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Аз Съм това Което Съм, Адамус Сен – Жермен (публиката аплодира). 

 

Благодаря. Нека вдишаме дълбоко, в началото на този Шоуд. Това ще бъде различен от 

другите по много признаци Шоуд, но може би след известно време ще стане много 

важен за вас. 

 

Всъщност този Шоуд е посветен на дълбоката истинска връзка между човека и 

Майстора. Има хора, тук днес – тези, които гледат онлайн и тук, в Колорадо – хора, 

които преминаха през много, за които говорих миналия път, казах, че Аления Кръг 

стигна до този прекрасен момент, прекрасен до такава степен, че да се промени и 

Аления Съвет; хора, които преживяха толкова много и останаха верни на вътрешното 

си познание за своето пътешествие. Сега, на този Шоуд този месец имаме истинска 

връзка между човека и Майстора. 

 

Майстора – винаги е бил концепция. Говорих за Майстора, подразбирайки мъдростта 

на всички минали животи. За много, Майстора винаги си оставаше концепция. 

Мислехте за Майстора. Опитвахте се да го очовечите, но сега за всички вас идва 

момента, когато Майстора не само е тук, но започвате да го чувате. Майстора, когото 

неотдавна поканихте у дома, при човека, в своето ежедневие и после попитахте, “Ще се 
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прояви ли Майстора? Какво ще стане сега? Какво е мъдростта?“ Но днес тази връзка 

между вас и Майстора става реалност, започвате да чувате Майстора и може би не 

познатите за вас думи, но ги чувате от сърце и душа, които вече не питат, “Къде е 

Майстора, за когото говори Адамус? Може би това се отнася само за останалите?“, но 

където вие много добре осъзнавате това присъствие. 

 

Нека вдишаме дълбоко днес, в деня в който човека и Майстора не са само концепция, а 

са нещо пренасочено насам, точно към вашия живот. И той не е това, което човека 

очакваше или просто предвкусваше. Изобщо не е това. И може би това е една от 

причините поради които изглеждаше, че това ще отнеме много време или просто не го 

осъзнавахте. Той беше просто интелектуално или философско понятие, но сега става 

реалност. 

 

Казвам го заради това къде се намират енергиите ви сега и знам, че все още имате 

предизвикателства от време на време. Но също така го казвам заради някои от 

реорганизациите в Аления Съвет. Наскоро споменах, че около 1300 члена на Аления 

Съвет, напуснаха за да работят с хора и в другите измерения, фокусирайки се върху 

обучението, с което Аления Съвет винаги се е занимавал. Но сега всички, които 

останаха в Аления Съвет, всички същности, ангели, които го подкрепят – всички са тук 

само заради вас. Само заради вас. Не заради другите хора, които са някъде там заети с 

нещо друго, които преживяват пробуждането си, обучението си или са на друг етап, а 

само заради вас. Те посвещават на вас всичките си ресурси. И казвате, “Но какво ще 

правят те? Кога ще дойдат?“ Ще поговорим за това в друг Шоуд. 

 

Нека вдишаме дълбоко в този Шоуд. Точно сега Майстора е тук и вие го чувате. 

Вдишайте дълбоко и просто го позволете. 

 

Нямам търпение да изгледам този Шоуд – може би след година ще можем да кажем – 

поглеждайки назад, да си кажем, “Това може би беше повратния момент. Може би 

Майстора беше тук, никога наистина не съм го чувал, никога наистина не съм усещал 

неговото присъствие. Но в края на краищата, аз прескочих този праг и позволих да се 

случи“. 

 

И така, вдишайте дълбоко. 

 



Нека започнем с обичайната част от Шоуда. Днес ще я направим малко по – различна. 

Хм. Помолих Калдре да направи – господи Боже – слайдове (смях). Това може никога, 

никога вече да не се случи на нашите срещи, но днес трябва да обхвана много 

материал. На скъпата Линда от Иса и се налагаше да пише на дъската много пъти 

множество думи и освен това исках да има документ, нещо което да можете да 

разпечатате на принтер, да го сложите на масата или да направите това, което 

обикновено правите с подобни вещи, разпечатки. 

 

Много от това за което ще говорим днес – е просто обобщение. Нищо ново. Никакви 

велики открития или нещо подобно. Но моля всички вас, които сте тук днес или 

гледате това по – късно – добавете тук и своята енергия, за да направим още веднъж 

мост между небесата и Земята, добавете енергията си към това, за което ще говоря 

днес, за да стане и ваше. 

 

Разбира се имаме много слайдове. Не съм голям любител на слайдовете, защото те 

губят своята стойност в сравнение с написаното на дъската. Но за по – бързо ние … о, 

ти имаш прекрасен, прекрасен почерк (обръща се към Линда). Да. 

 

Мъдростта на Шамбра – част 1 

 

И така, за начало ще видим къде сме и ще се гмурнем в Мъдростта на Шамбра. 

 

ЛИНДА: О, боже. 

 

АДАМУС: Да. И така, Линда моля те вземи микрофона. Знаеш, че дойде момента. 

 

ЛИНДА: О, боже. Да, да. 

 

АДАМУС: Дойде момента аз да задавам въпроси, а вие да им отговаряте и нека днес 

започнем с въпроса, който зададох миналия месец. Каква е тази интересна връзка 

между Никола Тесла и Илън Маск? Каква е тази връзка? 



 

 

Хайде Линда, предай микрофона и да видим, кой ще отгатне вярно. Предават си 

микрофона (смях). Това не е горещ картоф, това е микрофон. Каква е връзката на Тесла  

и Маск? 

 

ХОРАС: Мисля, че Илън Маск - произхожда от същото Аз Съм като и Никола. 

 

АДАМУС: Същото Аз Съм. Същата същност? Същата душа? 

 

ХОРАС: Да, същата душа. 

 

АДАМУС: Добре. Добре. 

 

ХОРАС: Така го усетих. 

 

АДАМУС: Да. Защо така го усещаш? 

 

ХОРАС: Те имат някак сходна енергия. 

 

АДАМУС: Да. Добре. Нека видим (на слайда са показани снимките им една до друга). 

 



ЛИНДА: Нем. 

 

АДАМУС: Единия е много елегантен, а другия носи тениска. Ъъъъ! Единия е живял 

преди около 100 години, другия – е много съвременен. 

 

ХОРАС: Да. 

 

АДАМУС: Но ти мислиш, че те идват от една душа? 

 

ХОРАС: Да. 

 

АДАМУС: Да. Добре. 

 

ХОРАС: Това е моето усещане. 

 

АДАМУС: Добре. Добър отговор. При Шамбра няма грешни отговори, но има един 

правилен отговор (смях). Да. Би ли станала? 

 

КЕРИ: Амиии… 

 

АДАМУС: (отпива кафе и се закашля) Какво е това? (смях) 

 

КЕРИ: Явно евтино кафе. 

 

АДАМУС: О, скъпа моя. Аз очаквах прясно приготвено, сварено, топло, горещо 

капучино, а … 

 

КЕРИ: Машината се счупи. 



 

Машината се счупи. Какво става с технологиите (някои се смеят)? И никой не си 

направи труда да ми намери кафе от някъде другаде? (публиката казва, “Ооо“). Просто 

попитах. Не! Не, не, не, не. 

 

КЕРИ: Сандра … 

 

АДАМУС: Добре, знам … 

 

КЕРИ: …очевидно не се справя с работата си. 

 

АДАМУС: Знам, че не си ти. Добре. 

 

ЛИНДА: Той просто разсейва. 

 

АДАМУС: Да, да. 

 

ЛИНДА: Опитва се да ти даде време за отговора. 

 

КЕРИ: Знам! Знам! Добре. Те и двамата си показаха пръста, извадиха го от там и го 

заземиха тук. 

 

АДАМУС: Какво извадиха? 

 

КЕРИ: Готини неща. 

 

АДАМУС: Готини неща (смее се). 

 



КЕРИ: Да. 

 

АДАМУС: Дай ми готин пример. 

 

КЕРИ: Готина машина! 

 

АДАМУС: Готина машина. 

 

КЕРИ: И после я пуснаха в космоса. 

 

АДАМУС: Да. 

 

КЕРИ: Да. 

 

АДАМУС: А Тесла… 

 

КЕРИ: Представете си, че извънземните я видят как прелита наблизо. 

 

АДАМУС: Да, да. Представете си. 

 

КЕРИ: Това е яко. 

 

АДАМУС: И така, Тесла е направил машина? 

 

КЕРИ: Не, Илън Маск е направил машина. 

 

АДАМУС: Каква връзка има това с Тесла? 



 

КЕРИ: И двамата направиха така (слага си пръста в устата и го вади все едно проверява 

посоката на вятъра), а после казват, “А, всичко това съществува!“ 

 

АДАМУС: Всичко това съществува. 

 

КЕРИ: “И мога да го пренеса тук“. 

 

АДАМУС: А! Добре. 

 

КЕРИ: Еми да, мъжа от дясно (Тесла) неговите връстници са му се подигравали, 

осмивали и осъждали. Обаче човекът в ляво (Мъск), разцепва. 

 

АДАМУС: О, това никога … 

 

КЕРИ: Неговите приятелки са секси супермодели. 

 

АДАМУС: …никой не го е осъждал. 

 

КЕРИ: Всъщност са го тормозели и не са го възприемали, но това е разпалило 

вътрешния му огън! 

 

АДАМУС: Да! 

 

КЕРИ: Когато те вземат на мушката … 

 

АДАМУС: О, когато ти – надявам се го заснехте, защото когато говореше за огъня … 

кажи това за огъня още веднъж. 

 



КЕРИ: (артистично) Това разпалило вътрешния му огън! (смях) Наистина. 

 

АДАМУС: Забавно е как твоята енергия се разгаря с… 

 

КЕРИ: Аз, знаеш, аз излъчвам. 

 

АДАМУС: Да, да. 

 

КЕРИ: Виждаш ли го? 

 

АДАМУС: Да. 

 

КЕРИ: Да! 

 

АДАМУС: Да, това е потресаващо. 

 

КЕРИ: Интересно, виждат ли го хората, защото, знаеш, аз работя върху това. 

 

АДАМУС: Точно (още смях), но не е нужно да съобщаваш публично, над какво 

работиш. Просто бъди … 

 

КЕРИ: (много театрално) Аз сега излъчвам!! Цялата. 

 

АДАМУС: Да. Само по – тихо (аплодисменти от публиката). Добре. 

 

КЕРИ: Ето как … 

 



АДАМУС: Не беше зле. 

 

КЕРИ: Те ми изключиха микрофона! 

 

АДАМУС: Не, това ми харесва. Да. 

 

КЕРИ: Изключиха ме – добре, да. 

 

АДАМУС: Това е технология. 

 

КЕРИ: Добре, да. 

 

АДАМУС: Добре. И така и двамата … (Адамус имитира Кери облизва си показалеца) 

…са направили така. 

 

КЕРИ: Да, именно. 

 

АДАМУС: Добре. 

 

КЕРИ: Защо аз не го направих? 

 

АДАМУС: Да. Това исках да попитам следващия. 

 

КЕРИ: О, няма да отида в тоалетната. 

 

АДАМУС: Не, защо ти самата не направи така? 

 



КЕРИ: Направих го. Направих го. 

 

АДАМУС: Не, наистина го направи. Тоест … 

 

КЕРИ: Да построя машина? 

 

АДАМУС: Не. 

 

КЕРИ: Аз не … 

 

АДАМУС: Не, направи …. (изсмуква си пръста от устата) ето така и привличай … 

 

КЕРИ: О. По своему аз го правя. 

 

АДАМУС: Да. 

 

КЕРИ: По своему аз … 

 

АДАМУС: Добре. 

 

КЕРИ: Но не и на тяхното ниво. Не. 

 

АДАМУС: Добре, защо не? 

 

КЕРИ: Не разбирам от физика. 

 

АДАМУС: Не ти трябва да разбираш. 



 

КЕРИ: Математика. 

 

АДАМУС: Не ти трябва. 

 

КЕРИ: Пфу! Пфу! 

 

АДАМУС: Не, не. Това наистина е нещото, което спира много хора, “Нямам такъв 

навик“. Това няма значение. Когато разберете … 

 

КЕРИ: (прекъсва го) Опитвах се да се скрия за известно време. 

