emoțional, și ei, de asemenea, se vor teme de 
ceea ce li se poate întâmpla din partea altora psihic, emoțional.

E ca un câine ce-și urmărește coada. Niciodată nu o va prinde, ceea ce înseamnă că este vorba 
de acest ciclu perpetuu de frică și care aduce mai multă frică. Teama de tine însuți ca om, duce 
la teama de alţi oameni.

Acesta va fi cel mai dificil dintre toate. Am salvat-o până la final, până la merabh.

Vom merge – trebuie să mergem – dincolo de teama de om, și va fi dur, pentru că o faceți din 
interiorul omului.

Și omul, de fapt, în teama sa de sine și de ceilalți oameni, în sentimentul său de nesiguranță, 
aproape că nu o poate face. Există doar unul și jumătate, bine, două lucruri pe care le știu. Cel 
mai important dintre toate este Permiterea.

Permiterea înseamnă, dragă omule, dă-te la o parte din calea ta. Dragă omule, deschideți ușile 
și ferestrele. Deblochează-le și deschide-le și lăsă-l pe Maestru înăuntru. Nu doar un pic, nu 
doar un picior în ușă, nu doar o briză în fereastră, ci permite-i. Și asta va fi greu.

Am vorbit mult despre Permitere, dar încă există o extraordinară rezistență. Pentru unii dintre voi 
Permiterea a devenit mai degrabă un concept mental, decât deschiderea ușilor și a ferestrelor, deoarece 
omul se teme, se teme de ceea ce poate veni. “Ce este Maestrul? Este Maestrul doar supraom?”
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Punctul trei și, probabil, cel mai important dintre toate: Mergeţi dincolo de teama de om. Aceasta 
include eliberarea fricii de moarte, frica de durere, toate aceste lucruri. Există atât de multe lucruri 
care sunt legate de teama de a fi om și, pur și simplu, pur și simplu, nu putem merge acolo unde 
vom merge având acea frică de om. Veți cădea în mâini și în genunchi chiar înainte să începem.

Nu e nimic de care să vă temeţi, de fapt. Veți ajunge să înțelegeți că omul nu a făcut niciodată 
ceva rău vreodată, niciodată. Și nu-mi dați răspunsul filozofic: “Ei bine, dacă o să ies și o să 
omor pe cineva?” Nu o veţi face. În caz contrar, nu aș fi stat aici să vă spun asta.

Nu vă mai temeți de trecut, pentru că nu e ceea ce credeţi că este.

Nu vă mai temeți de propria voastră, ceea ce voi ați numi, putere. Este conștiința voastră proprie.

Temându-vă de lucruri precum 
împlinirea și a avea sau a nu avea. 
Abundență, toate aceste lucruri.

Cum treceți peste toate astea? 
Există o acumulare de temeri care vă 
rețin. Vă duceţi în Permitere. Vedeți 
voi, Maestrul vine acum cu toată 
înțelepciunea și Maestrul o are pe o 
farfurie de aur, aducând-o la voi. Dar 
dacă vă temeţi, nu o veţi accepta. 
Și Maestrul vine cu înțelepciunea 
tuturor vieților omenești.

Dar dacă vă este frică să vă treziți 
dimineața, dacă vă este teamă că 
pâinea pe care o mâncați ar putea 
avea niște chimicale stricate și boli, și că apa pe care o beţi poate fi infestată cu mici creaturi, 
vă este frică de tot, nu veţi realiza acest dar al înțelepciunii. O să vă fie frică și de asta. Veţi crede 
că e crescut în anumite chimicale și că e rău pentru voi.

Oh, fricile, sunt aproape amuzante. Sunt obsesive. Obsesive.

Mâncaţi pui crescut liber, dacă are un gust mai bun. Dar nu o faceți deoarece îl mâncaţi doar 
pentru că vă este frică de chimicale. Vorbesc serios. Asta-i obsesiv. E teamă. Dacă vă place 
gustul, minunat. Dar opriți-vă obsesia și teama. Sunteți un Maestru, nu o mămăligă.