 

АДАМУС: Моля за извинение. 

 

КЕРИ: О, извинявай. 

 

АДАМУС: Щом разберете, как енергията (смях) Та – да – да – даам! Когато усвоите 

основното разбиране за енергията, не е нужно да разбирате от физика, защото 

превъзхождате с елементарното разбиране на енергията и съзнанието. 

 

КЕРИ: Да, енергията. Да. 

 

АДАМУС: Да. Добре. Благодаря! 

 

КЕРИ: Това беше верния отговор, нали? 

 

АДАМУС: Добре (изсмуква си пръста от устата). Това ще бъде новия знак на Шамбра 

(смях). И се уверете че показвате този пръст (повдига показалеца; още смях). 

 



ЛИНДА: Извинявай, че избрах толкова срамежлив човек. 

 

АДАМУС: Още няколко. 

 

ШАМБРА 1 (мъж): Интересно. Знаех, че ще ме избереш. 

 

АДАМУС: Да. 

 

ШАМБРА 1: Всъщност аз бях номиниран за награда заедно с Илън Маск. 

 

АДАМУС: О, наистина ли? Каква награда? 

 

ШАМБРА 1: За работата, която вършех в областта на технологиите (IOT свързано с 

Интернет) и други. 

 

АДАМУС: О, да. Звучи впечатляващо. Да, да. Къде са аплодисментите? (публиката 

аплодира). 

 

ШАМБРА 1: Не, Аз Съм. Не аз. Аз Съм, а не аз. Аз просто служа. Мисля, че и двамата 

произлизат от звездната система на Сириус и съществуват едновременно. 

 

АДАМУС: Добре. 

 

ШАМБРА 1: И вярвам, че по някакъв начин са една и съща личност. 

 

АДАМУС: Една и съща личност, добре. Хубаво. 

 

ШАМБРА 1: Така ми се струва. 



 

АДАМУС: Това ми харесва. Да. 

 

ШАМБРА 1: Добре. Това е. 

 

АДАМУС: Не, това ми харесва. Да. Още няколко. 

 

ЛИНДА: Добре. Нека да отида в другата част на залата. 

 

АДАМУС: О. 

 

ТЕД: Може би ще отида в тоалетната (силен смях). Всъщност аз си направих 

домашното. Помислих си – наистина не зная много за тях, с изключение на имената, но 

ако трябва да отговарям, то бих се доближила най – много до отговора на Хорас. 

Мислех, че те произлизат от една … може би са се превъплътили, те – са един и същ 

живот, в една и съща енергия, едни и същи хора. 

 

АДАМУС: Аха. И двама са мъже. 

 

ТЕД: Здравейте момчета. 

 

АДАМУС: Да. Да. 

 

ТЕД: Той гледа право в мен. Ах. 

 

АДАМУС: Да. О, той се взира в теб. О, да. 

 

ТЕД: Все тая. 

 



АДАМУС: Добре. 

 

ТЕД: Така че – ето какво усетих. 

 

АДАМУС: Добре, отлично. Още двама. 

 

ЛИНДА: Добре. 

 

АДАМУС: Още двама. Усетете наистина фотографиите или енергията на тези двама 

джентълмени. 

 

ЛАРИ: Те и двамата са абсолютно възмутителни от гледна точка на обществото по 

тяхното време. 

 

АДАМУС: Да, да. Да. Добре. И имат ли те предишна или настояща връзка, 

взаимодействие един с друг? 

 

ЛАРИ: От гледна точка на енергията – да, от гледна точка на една и съща същност – не 

мисля. 

 

АДАМУС: Добре. Добре. 

 

ЛАРИ: Защото те са напълно различни. Тесла, по стандартите на своето време е бил 

малко налудничав. 

 

АДАМУС: Да, да. 

 

ЛАРИ: А за Маск не може да се каже такова нещо. 

 



АДАМУС: Тук има малка тайна – и това е така, въпреки че ще предизвика смях – Маск 

има добър пиар (Линда се смее). 

 

ЛАРИ: А Тесла е нямал. 

 

АДАМУС: Тесла – не. И по – късно в живота си, Тесла признава, че е трябвало да има 

хора, които представят посланията му вместо него. Той не е бил много добър в това . .. 

общувал е добре до известна степен, но не е бил добър пиар. Той се е опитвал да върши 

всичко сам – и се е натъквал на високомерие. Не че има нещо нередно в това (някои се 

смеят). Но в това е голямата разлика между тях. 

 

ЛАРИ: Да. 

 

АДАМУС: Безусловно. Да. Добре. Отлично. Още един. Още един. 

 

ЛИНДА: Точно пред теб. 

 

АДАМУС: О, този поглед. Надявам се, че камерите записват. 

 

ДЕНИЗ: Прекрасен микрофон. 

 

АДАМУС: Да. Каква връзка има между тези двамата? 

 

ДЕНИЗ: Маск гледа право в теб, свързва се направо с душата ти. Поне за мен е така. 

 

АДАМУС: Никола прави същото. Да. 

 

ДЕНИЗ: Искаш да кажеш, че са едно и също? 

 



АДАМУС: Това е сякаш, където и да застанеш сякаш те наблюдава. Ах! Независимо 

къде се намираш … 

 

ДЕНИЗ: Точно, гледа право в теб. 

 

АДАМУС: …те продължават да те гледат. Добре. И така как са свързани тези двамата 

енергийно? 

 

(тя прави пауза) 

 

ДЕНИЗ: Те влязоха в своето уникално Аз и изнесоха онова, което беше в душата им. 

 

АДАМУС: Точно. 

 

ДЕНИЗ: Нови технологии, нещо ново, нещо което не сме изпитвали до сега. 

 

АДАМУС: Добре. Хубаво. Да. 

 

И знаете ли, между другото, понякога, когато предаваме микрофона, а вие го 

получавате и когато точно преди да го получите си мислите, “О, Боже надявам се 

Линда да не ме избере“ – това е червена лампа (смях), тя задължително ще ви даде 

микрофона. Второ, вие веднага започвате да мислите. Това е нещо като рефлекс, 

реакция, нещо като реакция за оцеляване, “Ох!“ Започвате да мислите, но после 

енергията засяда, а ние говорим за свободния поток на енергията. За това трябва просто 

да измислите нещо. И ума ви ще каже, “О-о това е пълна глупост“. Но ще разберете, че 

всъщност това е … 

 

ЛИНДА: Пълна какво? (някои се смеят) 

 

АДАМУС: Забранена дума (още смях). Но всъщност вие нищо не измисляте, защото 

прескачате към ума и си казвате, “Добре, аз просто си измислям“. Когато правите така, 



всъщност наистина навлизате в най – висше осъзнаване, във вашия гност и може би 

няма да можете да го формулирате точно така, както ви се иска, но в крайна сметка вие 

се оказвате в потока. Ето защо винаги ви съветвам да измислите нещо, за да 

заобиколите ума и да си позволите да навлезете в своя гност. Проблема е в това, че 

преди да получиш микрофона, имаше какво да кажеш, имаше много добри мисли, но 

после ти ги блокира. Започна твърде много да мислиш. И те – хоп – се оказаха тук. 

 

ДЕНИЗ: Сгащиха ме. 

 

АДАМУС: Да, сгащиха те. Но ще продължавате да се сблъсквате с подобни ситуации, 

всички вие, не задължително когато Линда ви дава микрофона, но когато стане нещо и 

изведнъж ви се наложи да вземете решение или нещо да кажете и изведнъж засядате. 

Енергията наистина е забавна тогава – или начина по който хората са се справяли с нея 

до сега – и вие просто засядате и тук трябва да си кажете, “Просто ще измисля нещо“. 

И тогава малкия ви мозък казва, “Всичко си измисляш. Това не е вярно“. Всъщност е 

голяма истина, тъй като сте навлезли в гноста. И вашия ум както и до преди работи, 

опитвайки се да подбере нужните думи, но в крайна сметка сте успели да излезете от 

рамката. Мога да ви кажа, че тя имаше токова красиво нещо за споделяне. Нямаше 

думи да го изразиш, но беше в енергията, а после дойде микрофона и всичко изчезна. 

 

Сега сме толкова … всички заедно се учим – не, не се учим – позволяваме си да 

работим с енергията. И както казах по – рано, сега не е нужно да знаете нищо за 

физиката, защото то само ще ви обърка. Не е нужно да бъдете интелектуални. Това ще 

ви обърка. Ще ви помогне основното разбиране за енергиите. Така че ти беше близо. 

Беше много близо. Доверявай се на себе си, скъпа. Ах. Ах. Добре. 

 

ЛИНДА: Още един? 

 

АДАМУС: Да, още един моля. 

 

ЛИНДА: Да. 

 

АДАМУС: Да. Краш! Това си ти. 

 



КРАШ: (Дейв, фотографа): Разбира се! Аз съм. 

 

АДАМУС: Винаги имаш нещо пред лицето. Никога не те виждам. О, това е камера. 

 

КРАШ: Взеха ми я! 

 

АДАМУС: Да. Взеха ти я! (смеят се) 

 

КРАШ: Да. Точно. 

 

АДАМУС: Съвсем ли ти я взеха? 

 

КРАШ: Не, не, не. (смях) Винаги остават енергийни маркери. Исках да те попитам 

нещо лично относно твоите посещения като Марк Твен, Самуел Ленърд Клеманс в 

лабораторията на Тесла. Видях снимки и ми се прииска да разбера не можеш ли да ни 

разкажеш по – подробно за това, сигурно е изглеждало невероятно. Дори бобината на 

Тесла, видял си я и всичко останало. 

 

АДАМУС: Но преди да отговоря на твоя въпрос, отговори на моя, каква е връзката 

между тези двамата – Тесла и Маск? 

 

КРАШ: Има връзка между душите. Не бих казал, че сто процента се е върнал като 

Илън. 

 

АДАМУС: Вярно е. 

 

КРАШ: Но … 

 

АДАМУС: Като в реинкърнация ли? 



 

КРАШ: Да. Има определено количество от тази душа … 

 

АДАМУС: Вярно е. 

 

КРАШ: …вярвам, че Илън е Никола. 

 

АДАМУС: Добре. Добре. Всъщност всички отговори са добри, но нито един не беше 

верния (някои се смеят). Отговорът е съвършено очевиден, в крайна сметка поне за мен. 

 

И така, стана така, че Тесла и Маск – и двамата са мечтатели и ясновидци, и двамата и 

това ги прави различни; това различаваше Тесла от Едисон. Едисон беше изобретател. 

Той беше прагматик. Той дори не беше близо до това, да си мечтател, новатор и 

вдъхновена личност като Тесла. 

 

Тесла, както и говорихме преди месец изпревари своето време със сто години, много го 

изпревари и много се разочарова преминавайки през това. Той разбираше свободното 

предаване на енергия, безжична енергия. Сега за предаването на енергия при вас са 

опънати кабели из цялата планета. Той още тогава знаеше за това и то е съвсем просто. 

Удивително е, че никой до сега не го е забелязал. Защо? Планетата не е готова. 

Съзнанието не е готово. Той толкова е изпреварил времето си. И както казах, той е 

правил много малко за своя пиар. И е имал още един проблем. Какъв? Един голям 

проблем (някой казва, “Парите“). Парите, разбира се. Парите. 

 

Той губел много време в преследване на пари. Едисон бързо продал изобретенията си, 

имал много сериозни покровители в работата си и от определен момент нататък, парите 

вече не били проблем за него. Тесла искал всичко да прави сам и при това не разбирал 

много от бизнес. И той просто – той бил все едно не е от този свят – просто смятал, че 

парите ще се появят, а те никога не се появили. И той правел неща, които от 

практичната гледна точка на бизнеса не били много умни. Той не патентовал много от 

своите работи, това, че нещо трябва да се патентова, той считал за бюрократична 

спънка и също така скъпа. 

 



Той имал поразителни идеи за създаване на самолети, роботи още през 1892-93 година. 

Много преди който и да било да се замисли – не самолети с витла, а турбинни. Той 

наистина разбирал от турбини. 

 

Имал е проблем с парите, което всъщност възпрепятствало провеждането на 

експерименти, което той много обичал. Той можел да работи сто пъти повече. И той е 

бил истинския … трябва да му отдадем дължимото, че именно той донася 

електроенергията във всеки дом, особено с помощта на променливия ток, но хората не 

го дооценяват тогава. Той е имал проблем с парите и това не му позволявало да се 

занимава с това, с което искал. 

 

(Адамус прави пауза и оглежда подигравателно публиката; лек смях) 

 

Не ви ли се струва малко познато? 

 

САРТ: Какво имаш предвид? 

 

АДАМУС: “Какво имаш предвид?“Да, да (още смях). Той изпреварил времето си както 

и всички вие. Както казах миналия месец, вие – сте съзнания Тесла. Той имал проблеми 

с парите, които не му позволявали да се занимава с каквото иска. 

 

В другите измерения коментираха – какво би било, ако той има пари, как би променило 

това планетата? Била ли е планетата готова на първо място, за предаване на свободна 

енергия? Това означава да няма електрически кабели, проводници и всичко останало. 

Безпроводниково. Била ли е планетата готова за това да пътешестват не на автомобили, 

а на истински електрически машини? Той разбирал това. И рано или късно на 

планетата ще има електромагнитен транспорт, без замърсяване, без консумация на 

енергия. Той разбирал това, в крайна сметка във виденията си. Той разбирал как да го 

направи. Просто не е имал достатъчно пари за провеждане на експерименти. 

 

И още, той разбрал много просто нещо и ние си задаваме въпроса, готова ли е била 

планетата за това? Той разбирал, че свободната енергия е достъпна навсякъде. 

Навсякъде и за всеки. Това е като Нютоновия бином, но все още никой не можел дори 

да предположи. Готова ли е планетата? Готова ли е планетата за безжично подаване на 

енергия, свободна, изобилна и екологично чиста енергия? Готова ли е планетата за 



електромагнитен транспорт, бързо придвижващ се, екологично чист, с низко 

потребление – той ще харчи съвсем малко енергия. Готова ли е планетата за това? 

Въпрос към вас. Някой може ли да отговори, считате ли, че планетата е готова? (някой 

казва, “Да“, някой казва, “Би било весело“). Да, да. Да. 

 

И аз не искам да казвам, че съществува правилен или грешен отговор на този въпрос. 

Това е предмет на множество безкрайни дискусии и спорове. Някои на планетата са 

готови, както вие и много други – ами, всъщност всички вие. Вие сте готови за това, но 

опитайте да дадете тази свободна, безжична енергия на този, който приема 

антидепресанти, този, който просто не е на себе си – същото както и с оръжието и с 

всичко останало; теоретично всеки може да има оръжие за определени цели, само едно 

изключение е достатъчно – и в тази дилема се намираме в момента. Тесла е знаел това. 

Той изпревари времето си със стотици години. 

 

Отговора на Адамус за Тесла и Мъск 

 

И така, какво става между Тесла и Мъск? Те дойдоха от различни Аз Съм, от различни 

души. Те всъщност не са реинкърнации един на друг. Тесла не се е въплъщавал след 

напускането си през 1943 година на 86 годишна възраст. Общо взето умира беден и 

самотен. И го казвам, защото в определена степен виждам много аналогии между вас и 

Тесла. Виждам, че той е бил великолепен ясновидец. Той е знаел. Имал е вътрешно 

знание. Той постоянно е имал видения. И постоянно ги е създавал, дори не от ума си. 

Това било съз … - той бил настроен към потока на съзнанието, който винаги е тук. Той 

още в много ранна възраст се научил да не го заглушава. 

 

(Адамус отново прави пауза и оглежда всички в залата) 

 

Да го позволява. Сега, това леко го влудявало понякога, защото този поток бил 

постоянен. Тесла имал проблеми с концентрацията върху един или друг проект, защото 

през неговия творчески източник преминавали стотици проекти. 

 

Той умира на 86 годишна възраст и неговото човешко аз чувствало, че не е свършил 

добра работа. Това го изпълвало с горчивина. Той много уважавал Томас Едисон. 

Известно време те работели заедно. Но в това време Едисон се възползвал от него и 

Тесла усещал, че Едисон не е ясновидец, а по – скоро изобретател, прост инженер. 

Едисон правел невероятни неща, но нямал видения като Тесла. 



 

Когато Тесла преминал в средата на Втората Световна Война, той знаел, че може да 

разработи определени видове оръжия, които можели значително да ускорят края на 

войната. Не го послушали във Военното Министерство. Той предложил някои неща, 

които можело – много прости, използвайки енергия – той наистина разбираше 

енергията – които можеха да изкарат акъла на всеки враг на планетата. Той премина по 

средата на войната и знаеше, че много е изпреварил своето време и че за това – това 

може да ви прозвучи малко странно – нищо не трябва да му се получи. Тоест можело, 

но той казал, че просто много е изпреварил времето си. Планетата наистина не била 

готова. Но той казал, “Когато планетата бъде готова за това, ще намеря нужния човек за 

ченалинг, който ще се свърже с мен“. Ти правилно го улови (обръща се към един от 

отговарящите в публиката). За да бъде негов канал. 

 

Сега да се обърнем към Илан Мъск. Родил се е в Африка. Имал е много проблеми в 

детството, тоест нищо екстрасензорно, но живота му не е бил лек. Той започнал да 

разговаря със същности, когато е бил на около десет години, съзнателно да разговаря 

със същности. 

 

(пауза, още веднъж косо оглежда залата; смях) 

 

Но той не ги блокирал. По – скоро му било приятно. Знаете ли, те били като негови 

приятели. Той ги позволявал. И когато разказвал за това на другите и те му казвали, че 

се е побъркал, той все едно продължавал да разговаря с тях, защото беседите със 

същностите наистина много му харесвали. 

 

Той имал много хубав, бистър ум, но повтарям, Илан Мъск не е най – умния човек на 

света. Тоест той има високо IQ, но не е бил толкова отворен както Тесла, но е мечтател. 

Той идва в този живот с думите, “Искам да направя нещо. Искам да променя тази 

планета“. 

 

Когато е на шест – седем години, той говори за създаването на машина, която да закара 

него и други хора на Марс. Той последвал мечтите си. Не ги потискал (още един кос 

поглед) и когато другите му казвали, че се е побъркал, той не мислел така. По някакъв 

начин, той знаел, че е изпреварил своето време. 

 



Той не позволил проблемите с изобилието да го възпрат. Той не позволил да бъде 

възпрян от своя главен проблем самооценката. Той знаел, че пътешествието до Марс 

ще изисква много пари – искам да кажа не струва само $1,75 да стигнеш до там – за 

това той позволил изобилието в живота си за да осъществи мечтата си (още един кос 

поглед, лек смях). Той много рискувал, защото по – скоро би опитал и би се провалил, 

от колкото изобщо никога да не опита (отново същия поглед към публиката, още смях). 

 

И той продължавал тези беседи. Не знаел с кого говори. Не мислел, че това е някаква 

ангелска същност. Той си мислел, че това е просто част от неговия мисловен процес – 

да разговаря с тези същности. Но в много ранна възраст скъпия Тесла го усетил и си 

казал, “Това е той. Това е. Той е отворен. Той слуша. Има видения. Той не е прост 

прагматик. Той наистина има видения и няма да позволи на съмненията да застанат на 

пътя му.“ (отново поглежда публиката, лек смях). За това Тесла се свързва с Илан Мъск 

и до сега държи постоянна връзка с него, редовно беседват. 

 

Илан Мъск никога не би казал … здрасти Илан, между другото (лек смях). Някак ми 

хрумна, че може да слушаш. Но Илан никога не би казал, “Не, аз не канализирам 

никого“, на което бих отговорил, “Илан, ти знаеш, че съществува нещо, наречено 

вдъхновение. Знаеш, че има моменти в които всичко се обединява и ти си в потока и 

можеш да виждаш това, което другите не могат. И ти излизаш от рамките на 

съмнението, излизаш отвъд рамките на човешкото и просто позволяваш да бъдеш в 

това голямо пространство. И можеш да усетиш това в тялото си, можеш да го усетиш в 

резонанса в ума си, но знаеш че има нещо повече. Имал си такива моменти много пъти. 

И може би не чуваш думите, може би никой не идва и не ти казва, “Здрасти, аз съм 

Никола Тесла“, но Тесла работи с теб. Как мислиш, защо нарече някои от компаниите 

си Тесла, въпреки че в свои изказвания си заявявал, че повече уважаваш Томас Едисон 

и неговите изобретения, но ето че наричаш компаниите си с името Тесла“. 

 

Така че Тесла работи с теб и може би сега става дума не за свободната енергия, но може 

би в крайна сметка ще се стигне до там. Но цялата работа е в по - широкия поглед 

върху тази планета, да се прави нещо в по – големи мащаби и Бог знае какви огромни 

проблеми ще си има Илан Мъск, залагайки всичко на един кон (отново оглежда 

публиката), без да пести нищо, рискувайки и без много да му мисли. Ето какво ми 

харесва в Илан  - той не анализира много. В определен момент се свързва с така 

нареченото познание, но той го усеща, вижда го образно казано и той знае и после го 

следва. 

 

От гледна точка на успеха и провала в бизнеса, той много пъти е бил на ръба и в 

същото време го е намирал за леко възбуждащо (още един кос поглед в публиката, лек 



смях). И ето, той се свързва с Тесла и аз виждам, че тези отношения ще продължават. 

За мен това е вълнуващо, заради връзката ми с Тесла, особено чрез Марк Твен. Тесла и 

Твен бяха близки приятели, добри приятели и когато Марк Твен умира, това много 

дълбоко натъжи Тесла, защото той беше един от последните му истински приятели. Те 

прекараха много часове, но повтарям, това е свързващата енергия между тях – те и 

двамата бяха мечтатели. И двамата бяха отворени. И двамата изпревариха своето 

време, Тесла много повече от Марк Твен. Но и двамата имаха умението да виждат, 

усещат и да се отварят в по – големите пространства. Те излязоха от дребнавия си 

малодушен, мърляв живот на малкия човек. Те счупиха кутията и живяха истински. 

Следваха страстта си. 

 

Имаха съмнения, множество съмнения, както и вие. В края на краищата пресата и 

академиците така силно се надсмиваха над бедния Тесла, Маск беше силно нападан от 

мнозина, но те оставиха съмнение, въпреки, че съмнението нищо не значи. Съмненията 

са второстепенни. Вашите съмнения съвсем нищо не значат, но в същото време те 

стават толкова големи, поникват на повърхността, като гъби и закриват всичко 

останало. Тесла и Маск имаха съмнения. У Маск все още ги има, но той вдишва 

дълбоко, прекрачва ги и следва своето въображение и своята страст. 

 

Това е връзката между нас, Тесла и Маск. Виждам, че това ще продължава още 

известно време и ще произлязат прекрасни неща от Илан Маск и от тези които работят 

с него, които енергийно го подкрепят, това което правят Тесла и Маск. Ето каква е 

връзката, скъпи приятели, да. И много от това би трябвало да ви напомня за собствения 

ви живот. 

 

Дойдохте тук не за поредния живот. Дойдохте тук не за да сте покрити от съмнения. Не 

дойдохте тук за да се вайкате. И на това се научихте, но не дойдохте заради това (лек 

смях). Не дойдохте за да бъдете жертви. Дойдохте тук с визия, с нещо много по – 

голямо – може би дори твърде голямо. Може би визията за това, което правим тук е 

твърде грандиозна, но нека плюем и на нея и просто да продължим нататък (някой 

казва, “Да“). Да. Да. И аз искам … Ще разкажа за това след малко. И така, това беше 

първата Мъдрост на Шамбра. 

 

Мъдростта на Шамбра –  част 2 

 

Втора част, Линда с микрофона, как енергиите ви служиха през изминалия месец? И 

това е въпрос с няколко варианта за отговор. 



 

ЛИНДА: О-о-о! 

 

 

АДАМУС: “Възхитително“. 

 

ЛИНДА: Хей, не можем ли просто … 

 

АДАМУС: “Окей, но неравномерна на моменти“. 

 

ЛИНДА: Готови ли сме? 

 

АДАМУС: “Объркана/Дезориентирана, “Мъчителна“ или “Друго“. Добре, Линда каква 

беше? 

 

ЛИНДА: Ами, можем ли да обобщим последното долу, “Не бъдете вече страхливци, 

бъзливи боклуци“? Това ли се има предвид? (някои се смеят) 

 

АДАМУС: Да. 