Da, aș spune că dintre toate lucrurile despre care am vorbit astăzi, să treceți dincolo de frica 
de a fi om va fi cea mai dificilă. Vă va opri brusc, chiar atunci când simțiţi cu adevărat că vă 
deschideţi și vă extindeţi. Știți, când simțiți energia creatoare, tocmai ați eliberat acea izbucnire 
a conștiinței, râsul sufletului. Și fără a încerca să determinaţi cum va arăta.

Știți, asta e bucuria reală a creației. Respirați profund și creați – “Nu am nicio idee despre ceea 
ce creez, cum se va sfârși acest lucru. Oh, la naiba! Un univers! Cu planete, stele și oameni! Ei 
bine. Asta a fost distractiv.” Aceasta este bucuria reală a creației și doar a o lăsa să fie.

Oamenii care vorbesc despre creații, trebuie să arate sau să fie într-un fel anume, asta-i antiteza 
creației. Asta înseamnă doar a lua elemente ale Energiei Vechi și a le rearanja şi a crede că aţi 
creat ceva. Nu ați făcut-o.

Creația adevărată – “Hahh!” – exact așa. “Nu știu ce se va întâmpla cu asta, acea pasiune pe care 
tocmai am eliberat-o, dar se va întâmpla. Va fi, și apoi voi merge să fac o baie frumoasă în ea 
și să văd cum a luat naştere.”
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Deci, înapoi la subiect. Este timpul să mergem dincolo de a vă teme de om. Omul este, ei bine, 
un fel de personaj de desen animat, într-un fel, destul de haios, ciudat, limitat, neobișnuit.

Luați doar pentru o clipă perspectiva Maestrului, un fel de vizionare asupra omului. Maestrul 
nu judecă niciodată, nu este niciodată condescendent, ci spune: “Acesta este destul de 
neobișnuit. Oamenii fac cele mai ciudate lucruri”.

Maestrul nu se teme de om. Maestrul așteaptă ca omul să treacă peste temerile sale despre el 
însuşi. Unde mergem, temerile umane, pur și simplu, nu vor avea ce căuta.

Haideţi să respirăm profund pentru o clipă și să luăm tot ce am vorbit astăzi şi să aducem totul 
împreună.

Am plecat de la Dumnezeu, creație. Am vorbit despre faptul că în Consiliul Crimson a avut loc 
o mare despărţire. Pfiu! Și apoi, unde vom merge mai departe.

Înainte de a termina asta, vă cer să luaţi o clipă pentru a simți frumusețea creației adevărate, 
dar din punctul de vedere (al faptului) că nu ați fost niciodată creați.

Respirați profund în creația adevărată. Nu este mental. Nu există nicio forță sau putere în 
spatele ei.

(pauză)

A venit doar de la tine. A venit doar de la tine.

(pauză)

Nu există nicio povară în asta. Nu există greutate. 
Nu există nici măcar o responsabilitate. Aceasta 
este frumusețea creației adevărate.

(pauză)

Așadar, este timpul să trecem peste teama de 
om, temându-vă de ce va face omul, temându-
vă de corp, temându-vă de gânduri, temându-
vă de viitor, temându-vă de ceilalți oameni. E 
timpul doar să le daţi drumul.

Haideţi să respirăm profund în acest prim Shoud 
al anului 2018.

Hai să respirăm profund pentru tot ce a venit 
deja și acum ne întoarcem și aflăm cum a fost 
să-l creăm.

(se termină muzica)

Respirație profundă, dragă Shaumbra, pe 
măsură ce terminăm această adunare.

Ah. Unii dintre voi vă gândiți prea mult deja. Doar respirați profund și permiteți, și amintiți-vă 
că totul este minunat în toată creația.

Mulțumesc, dragi Shaumbra. Vă mulțumesc pentru această zi (aplauze din public).
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