 

ЛИНДА: Добре. 

 

АДАМУС: Няма място за това. 

 



ЛИНДА: Ох. 

 

АДАМУС: Няма абсолютно никакво място за това: да си страхлив боклук, дребен и 

покрит със съмнения. Това просто не си струва. И вие го знаете. Много дълго дружихте 

със съмненията. Те са много, много лош приятел. 

 

И така, моля те, миналия месец или някъде там, твоя живот беше – какъв беше той, 

Винс? 

 

ВИНС: Объркан и … (той не е включил микрофона) … объркан и (микрофона се 

включва) … ето. 

 

АДАМУС: (смее се) Да. 

 

ВИНС: Не го чувам, но … 

 

АДАМУС: Какво? 

 

ВИНС: Какво?! (смеят се) 

 

АДАМУС: Не се притеснявай. Аз чувам. 

 

ВИНС: Всичко е наред. Объркан и дезориентиран. 

 

АДАМУС: Объркан, добре. Защо? 

 

ВИНС: Всичко работи не така, както обикновено. 

 

АДАМУС: О, добре. 



 

ВИНС: Всичко. Не само електрониката. 

 

АДАМУС: Искам да го усетиш – “Всичко работи не както обикновено“ – това е 

благословия. 

 

ВИНС: Еми, не знаех това, когато си забравих слуховия апарат и очилата (смеят се). 

 

АДАМУС: За хората това е ужасно, но всъщност това е благословия. Ще стигнем до 

това на края … 

 

ВИНС: Добре, ще го приема. 

 

АДАМУС: Добре, добре. Това е всичко, за което ви моля. 

 

ВИНС: Позволявам го. 

 

АДАМУС: Това е всичко, за което ви моля. Добре. Благодаря. 

 

ЛИНДА: Благодаря. 

 

АДАМУС: Как мина последния ви месец или някъде там? О. 

 

АЛАН: Сигурно сбърках някъде. (Адамус се смее) Това, което ми идва на ум  – 

възхитително и объркано. 

 

АДАМУС: О, интересно. 

 



АЛАН: Но не едновременно. 

 

АДАМУС: Не едновременно. По – възхитително или по – объркано? 

 

АЛАН: Всичко прелива много бързо от едното към другото, за това не съм сигурен. 

 

АДАМУС: Дразни ли те, че се лашкаш от една страна на друга? 

 

АДАМУС: Всъщност това е хубав опит, защото после можеш да изпиташ нещо 

възхитително. 

 

АДАМУС: Аха. 

 

АЛАН: Много жалко, че не мога да остана там за постоянно и това ме влудява. 

 

АДАМУС: Как мислиш, защо става така, тази люлка? Защо става така? 

 

АЛАН: Останали са ми твърде много съмнения. 

 

АДАМУС: Е, малко, да. Има малко. 

 

АЛАН: Твърде силно се потапям в масовото съзнание. 

 

АДАМУС: И това не е много. Всичко това влияе в определена степен, но има нещо още 

по – важно. 

 

АЛАН: То влияе повече от всичко. 

 



АДАМУС: Влияе най – много. А какво ще кажеш – казах, че днешния ден е посветен на 

Майстора и човека – какво ще кажеш за това, че Майстора идва с мъдростта? Човека се 

опитва да го очовечи и за това имаш мъчителни дни. Когато човек се опитва да 

престане да се опитва да разбере всичко, когато човек осъзнава, че нищо вече няма да е 

такова каквото е било допреди и всичко изглежда преобърнато наопаки; когато човек 

осъзнава голямата картина на това, че по дяволите всичко се променя, тогава изведнъж 

разбирате, “А! Отлично. Това е просто част от процеса“. Така че възхитителните дни се 

случват само тогава, когато им позволяваш да се случат. Мъчителните са тогава, когато 

има съпротива, когато се опитваш всичко да очовечиш. 

 

АЛАН: Когато усещам възхитителните дни или  часове, минути, то просто нямам думи. 

 

АДАМУС: Нямаш думи. 

 

АЛАН: Защото нямам обяснение. 

 

АДАМУС: Да. Да. 

 

АЛАН: Това е битието. И е объркване, дезориентация и нищо не работи. 

 

АДАМУС: Да. 

 

АЛАН: В новините е ужас, а ти се опитваш да позволяваш насред него. 

 

АДАМУС: Аха. Това наистина е трудно. 

 

АЛАН: Много е трудно. 

 

АДАМУС: Да. 

 



АЛАН: И думите, които ти идват на ум са много болезнени. 

 

АДАМУС: А какво ако ти кажа, че ще бъде същото още няколко години? 

 

АЛАН: Отлично! 

 

АДАМУС: Да. 

 

АЛАН: Въпроса е в това, ще приключи ли всичко след две години? 

 

АДАМУС: Точно. Искам да ви кажа, че се намирате по средата на цял … знаете, у вас 

са човека и Майстора, а още няма резонанс. Като две камери, които не са много добре 

настроени все още. Не е задължително да е заради Майстора, но човека просто излиза 

от резонанс и не може да се справи с това. И колкото и да повтаряте, “О, аз искам 

промяна“, когато дойде промяната, както сега, вие изцяло излизате от резонанс с 

всичко, а после казвате, “О, това е ужасен ден, цялото оборудване се чупи и нищо не 

върви“, но на следващия ден – пеперуди и еднорози. Да. И сега това е житейски факт. 

Когато го разберете и си кажете, “Добре ето каква е работата. Ние тук ще направим 

тези промени, да, има механична част, биология, ум, който малко ще откача“ – тогава е 

много по – лесно да се справите. Да. 

 

АЛАН: Престани да мислиш. 

 

АДАМУС: Престани да мислиш и това е трудно да се направи. И човека казва, “Добре, 

трябва да мисля за това, да престана да мисля“ (лек смях). Нищо няма да се получи, 

така че излезте на улицата и се разходете. Пейте. Гответе. Направете нещо. 

 

АЛАН: О, не. Това няма да ти хареса (смях). 

 

АДАМУС: Пеенето или готвенето? 

 



АЛАН: И едното и другото (смеят се). 

 

АДАМУС: И едното и другото! 

 

АЛАН: Ще отида на разходка! (Адамус се смее) 

 

АДАМУС: Няколко пъти съм те чувал да пееш. 

 

АЛАН: Ох. 

 

АДАМУС: Прав си (още смях). 

 

АЛАН: Благодаря. 

 

АДАМУС: Намери си друга работа. Благодаря. Имаш възможност да избереш от пет 

варианта. Какво избираш? 

 

 ЛУЛУ: Всички заедно. 

 

АДАМУС: Всичките заедно. 

 

ЛУЛУ: Зависи от това, което ми предстои (смее се). 

 

АДАМУС: Да. Да. Всички заедно и как се усещаш с това, защото точно така и става? 

 

ЛУЛУ: Дишам. 

 



АДАМУС: И аз знам, че ти, човека, искаш всичко да е красиво и възхитително, но 

преживяваш огромни промени и се сблъскваш с всички тях едновременно. Безусловно. 

 

ЛУЛУ: Да. 

 

АДАМУС: Да. Добре. Още един, защото мисля, че се приближаваме до отговора. 

Мисля, че наистина разбирате какво се случва тук. Да. 

 

ШАМБРА 2 (жена): Здрасти. 

 

АДАМУС: Здрасти. Искаш ли да се снимаш с мен? 

 

ШАМБРА 2: Разбира се (смее се и публиката възкликва, “О-о-о!“). 

 

АДАМУС: Добре. Добре. Ела тук (позират за снимката). Добре (смеят се). Благодаря. 

 

ШАМБРА 2: Моля. 

 

АДАМУС: И така, след като приключихме с това. 

 

ШАМБРА 2: Точно (смеят се). 

 

АДАМУС: И така, кой вариант? 

 

ШАМБРА 2: Еми, бих казала, “Друго“. Аз някак наскоро взех решение просто да 

позволя и да пусна това, което вече не ми служи. И така скочих обратно в … 

 

АДАМУС: Нима това не е забавно? 



 

ШАМБРА 2: Да! Страшно е, удивително и вълнуващо и усещам, че вселената ме 

подтиква към нещо съвършено удивително! И взех решение, че искам просто да вървя 

към висшата цел на душата си, да бъде изцяло активирана и да направя това, за което 

съм тук! 

 

АДАМУС: Вярно е. 

 

ШАМБРА 2: (много оживено) И това е наистина страшно! (смях) Е, разбира се ги има 

всички тези гласове, семейството ми и всички останали. Информирах всички в 

работата. Ще се местя, ще пътешествам. Правя го и е прекрасно! 

 

АДАМУС: Прекрасно е! 

 

ШАМБРА 2: Много е готино! Стават промени. 

 

АДАМУС: А утре ще се почувстваш така, “Аз съм се побъркала. Какво правя?“ 

 

ШАМБРА 2: Да (някои се смеят). 

 

АДАМУС: “О, боже, трябва да …“ Да. “Искам просто да се закопая някъде“. 

 

ШАМБРА 2: На пълнолуние плаках. Добре си поплаках. Почувствах се много добре. 

 

АДАМУС: Да, малко плач (тя се смее). Да, да. Да. 

 

ШАМБРА 2: Да. Така че продължавам да се къпя в божественото, да пея и да правя 

всичко просто за да продължа напред. Така че … 

 



АДАМУС: Добре. Прекрасно. И можете ли да си представите какво му е било на 

Никола Тесла на пример, да има всички тези велики видения, а после да слуша от 

околните че е луд, че е просто мечтател, че не знае за какво говори? Бяха нужни още 

100 години – или не, 75 години – за поне малка реабилитация. Но можете ли да си 

представите през какво е преминал? Той е виждал, той е знаел, но когато всички са му 

казвали че е луд, той започнал да го вярва. Но вътре в него винаги е горяла страстта. 

 

И на мен ми харесва да давам за пример Тесла и дори Маск, защото те преминаха през 

това през което преминавате и вие, но те са били изобретатели, те го правят по друг 

начин – в механиката – вие ще го направите с енергията със съзнанието, за това е малко 

по – различно, но сценарият е същия. Казахте, “Нищо няма да ме спре“, но после 

попаднахте в масовото съзнание, съмненията, разума и всичко останало и това ви 

докара много трудности. 

 

И така, днес искам да направя нещо по – различно от това, което правим обикновено, 

имам слайдове, които обикновено не обичам – искам да направя обобщен преглед на 

това къде се намираме. А може ли катедрата, моля. Къде се намираме? 

 

Знаете всичко това. Говорили сме го и по – рано, няма нищо ново. Но, направете го с 

мен, за да можем да заземим тези енергии, за да не останат някъде навън, за да влязат в 

живота ви и да ви помогнат да балансирате цялото това обединяване на Майстора и 

човека. 

 

И така, започваме. 

 

Къде се намираме? 

 

Вдишайте дълбоко. Можете да изключите – о, осветлението в залата е изключено! Ах! 

Налага ми се да използвам това причудливо устройство на Калдре (говори за 

дистанционното за слайдове). 

 

Къде се намираме? Добър въпрос. 

 



От време на време трябва да правим такава пауза – Тобиас я правеше с вас от време на 

време, той я наричаше Ангелски Връх, спирка за почивка или както и да било – защото 

както усетихте след последния въпрос, енергиите се разбъркаха. И това, което наистина 

усетих у вас през последните месец – два, това са постоянните скокове от състояние 

“възхитително“ до “повече не мога да се справям с това“, будите се сутрин и не знаете, 

ще можете ли да продължите да го правите, а после идват дни, когато просто 

позволявате, преминава добър ден в позволение и какво правите на следващия ден? 

Будите се, ставате от кревата и се опитвате отново да се очовечите и … 

 

САРТ: В клозета (смях). 

 

АДАМУС: (смее се) Да, както Сарт красноречиво каза, “В клозета“. Да, в клозета. 

 

Моля ви спрете за миг и разберете, че всичко това е напълно естествено. Всичко това е 

напълно естествено. Ако вземете предвид, че работите едновременно на няколко нива 

вие сте човек, вие сте Майстор, вие сте многоизмерни; сега сънувате тези странни 

сънища и точно тук трябва да бъдете. И така. Между другото вие се оказахте тук малко 

изпреварвайки времето си. Но това са признаци на Осъзнатост. Просто признаци. 

Всъщност това е добра новина. 

 

Ако всички ми бяха казали, “Живота е хубав, всичко е прекрасно, харесвам си работата, 

щастлив съм в семейството си, прибирам се всяка вечер в пет и половина, вечерям, 

гледам телевизия – живота е хубав“, бих си тръгнал (смях). Не, защото това би 

означавало, че вие както и до преди не усещате нищо. Няма съзнание. Толкова сте се 

потопили в масовото съзнание, че не мога да ви изкарам. Но когато казвате, “Един ден 

е добър, друг – пълен отврат, а също така имам дни, когато чувствам всичко това 

едновременно и дори не мога нищо да разбера. Дори не знам какво става“, - това е 

много добре. Можете ли да се отнасяте към това спокойно? Добре, хубаво. 

 

И така, къде се намираме? Това е неголяма група от хора, много малка. Знаете ли, на 

пръв поглед – има много хора, които четат или слушат материалите от време на време, 

само понякога, но има прекрасна – трябва ли да назова бройката? Наистина, основна 

група, която истински е обвързана със своето Осъзнаване – не с Аления Кръг, а с 

Осъзнаването си – работим с около тринадесет, петнадесет хиляди души. Това е много 

малко в сравнение с населението на планетата. Така че това е много малка група от 

хора, внасяйки ново ниво на съзнание на планетата. Това е важна задача. Това е важна 

задача. 



 

Позволение 

 

Тесла се опита да даде на света електричеството, променливия ток, а после се опита да 

получи свободна енергия, Маск се опитва да създаде усъвършенстван начин за 

пътешествие и използване на енергия. Вие внасяте съзнание в света. За вас никога няма 

да напишат книга. Никога няма да попаднете на корицата – има ли още списания? – 

никога няма да попаднете на корицата на списание “Rolling Stones“. Но това, което 

правите е просто удивително. Понякога ми се струва, че не вярвате, когато ви го 

казвам, “Кой? Аз ли? Дребното старче, давам всичко това на планетата?“, но отговора е 

да. Някой трябва да го направи (лек смях). 

 

Вие позволявате в тялото си свободната енергия, излизате отвъд пределите на 

наследствената ДНК. Тази наследствена ДНК се запазваше милиони години. Вие ще я 

промените за един живот. Опитвате се - между другото още я наричат и светлинно 

тяло. Не ми харесва много това название, защото всички веднага започват да си 

представят, че светят. У вас ще се запази биологичното тяло, но то ще бъде ваше, ще 

бъде по – енергийно ефективно, но няма да светите, като тяло от светлина. 

 

Харесва ми да го наричам тяло на свободната енергия. То няма нужда от енергия. То 

вече не принадлежи на никого. То не е свързано с ДНК или още нещо. То е ваше. 

Правите това, но никога не плачете, казвайки, “О, днес е толкова лош ден. Тялото ми 

боледува“. Да! (лек смях) Да! Така че, Тесли, живейте с това. Захванали сте се с голяма 

работа. Не искам да изглеждам безразличен, но понякога … 

 

Вие също така позволявате своето знание. Когато отидете в главата, засядате там. 

Енергията засяда в главата; мозъка я изтиква в тялото. Много е просто. Можете да 

излезете от пределите на ума, както е правил Тесла и както прави Илан Мъск – те 

следват своята визия и нямам предвид зрението им; те навлизат в голямата картина, в 

Гноста, в знанието. Гноста беше у вас много преди да се появи човешкия ум. Наричам 

го древен разум. Имахте Гност, но после дойде разума и зае неговото място. Завръщаме 

се към Гноста, но той ще стане по – цялостен и приспособен към планетата от колкото 

в онези времена, когато постоянно го използвахте. 

 

И вие се чудите защо имате трудни дни. Тялото и ума ви се променят и в същото време 

каните гости да влязат в живота ви – вашия Майстор. Майстора не използва енергия и 

не заема място, може да открадне малко от виното или бърбъна ви, но това е всичко 



(смях), но вие каните Майстора в човешкия си живот. Това само по себе си е 

монументална задача, която трябва да отнеме няколко живота. Вие пускате в живота си 

чистата енергия, това което наричат мъдрост. Това изцяло ще промени човека. Това 

много ще обърка човека, защото както и до преди той ще се опита да направи така, че 

да се почувства малко по – добре, да стане малко по – сексуален, малко по – богат. 

Всичко това излита през прозореца. Всичко това изчезва. То е несъществено. То дори 

не е част от играта, в която играем. Правите всичко това и се чудите, “О, защо понякога 

ме боли гърба и има дни в които нямам никакви сили?“ Разбира се! Вече трябваше да 

сте умрели (силен смях и аплодисменти). Всъщност говоря сериозно. Напълно съм 

сериозен. 

 

Няма ли хубаво кафе в този дом? Идвам на гости всеки месец и не мога да разчитам на 

прилично кафе. Можете ли поне да го стоплите? Това, ох … 

 

ЛИНДА: Искаш ли да добавиш нещо? 

 

АДАМУС: О, топло кафе или нещо подобно. Това е … пфу. 

 

Промени във Взаимодействието с Енергията 

 

По – натам. Това е много важно. Ето какво правим сега: сега променяме 

взаимодействието си с енергията. Това има връзка с физиката, но не е задължително да 

сте физици или инженери. Това е. Това е физиката на Адамус от А до Я. 

 

Ние променяме взаимодействието с енергията, по начина по който идва при вас. Дълго 

време служихте на енергията. Бяхте слуги много дълго време – слуги на тялото и 

разума си. Вече обединихте двата края. Така добре си изкарахме неотдава на семинара 

Ahmyo Retreat. Там станаха промени не само за участващите хора, а за цялата Шамбра. 

Ние сме на такъв етап, когато се променя взаимовръзката, динамиката на енергията, а 

енергията – е това което води творението към самоизразяване. 

 

И сега казваме, “Чакайте. Не аз се движа през времето и пространството, а то се движи 

през мен. Аз не внасям енергия, а тя се влива в живота ми“. Това е колосална промяна и 

тя ще донесе множество съмнения и ще ви се прииска да шикалкавите. Ще кажете, 

“Добре, ще се съглася с програмата на Адамус – всичко идва към мен, просто идва към 



мен – но все пак ще продължа да работя и да полагам усилия за получаване на енергия, 

просто за всеки случай“. Тесла не би направил така! Маск не би направил така! Не 

мисля. Нали така, Илан? (гледа в камерата; лек смях) Благодаря, че не си си легнал и 

гледаш … някъде след седмица. И така (Адамус се подсмихва). Знам. 

 

И така, скъпа Шамбра, отнесох се (смях в залата). Ах! Ние променяме начина по който 

позволявате на енергията да работи за вас. Това е голяма промяна и ти Винс няма да 

разбираш, изобщо няма да разбираш какво става в живота ти – в ментален и във всички 

останали смисли. Тогава вдишвате дълбоко, разбирате какво става и позволявате на 

енергията да ви служи (Линда му връща чашата). Благодаря. 

 

ЛИНДА: Искаш ли шоколадово десертче Girl Scout? 

 

АДАМУС: Не мисля, че искам Girl Scout, по – добре да си поискам чай. 

 

ЛИНДА: Ой. 

 

АДАМУС: (отпива глътка кафе) Има ли чай в този дом? 

 

ЛИНДА: Какъв искаш? 

 

АДАМУС: Някакъв билков от диворастящи билки (смях). Не знам. Каквото и да било 

само не това кафе. Пфу! Горещ чай. С лимон. До къде бях стигнал? Така. 

 

Променяте взаимодействието си с енергията. Това е невероятно. Само си представете. 

Ето ви в Старата Енергия – лазите по земята, изкачвате се към върха, безкраен баир. 

Влачите се бавно. Топло е, иска ви се да пиете, да ядете и всички ви подритват. Така 

беше по – рано. Сега вдишвате дълбоко и се оказвате в тропически рай – на Вила Амио 

– и всички енергии просто идват към вас. Те просто са там. Просто са там. Не преди и 

след, а в точния момент и в точното количество. Те са създадени от вас, за вас и просто 

ги имате. Ето какво правите в този живот и това е основен аспект от нашата работа – 

промяна в отношенията с енергията. 

 



Освобождаване от масовото съзнание 

 

Едновременно с това се освобождавате от гравитацията на масовото съзнание. Бих 

казал, че то е такава зараза. Масовото съзнание прилича на смола или клей. Това е 

бреме, тежест и тя ви дърпа назад. Направихме прекрасно освобождаване от масовото 

съзнание на Ahmyo Retreat, своеобразен тест и той премина много добре. 

 

Сега ще усетите някои ефекти. Масовото съзнание ще се върне и ще се опита да ви 

завлече обратно, но ние просто му показваме …(Адамус си показва средния пръст) … 

това (публиката възкликва, “Ура!“)! Да, ето така (изважда си пръста от устата), а после 

(показва среден пръст) (смях). Опитвам се да не бъда многословен и да ви го кажа 

просто, но знаете ли, време е. Време е просто да кажем, “Масово съзнание, ти си 

прекрасно, но по – далеч от мен. Вече не съм твой роб“ (някой казва, “Да!“). Вече не 

съм твой роб (тя отново повтаря, “Да!“). Стига, стига (публиката вика и ръкопляска, 

някой се провиква, “Стига“). Чувствам се като проповедник в църква (силен смях). 

Къде е хора, къде е хора, когато имаме нужда от него?! (някой подвиква, “Кажи 

Амин!“). Амин! Амин! (викове в публиката, “У-у-у-у“, силен смях и викове, “Амин!“). 

Слава на Адамус (силен смях). 

 

Това е много важно и сложно и заради това имате дни, когато заради масовото 

съзнание вие просто оставате без сили. Това е гравитацията. 

 

Издръжте ме още малко. Добре, донесоха ми чая. И така, Тесла работи с Маск. Марк 

Твен – е приятел на Тесла и те до сега общуват по между си. 

 

И Тесла сега се интересува от Аления Кръг, не защото говоря за него, а защото е 

възхитен – той е първопроходец в областта на енергията и е възхитен от такъв 

иновационен подход към енергията, който се развива тук.Той … (Линда му дава чая). 

О, ето го. Всъщност не обичам да съм капризен. 

 

ЛИНДА: Да, точно така е. 

 

АДАМУС: Но нека го опитам, преди да си тръгнеш (лек смях и отпива). Вкусно. 

Вкусно (публиката вика, “Ура!“, леки аплодисменти, тя отново му предлага бисквитка). 

Не. Предай ги в залата. Моля. Моля. 



 

И така, ние заинтригувахме Тесла. Говорих си с него няколко пъти. Той се интересува 

от Аления Кръг не заради някаква си там духовност, която никога не му е била 

интересна. Но той казва, “Така, ето ги тези, които дълбоко се потапят във физиката, 

истинската физика на енергията“, тази тема винаги го е привличала. Така че той е 

повече от заинтересован от нас и сега работи с други същества основно помагайки с 

така наречения комуникационен софтуер, но това не е точно комуникационен софтуер, 

а комуникационен модел – който ще помогне за освобождаването от масовото 

съзнание. Това е честота. 

 

Този с когото работи той – това не би трябвало да ви изненадва – това разбира се е 

Джон Кудерка (викове и аплодисменти в залата). Разбира се. Те ... ако можехте да ги 

видите. О (лек смях). Те работят върху това, как да построят – ще го нарека честота, 

въпреки че тази дума не им харесва – как да постоят тази връзка. Вече съм казвал, че 

енергията – това е средство за комуникация. Това е. Как да се разработи прецизна 

комуникация, която да помогне наистина да пуснете масовото съзнание? И тази 

основна работа по освобождаване от масовото съзнание, може да бъде разширена до 

други неща като старото хипнотично програмиране и подобни. Ето над какво работят 

Тесла и Джон в момента. И те си имат, както аз я наричам лаборатория. Тоест там няма 

… добре де всъщност има физически инструменти, отчасти физически. Ето над какво 

работят ден и нощ. Не знам кога ще бъдат готови да поговорят за това, но ще ви държа 

в течение (някой казва, “Еха!“). Да, да (в залата се шуми и се чуват аплодисменти). Да, 

надявам се слайдовете да ви харесват. 

 

Стига 

 

Ето защо там на където сме се запътили и в това което правим, аз ви казвам, “Стига“. 

Трябва да прекрачите старите битки, старите причини. Те са безсмислени. Наистина. 

Дали се борите за Изида, за опазването на горите или за каквото и да било – това вече 

не е вашата битка. Вече преминахте много по – напред. Приключихте с този етап. Има 

други, които ще се заемат с това. Работата, която вършехте по – рано няма да пропадне. 

Има други хора. Трябва да отстъпите встрани, за да освободите място, за да може други 

да тръгнат по своя път на развитие, своята панделюция. Вие сега сте на друг етап. Вие 

сте – Тесла на съзнанието. Ето защо ви казвам, “Стига“. Трябва да оставите това назад, 

за да продължите напред. 

 

Правите всичко това, докато човечеството едва започва своето ново развитие. Тепърва 

ще чувате за това, може би не от мен, а от някой друг – за всички промени случващи се 



в човешкото тяло и ум. Те са просъществували милиони години. И практически не се 

променяха. А сега това става много бързо, много бързо – благодарение на всичко, за 

което говоря – изкуствения интелект и нанотехнологиите. 

 

Предвидих всичко това в книгата, която много скоро ще бъде написана – “Времето на 

Машините“ – тя е за това, че човечеството върви по своя път, че има масово съзнание, 

което се опитва да ви засмуче, но ние ще си позволим да кривнем по друг път. Не е 

чудно че има лоши дни, а има и хубави. Не е чудно че тялото ви, ума ви, сънищата ви – 

изглежда, че всичко се преобръща надолу с главата, но точно тук трябва да бъдем сега. 

 

Древните корени и простотата 

 

Това, което правим заедно – не е ново. Неговите корени са в далечното минало и това е 

добре, защото се завръщате към това за което сме говорили, с което сте се съгласили – 

мечтата от храма Тиен в Атлантида, мечтата от времената на Иешуа, когато поставяхме 

основата за появата на Майстора, засявахме божествените семена, а в последствие 

работата, която свършихме в Школите на Мистериите. Всичко това не е ново. Вие 

следвате знанието си и през цялото време си мислите, “Всичко правя правилно. Нали?“ 

Усетете го. Най – големия проблем – това са вашите съмнения. 

 

Как да го направя? Много просто. Първо, разберете какво правим и за какво говорим 

днес. Ако има разбиране, ако ума разбира какво става всичко останало е много лесно. 

Когато в главата е бъркотия и нямате ясна картина, се появяват проблеми. И още 

позволявайте това, което естествено във всеки случай ще стане. 

 

И разбира се за малодушните. Аз бях на половина сериозен когато казвах, когато казах 

че трябва да сте умрели. Това не е за тези, които повърхностно се занимават с 

метафизика. Не е за тези, които се опитват да спасят света с Ню Ейджърската си 

дейност. Не е за тези, които само искат да поправят някои пробойни в кораба си, така 

да го кажем. Това е за тези, които са напълно отдадени на тази цел, за които това е по – 

важно от всичко, които няма да си позволят да преживеят този живот без да го 

постигнат. Това не е за тези, които си мислят, “Е, може би в следващия живот, може би 

в друг живот“. Това не е за тях. То е твърде тежко. Знам, понякога се оплаквате, че 

преживявате един от тези дни, особено когато изпитвате дезориентация, но обърнете 

внимание през какво всъщност преминавате. Предвид обстоятелствата, това е 

маловажно. Трябва да взимате предвид обстоятелствата.  

 



Това не е за дилетанти. Тук няма любители и от самото начало се опитвам да ги изгоня. 

Бих направил всичко заради това. Бих предизвикал възмущение. Е, в крайна сметка 

така се държах (смях), но бих направил всичко възможно, за да кажа, “Това не е място 

за любители, защото искам да изчистя енергията за тези, които наистина са готови да 

променят взаимодействието си с енергията и съзнанието“. 

 

Ефекти 

 

И така, имате всички тези промени в тялото си, дезориентация в мисленето, мислите че 

ще полудеете. О, и най – лошото. Тези дълги нощи, в които дори не можете да мислите. 

Искам да кажа, не можете да спрете да мислите, но не мислите ясно. Това е най – 

лошото. Преживявате цялото това разпадане на приятелства, семейството ви, старите 

ви кармични връзки и след това ви обвиняват че сте в някакъв култ, защото изоставяте 

семейството си, които мамка му са постоянно с вас и които ви крадат енергията и вие 

знаете, че нещо не ви е наред, защото си казвате, “Стига. Стига с тази стара карма“. 

 

Това не бяха добри взаимоотношения, в по – голямата си част. Наистина не са и вие го 

знаете, но някак сте привързани към тях. Толкова много от вас пуснаха тези неща, 

които наистина не бяха добри за вас. В крайна сметка вие променяте цялата динамика 

на семейните модели и старите приятелства и съпрузи и подобни неща, за да 

освободите не само себе си, но и другите, за да може после да бъдете душа до душа, а 

не стара карма до стара карма. Вие се освободихте. 

 

Трудностите 

 

Всичко това е сложно. Сблъсквате се с множество трудности, но ако не зацикляте на 

тях, те са незначителни. Знам, че в някои дни предизвикателствата ви изглеждат 

непреодолими, но всъщност не са. Нека ги разгледаме. 

 

Бих казал, че сега най – големия ви проблем са съмненията, обусловени от старото 

програмиране, хипнозата и масовото съзнание. За това Никола и Джон работят 

денонощно, въпреки, че нямат часовници, но те работят защото разбират, че старата 

хипноза и масовото съзнание създават съмнения, а съмненията напълно ви изтощават. 

Изтощават. Губите страстта си, когато има много съмнения. 

 



Но както вече казах, Тесла и Маск изпитваха множество съмнения, но ги разпознаваха. 

Те казваха, “Това е съмнение“. Те признаваха това бърборене на ума, “Това е съмнение 

и няма да взимам участие в нищо подобно. Стига.“ Да, съмнението ще крещи, “Да, но 

ти…“ нещо си. “Стига. Ще навляза в своята визия, в своето познание и ще преодолея 

съмненията“. Съмненията, наистина са най – големия ви проблем. 

 

А още и нетърпението. Може би това е повече от всичко останало за което слушам в 

среднощните ни разговори, “Кога ще стане това? Защо още не е станало?“ И знаете моя 

отговор (някой казва, “Просто позволи“): просто позволете. Аз казах, “Всъщност това 

вече е станало. За какво говориш?“. “Ами, не е ста …“ (говори с пискливо гласче, смях 

в залата). Вече е станало. “Да, но, но, знаеш ли не и с мен, а с някой друг“, но знаете ли 

в един прекрасен ден изведнъж ще осъзнаете, ще станете осъзнати и ще кажете, “Боже, 

това е толкова просто. Вече е станало. Всичко, което трябва да се направи е да го 

посрещна. Това е всичко което трябва да се направи. Защо не ми го каза по – рано, 

Адамус?“ (Адамус отново поглежда косо публиката) Благодаря за чая, Линда. 

 

Нетърпението,“Защо отнема толкова много време?“ Както знаете стават много 

енергийни настройки – тялото, ума, всичко останало. Ако всичко това стане изведнъж, 

ще се изпарите. Тялото ви просто ще изчезне, ще стане, както го наричате спонтанно 

изгаряне – пуффф! - и ви няма. Ще се окажете на не лошо място, но вие взехте 

решението да останете и има много, много слоеве на промяната, случващи се на много 

нива и аз знам, че има много тежки дни. Вземете си приятна топла вана, наистина. С 

морска сол. Пийнете си хубаво вино. Не този евтин боклук, който обикновено пиете, 

поглезете се. Дойде време да се поглезите и да си кажете, “Правя го. Аз Позволявам. 

Нетърпение. 

 

Когато ви казах, че датата на вашето възнесение, на вашето Осъзнаване вече е зададена, 

вие очевидно веднага поискахте да я разберете. Всъщност не. Позволете си да усетите 

това, което преживявате в момента. Не се притеснявайте за датата. Тя никъде няма да 

отиде. 

 

Вдишайте дълбоко. Всичко се получава. Сега Аления Съвет е изцяло фокусиран върху 

работата с вас, за да не се взривите (някой казва, “Благодаря, момчета; смях в залата). 

Да, благодаря. Това е много мило. 

 

Още един голям проблем. Още един голям проблем – недостиг на енергия. Между 

другото вие добавяте от енергията си към този документ, който създаваме и това ще 



бъде много полезно за тези, които ще дойдат след вас. Това ще бъде малка книжка, 

която те ще намерят по пътя си, в която се казва, “И така, ето къде се намираш по пътя 

си към осъзнатост“. Така че нека вдишаме дълбоко и да си позволим да вложим 

енергията си тук. Така, добре. 

 

Недостиг на енергия. Много се оплаквате за това и си мислите, че причината е в 

остаряването. Не, всъщност не е в това. В действителност тялото е много интересно 

устроено, въпреки че сред вас има доктори, които са готови да спорят с мен. С 

възрастта тялото става по – ефективно. Тялото е така устроено, че да става по – 

енергийно ефективно. Съвременните представи са такива: тялото старее, заболява и се 

износва, а после умира. Всъщност всичко е устроено по различен начин. 

 

Изначално тялото е създадено от вас от части, устроено е така, че според остаряването 

и придобития опит, то се учи да се приспособява. То се учи бързо да се изцелява. Учи 

се да бъде по – ефективно в работата с енергията. Учи се да забавя така наречените 

процеси на смърт. Учи се да се усеща по – свободно. Мислите, че когато сте млади 

имате много енергия, а после остарявате и тялото се разпада. Всъщност изначално 

тялото не е така устроено, нека се върнем към това. Да се върнем към мъдростта на 

вашата биология. Всъщност тя трябва да притежава мъдрост, разбиране, как да 

използва енергията в своя служба, а не смърт в своя служба. Това е част от 

преориентацията, която правим с енергията. Ще изкореним някои от старите представи, 

които никога не са били вграждани и които сега не ви служат. 

 

Нека вдишаме дълбоко това. 

 

Вашата биология, дори след появата на светлинното тяло, вашата обичайна биология 

всъщност притежава заложена в нея мъдрост, позволяваща и да бъде по – енергийно 

ефективна. Не вярвайте на това, което казват за остаряването. Не вярвайте. Всичко това 

е реклама и медийно съзнание. Не е вярно. Тялото помъдрява с възрастта (публиката 

аплодира). Благодаря ви. Това са старите хора. 

 

Изобилие и енергия 

 

Следващата точка в списъка, който много ме безпокои. Това е мой проблем причинен 

от вашите проблеми. Това са тези от вас, които продължават да имат проблеми с 

изобилието. Защо? Защо? О, не ми разправяйте за нещастния си живот. Не. Точно това 



слушам всеки път в отговор на този въпрос. Питам ги, “Защо до сега имаш проблеми с 

изобилието?“, а те механично ми повтарят, “Защото ме излъгаха, защото съм жертва, 

никой не ме обича, хората, комунистите, правителството, извънземните – всичко е 

заговор“. Еми, сигурно доста се забавлявате с това (смее се). Искам да кажа, че го 

играете много добре. Сигурно ви е забавно. 

 

Всички, които седят тук днес, които гледат онлайн, можете да придобиете изобилие във 

всеки един момент. Не ви трябва да разбирате от бизнес. Не е нужно да сте умни. 

Можете да бъдете глупави. Това дори е полезно. Изобилието – това е просто потока на 

енергията, на който вие позволявате да ви служи. Това е. Той няма никакво отношение 

към банките, кредитните карти или както там се нарича новата валута – битикойни, да – 

кибервалута или каквото и да било. Изобилието не зависи от нея. То зависи от 

проклетото ви чувство за собствено достойнство. Позволявате ли на енергиите да ви 

служат или не? Това е. Това е всичко. Вие казвате, “О, да, но аз …“ Преодолейте вече 

тези проблеми със самооценката. Или се качете на борда и плавайте с нас или вървете 

по дяволите. Не ни трябва мъртъв товар. Ненавиждам да съм такъв … не, не е вярно. 

Всъщност ми харесва да правя така (смях). 

 

Там, на където сме се запътили, няма място за вашите проблеми с изобилието. Ако 

имате проблеми с изобилието, ако все още се оплаквате и мрънкате по повод на парите, 

че нещо ви липсва, чакате от небето да ви падне златно кюлче и да се спусне манна 

небесна, престанете веднага. Това е всичко. Приключихме с това. Приключихме. Там 

на където се движим няма място за това, защото там ни очаква само преориентация, 

промяна на взаимодействието с енергията. Но ако все още сте недостойни, ако все още 

сте жертва, ако все още ви харесва да сте бедни – ето как го наричам, ако имате 

проблеми с изобилието, значи ви харесва да сте бедни – то, вашето място не е тук. 

Когато разбираме съзнанието и енергията и ги прилагаме в живота си, за тези проблеми 

няма място. 

 

Появяват се съмнения, “Да, но, но …“. Добре, нека направим като Тесла. Нека отидем 

отвъд пределите на съмнението. Нека се разширим отвъд техните предели. Света на 

енергията ви очаква. Готови ли сте да и позволите да ви служи? Това е всичко. Не, няма 

да станете богати, но и не бъдете бедни, защото това няма значение. Тези думи ще 

изчезнат от речника. Вие сте просто изобилни, позволявате на енергията да ви служи. 

 

Това не е начин за бързо забогатяване. Това няма да ви даде пари, за да си купите 

самолет или нещо подобно. Всичко това в някакъв момент губи всякакъв смисъл, но 

всичко просто идва при вас. В това е иронията предполагам. Когато за вас това вече 

нищо не значи, когато знаете че енергията е достъпна за вас 24 часа в денонощието 7 



дни в седмицата и вече не се притеснявате за това, когато нямате нужда от голяма 

банкова сметка или нещо подобно, именно тогава можете да ги получите. Просто имате 

всичко това. Но ако го правите само заради богатството, ако сте тук защото просто 

искате много пари, то не сте на правилното място и това ще ви убие. И не говоря в 

преносен, а в буквален смисъл. Ще ви убие, защото енергиите ще бъдат твърде 

интензивни. Няма да сте на правилното място, за да позволите наистина нашата нова 

връзка с енергията. 

 

Така че ако още страдате от бедност, просто … не ви е тук мястото. Сърдечно ви моля – 

моля, моля, моля, моля, напуснете – заради останалите. Ако все още се вкопчвате в 

бедността, ако това е вашия начин на живот, ако това е ризата или роклята, която 

обличате всяка сутрин, то тук не е вашето място. И тези хора са много добри. Те няма 

да ви кажат да вървите по дяволите, но аз ще го кажа. Просто, знаете ли …не, това не е 

грубо. Това е, “Стига глупости, стига“. Изморих се от това. Има едно нещо, което 

наистина много спъва работата на Шамбра и това са хората които настояват, че са 

бедни, защото те не са енергийни новатори. Те не са Тесла на енергията. 

 

Не се опитваме да заработим пари тук или нещо подобно. Ние променяме динамиката, 

за да позволим на енергията да работи за вас. Ние преобръщаме всичко в обратна 

посока. Вместо да служи на всички наоколо, ние се обръщаме към Аз Съм – “Аз 

позволявам, аз съм изобилен“ – и тук просто няма място за вас, ако си играете на 

бедност. Преодолейте я сега. Пуснете я. Направете този вътрешен избор в себе си, а 

после наблюдавайте как изобилието се влива в живота ви. Знам, сега някои ме ругаят, 

но мисля че болшинството от вас разбират защо бях длъжен да кажа това. И знам, че на 

някои от вас им е неприятно, ако са ви останали проблеми с изобилието и казвате, че не 

сте виновни за това. Виновни сте – в смисъл, че това продължава да ви харесва. Все 

още продължава да ви харесва. Пуснете го. Още много ни очаква напред. 

 

Добре. Ах! Харесва ми да бъда лош. И така, продължаваме нататък (смях). 

 

ЛИНДА: Добре ти се получава! 

 

АДАМУС: Благодаря. 

 

И така сегашния ни фокус, там където се намираме в момента, би трябвало да 

отбележим ВремеПространството; настоящият ни фокус е много прост, говорил съм 



много за него: променяме начина на взаимодействие с енергията. Това е. Променяме  

личното си отношение с енергията. Не се опитваме да променим целия останал свят и 

начина по който той използва енергията, но вие го променяте в собствения си живот. 

Енергията – това не са само парите. Енергията – е всичко. Това е енергията на тялото 

ви. Това е енергията, която въплътява вашите творения. Това е енергията на вашето 

творчество. Това е всичко. И ние променяме това взаимодействие. Ние, вие променяте 

парадигмата или нещо подобно, но това е най – важното, което правим в момента. За 

това и казвам, че тук не е място за игри на бедност. Това ще работи против вас. Ще 

играете на бедност и в същото време ще се опитвате да позволите на енергията да 

работи за вас. Тя ще се върне обратно, като огромен бумеранг, ще ви удари по врата и 

знаете какво ще стане после. 

 

Ако играете с енергиите на такова ниво, на което ще го правим, а най – същественото у 

вас е проблема с изобилието, ако все още го влачите със себе си, тази енергия ще се 

върне и ще послужи на вашата бедност, както никога до сега не сте си представяли, 

защото просто подхранвате бедността. Подхранвате липсата на изобилие. Ако наистина 

сте готови да се отворите и да допуснете така да го кажем положителното изобилие, то 

гледайте как то навлиза в живота ви и променя всичко. Ето какво правим. Това е 

проблем номер едно. 

 

От привличане към сътворение 

 

Ние излизаме от това, което хората наричат Закона за Привличането, в който няма 

нищо лошо, просто е много ментален, много по човешки. Преминаваме от него към 

това, което аз наричам Център на Сътворението и това сте вие. Вие сте центъра, вие сте 

твореца и ние излъчваме от този център. Не се опитваме да правим умствени трикове, 

казвайки, “Аз съм добър човек, с мен се случват само хубави неща. Аз съм добър човек 

и привличам само хубави събития“. Това са глупости. Това е макио. Не вярвате в това. 

Произнасяте думи, но не вярвате в тях. Докато ги произнасяте си мислите, “Какъв 

тъпак съм (смях). Аз съм недостоен. На никого не се харесвам. Аз съм добър човек. 

Привличам добра енергия“. Вие привличате енергия, но тя ще ви направи още по – 

голям тъпак от преди. Това е. И така, вместо това, ние ставаме Център на 

Сътворението. Това е грандиозно защото обикновено оставяте сътворението в ръцете 

на Бог (Адамус отново косо оглежда публиката) и вие също сте Богове. Много е просто. 

 

Позволявате на мъдростта на Майстора да влезе в човешкия ви живот. Нужен е дълъг 

период на привикване. Не защото Майстора ще попречи на нещо, просто милиони 

години сте се намирали в това тяло и ум, водили сте такъв начин на живот и изведнъж 

се появява друго присъствие – понякога то може да ви дразни, а на следващия ден да го 



възприемате като благословия. Това е мъдрост. Това е мъдрост, а тя понякога може да 

дразни – точно както понякога ви казвам нещо мъдро, но знам, че то ви дразни. Добре, 

лош пример (смях). 

 

От мислене към съзнание 

 

Също така сега сме фокусирани върху това, което наричам Ново Мислене. Тобиас 

заговори за това преди известно време и пося семената за това. Сега ние им 

позволяваме да поникнат. В Новото Мислене вместо просто да използваме мозъка, за 

да мислим, ние отиваме в съзнанието. Вече влизаме в него. Точно за това говорих, 

когато ви казах, че енергията не трябва да засяда в мозъка. В мозъка няма нищо лошо, 

но той е много ограничен. Ние продължаваме нататък. Влизаме в съзнанието, в Гноста 

и това е малко страшно. Но изведнъж ще разберете, че това е прекрасен нов начин на 

мислене. Това е прекрасен нов начин за получаване на опит. И сега ние също така 

преминаваме през него. Не е чудно, че имате дни в които мисленето ви е объркано.  

 

Реално ли е това? 

 

Сега възниква въпроса, какво можете и какво трябва да направите? Защото чувам, че 

през цялото време питате едно и също. Има няколко основни момента. Разберете, че 

Осъзнаването, или просветлението е реално и ще се случи по естествен начин. Тоест 

понякога си мислите, “реално ли е това?“, и започвате да играете игра. Възникват 

съмнения, появяват се надежди и стремежи, впускате се в мрака и … започва цялата 

тази игра. 

 

Реално ли е това? Безусловно. Безусловно и това е естествен процес. Човекът не може 

да го направи. Човекът трябва да го позволи и както съм ви казвал на семинара Ahmyo 

Retreat, всъщност ми се струва, че Майстора дори изпитва по – силен стремеж към 

просветлението от колкото човека. Мислите си, че е човека, “О, моля те изкарай ме от 

тук“. Всъщност – усетете го. В мъдростта на Майстора има повече стремеж и желание, 

от колкото у човека. Ако го усетите и разберете колко е значимо, колко е желано за 

Майстора, ще разберете, че няма да е зле и желанието у човека да се увеличи малко.  

 

Осъзнатостта за вас е много реална, но има масово съзнание и върху него по – 

конкретно работят сега Тесла и Джон. То ви дърпа назад и си мислите, “Реално ли е 

това? С мен ли се случва? Или това е просто голяма игра?“ Това е много реално. 



 

Но после ви всмуква обратно и е много тежко да ви наблюдавам в такива дни. Това е 

съвършено реално и вашето познание знае за това, но на следващия ден масовото 

съзнание ви хваща за глезените, после стига до кръста и след това точно за (сочи носа 

си). Това са тежките дни. 

 

Какво да се прави? Разберете какво става. Върнете се към това какво създаваме тук – 

към този документ. Разберете какво става и изведнъж паниката и объркването ще 

изчезнат. Като, “Боже мой, какво ще стане в живота ми?“ Така че, разберете какво става 

и се върнете към този текст. Не просто повтаряйки думите, а усетете енергията, която 

влагате тук – сега я влагате тук. Върнете се към това. 

 

А после разбира се – вече толкова пъти съм ви го казвал за да ви накарам да го 

направите, но позволете вместо да се съпротивлявате и контролирате. Какво 

позволявате? Своята Осъзнатост, своя Майстор, както и да го наречете. Вашата 

самореализация. Но после се появява безпокойството, “Ами ако позволя и се отворя за 

тъмните енергии“. Няма никакви тъмни енергии. Няма ги. Това е старата игра на 

масовото съзнание. 

 

Между другото говорейки за Позволението, то вие позволявате само себе си. Не говоря 

за позволение по отношение на външния свят. Говоря за това, че позволявате Себе си, 

Аз Съм. Това е. Позволявате на своето Аз Съм да влезе във вас самите.Това е всичко. 

Не е нужно да позволявате външния свят. Не е нужно да позволяваш Хари (приятеля на 

Тед). Въпреки че можеш. Така и правиш! (лек смях) Това не е позволение на другия 

човек. Това са отношения със самия себе си. Това е. Много е просто, но ще говоря за 

това докато не го усвоите. 

 

Първо от човешка гледна точка, Осъзнатостта не е това, което си представяте. Това 

прилича на шега. Шега над вас. Имате представа, мисли за това какво трябва да 

представлява. Тя не е същото, за това ги пуснете. Но Осъзнатостта е съвършено реална 

за тези, които я избират, а после я позволяват. Не работете над това. Не полагайте 

усилия. Не се опитвайте да я контролирате, защото тя ще бъде съвсем различна от това 

което си мисли за нея човекът. 

 

Тя не е за тези, които търсят власт и подобряване на човешкия живот. Тя в буквалния 

смисъл ще се обърне против тях. Там на където се движим … точно за това така ясно 

помолих всички, които настояват на проблема с изобилието и придобиването на сила да 



си тръгнат. Виждате ли, Аления Кръг се смалява, това става точно сега, защото моля 

всички да си тръгнат (Адамус се смее). Понякога трябва да се прави чистка. Хм. 

 

Знаете ли …(лошо се чува заради коментарите; смях). Купете си робот, който ще го 

прави вместо вас. 

 

ЛИНДА: Да! 

 

АДАМУС: Знаете ли, хората в Аления Кръг идват и си тръгват, това не нито лошо, 

нито хубаво. Някои от вас са си тръгвали за няколко години, а после са се завръщали – 

не като поклонници, а за да привнесат своята енергия в Осъзнаването. Тук няма учение. 

Това не е методика. Срещаме се веднъж в месеца просто за да вдишаме дълбоко в 

безопасното пространство и да ви напомним защо сте тук. 

 

Но някои идват и си тръгват. Знаете, понякога някои идват просто за да се разсеят от 

ежедневието. Получават мъничко и си тръгват и това е нормално. Но има и много 

привързана група, малка група такива, които наистина позволяват и наистина си дават 

позволение да бъдат достойни. И да имате усещане за достойнство сега е много важно. 

Позволявате ли си да бъдете достойни за цялата ни промяна в енергиите? Ние 

променяме … има човешки шаблони за взаимовръзката с физиката, науката, енергията 

и всичко останало. Има много специфичен шаблон за начина по който човек получава 

енергия за ежедневния си живот. Това е структура и тя е научно анализирана и всеки 

вярва, че това е истина. 

 

Ние я променяме, защото това не е истина – старата взаимовръзка между човека и 

енергията, сега вече Майстора, човека и енергията – ние я променяме. Това е 

колосално. Това наистина е колосално. 

 

И така, Аления Съвет наистина е тук за да посрещне нуждите на Шамбра. Много 

напуснаха наскоро за да продължат да служат на тези, които преподават из цялото 

творение, но Аления Съвет основно се пренасочи към работа с вас. И вие казвате, “Но 

тогава защо не помагат и на мен?“ Вие трябва да го направите, но има енергийна 

подкрепа, предназначена да ви предпази от взривяване. Нима това не е добра новина? 

Да (някои се смеят). 

 



И сега Аления Съвет съществува само за Шамбра. Те не се занимават с никаква друга 

работа. Аления Съвет се е посветил само на Шамбра и ние работим с Никола и Джон, 

както вече споменах върху това енергията … по – правилно е да кажа, че това е нова 

форма на взаимовръзка или енергийна ориентация. Енергията – това е просто 

взаимовръзка. Как да я преориентираме? Как да направим така, че тя наистина да ви 

служи, както никога до сега не сте могли да си представите? 

 

Въплътяване на мечтите 

 

В какво се превръщат мечтите? Ах! В какво се превърнаха мечтите ви? Имахме 

Мечтата на Атлантите за живот в Оъзнатост. Това беше мечта за Осъзнаване не в стил 

Иешуа, когато се издигате над земята и летите във въздуха в бели дрехи. Тази мечта 

беше съвсем различна. Тя е за взаимовръзката между енергията и съзнанието. Енергия 

и съзнание. Ето какво наистина ще бъде за вас Осъзнаването. Не като гуру, седящ на 

върха на планината. Нищо подобно. Не като магическо шоу за хората в което 

превръщате камъка в злато или нещо подобно. Ще бъде съвсем различно и моля човека 

просто да вдиша дълбоко – ще направим мераб след малко – в какво се превръщат 

мечтите? Извадих един кратък цитат тук: 

 

Да се пробудиш …и може би мечта да видиш? Но ето пречка: къде ни водят мечтите 

след пробуждане, когато се изтръгнем от смъртоносната спирала, която ни 

задържа… 

 

По същество това означава, че преминавайки през пробуждането има процес на смърт. 

Има процес на смърт през цялото пробуждане, но сега стигаме до мечтите, 

Реализацията. Сега стигаме до освобождаването от смъртоносната спирала, 

освобождавайки се от стария шаблон на човека. В какво могат да се превърнат мечтите 

с всичко това? Това е невероятно. 

 

Такава беше кратката ни среща днес. Нека вдишаме дълбоко (аплодисменти в залата). 

Благодаря. 

 

Мераб 

 



Нека обединим всичко в мераб, но няма да … ще го направим без всичко това (към 

персонала). 

 

Деня беше дълъг и сега сме в много хубавото пространство на енергийна мъдрост, така 

че нека просто да включим музиката. И, да махнете това (катедрата), моля. 

 

Нека вдишаме дълбоко. 

 

(музиката започва) 

 

Нека обединим всичко това. Планирах някои други неща, но реших да изчакам с тях. 

 

Нека вдишаме дълбоко. 

 

Днес наистина създадохме истински документ. Говорихме на какъв етап се намираме. 

Не мисля, че днес се обсъждаше нещо ново; просто обобщихме.  

 

Нека си поемем дълбоко въздух с това и да познаем човешката страна във вас, 

човешките елементи, които наистина са преминали през много. 

 

От всички трудности и изпитания, мисля че най – трудното – това е съмнението. Струва 

ми се, че добре се справяте с физическата болка, но когато дойдат съмненията, те ви 

разкъсват. 

 

Именно в тази посока ще работи с вас Аления Съвет. Когато казвам “работи“, това не 

означава, че изведнъж ще дойдат при вас и ще ви кажат да престанете да се съмнявате.  

Буквално ще работят с ориентацията на енергиите, тъй като те се отнасят до 

съмнението. Защото съмненията са енергийна форма, това е комуникация и буквално 

как да започнем да променяме тези енергии. 

 



Сега можем да го направим, защото разбирате ли, много от вас наистина позволяват на 

мъдростта да влезе в живота ви. По – рано не можехте да го направите. Без мъдростта, 

ако започнете да си взаимодействате с истинската енергия, тя може много силно да ви 

удари. Използвам този пример, когато човек играе на бедност и придобива разбиране за 

енергията. Това може силно да му навреди и само още по – дълбоко да го потопи в 

бедност. 

 

Но вие започнахте да допускате мъдростта в живота си и сега можете да започнете да 

разглеждате тези възможности. Можем да започнем да преориентираме начина по 

който енергиите служат на човека. Старите хора продължават да водят своя Старо 

енергиен начин на живот и в това няма нищо лошо. Тоест това е техен избор – да 

работят много за да получат съвсем малко. 

 

Сега променяме тази динамика, позволяваме на енергията да служи на човека. Каква 

идея. Енергия, която отива отвъд пределите на парите, силата или каквото и да било. 

Говоря за чистата енергия. Но да се върнем към човека.  

 

Тук има голяма емпатия и разбиране за това, през което сте преминали. Огромно 

възхищение за това което сте изтърпели. 

 

(пауза) 

 

Просто помни, скъпи човеко, че не е нужно да работиш над това. Не. Ти не можеш. 

Това буквално е невъзможно. Но можеш да позволиш. 

 

(пауза) 

 

Колко често, колко често съм идвал при вас, чувайки че ме викате посред нощ, идвал 

съм и дълго сме разговаряли, знам колко е трудно. 

 

(пауза) 

 



Вече няма да идвам толкова често нощем, защото ще забележите, че вместо мен идва 

Майстора. Отначало ще ви бъде по – лесно да … ще ви бъде по – лесно ако идвам аз. 

Вероятно присъствието ми ви е познато и тъй като то ви е по – близко, в началото ще 

ви е по – лесно да усетите моето, вместо своето собствено. 

 

Но в два часа посред нощ ще започнете да усещате Майстора, мъдростта на Аз Съм. И в 

състояние на полу – сън - така става когато заспивате на удобния фотьойл в хола - ще 

мислите за всичко това, за живота си, за това достатъчно ли сте постигнали, достатъчно 

ли правите, защо електрониката излиза от строя и изведнъж идва още една голяма 

сметка и си мислите, “Нещо бъркам ли? Къде греша?“ Тогава ще усетите не толкова 

мен, колкото присъствието на Майстора. 

 

Присъствието на Майстора, който просто се приближава към вас … усещайки сърцето 

ви, добротата на сърцето ви. 

 

Майстора иска да изтрие сълзите от очите ви. 

 

О, но често това няма да съм аз или никой друг ангел. Те се отдръпнаха встрани, 

махнаха се от пътя, освободиха място, за да може Майстора да се приближи и да бъде 

до вас. 

 

Използвам примера с два часа през нощта, защото първо това е най – трудното за вас 

време, както знаете. А още, това е момента, в който сте отворени повече от всякога. 

Енергийния шум стихва. Това е времето, когато ако просто позволите, излезете от ума 

за миг, то ще можете да усетите как Майстора поставя ръце на раменете ви  … просто 

за мъничко ви прегръща … шепне за това къде ви водят мечтите. 

 

“На къде ви водят мечтите?“ 

 

“Мечтахме за времето, когато човешкия опит и мъдрост ще се обединят“. 

 

“Мечтахме за времето когато ще променим много древната биологична система и ума“. 

 



“Мечтахме за времената на тази планета, когато енергията ще бъде в чиста служба, 

мечтахме за това дори преди Храмовете Тиен, още във времената на ангелските 

семейства, които толкова отдавна напуснахме.“ 

 

“Напуснахме ги отдавна, когато се притеснявахме, че развитието на вселената е 

стигнало до застой, спряло е и когато ние – човекът и Майсторът – напуснахме 

ангелските си семейства, за да придобием по – голямо разбиране за енергията: какво 

представлява, защо съществува, за какво служи“. 

 

“Виж се сега, скъпи човеко. Аз, Майстора и ти, човека, ние – сме едно, но виж ни. До 

къде те доведе мечтата?“ 

 

“Правим това, което обещахме да направим. Стигаме до Реализация на енергията. 

Много отдавна във времената на ангелските семейства – толкова отдавна, че почти се е 

изтрило от паметта ни – тогава бяхме като деца, къпещи се в басейн от енергия, но без 

разбиране какво е това и какво да правим с нея“. 

 

“Тогава не знаехме, че този басейн от енергия беше страстта на нашето съзнание“. 

 

“Плувахме в този басейн и си мислехме, “Нека отидем и да изясним какво е това“. И 

ето ни там където ни водят мечтите.“ 

 

“Ти и аз, човека и Майстора. Знам, че сега е два часа през нощта. Знам, че си изморен. 

Знам, че си разочарован, знам, че много плачеш, но виж къде те доведе мечтата, защото 

сега правим точно това, което отдавна сме замислили. Това е разбирането и 

позволението на енергията. Това правим, скъпи човеко“. 

 

“И знам, че повече от всичко се притесняваш приятелю човек, повече от всичко се 

притесняваш за това дали ще ти стигне енергията за Осъзнаването. Ще ти стигне ли 

горивото в колата за да стигнеш там, за където си се запътил?“ 

 

“Ето защо аз, мъдростта, съм тук – защото цялата енергийна динамика изведнъж 

започна да се променя. И скъпи човеко аз знам, че това са просто думи, думите на 

Майстора, но скъпи човече, ти вече си там. Вече си там и знам, че това са просто думи, 



които не дават нищо осезаемо на човека – пари в джоба или гориво в резервоара. Но 

ние вече сме там“. 

 

“Ако само можех да те помоля да направиш една голяма, смела, огромна крачка и да 

разбереш че, да енергията за Осъзнаването ще бъде много повече от достатъчна“. 

 

“Съмняваш се да не умреш преди да стигнеш до там. Мислиш дали ще можеш да си 

плащаш жилището и храната по пътя натам. Чудиш се дали няма да те погълне 

самотата, преди да стигнеш до там. Знам, имаш съмнения, но за това съм тук –

Майстора, вековната мъдрост“. 

 

“Скъпи човеко, позволи ми сега да идвам при теб в два през нощта. Позволи ми да 

идвам в два през нощта. Позволи ми да идвам при теб по всяко време, което избереш, 

но моля те да направиш едно, скъпи човеко изпълни една моя молба: когато утре се 

събудиш, спомни си за мен. Спомни си, че си ме чул. Спомни си, че сме говорили. 

Спомни си ръцете ми на раменете ти“. 

 

“Ти почти си позволи да забравиш, но не, стига. Позволи си да ме чуеш, да ме помниш, 

а после тръгни с мен както аз вървя с теб, когато си буден“. 

 

“Скъпи човеко, усети за миг моето присъствие и просто си спомни за мен, когато се 

събудиш сутрин“. 

 

Нека заедно да вдишаме дълбоко … 

 

(пауза) 

 

…защото; от този момент, Майстора стои плътно до вас, с вас е като ваша част и заедно 

с него ще изучаваме красотата на творението и как енергията работи за вас. 

 

И така малко подишайте с Линда, а сега ви напускам напомняйки ви разбира се, че 

всичко е наред в цялото творение. 



 

Аз Съм Адамус в скромна служба. Благодаря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


