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Notă importantă: Aceste informații probabil nu sunt pentru dumneavoastră  

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

***

Eu Sunt Cel Ce Sunt, Adamus al lui St. Germain.

Deci care va fi astăzi, mai mult Adamus? Mai mult St. 
Germain? Hm. Depinde de voi (Adamus chicotește). Și cred 
că ar trebui să pun întrebarea, pe care îl preferați?

LINDA: Ohh!

ADAMUS: Ohh! (râsete)

LINDA: Ohh!

ADAMUS: Vă voi da un mic indiciu. Astăzi va fi un Shoud în 
trei părți. În prima parte va fi mai mult, oh, Adamus, atunci 
când facem Înțelepciunea Shaumbra. În a doua parte va 
fi mai mult St. Germain, atunci când intrăm în discuție, 
prelegere. Iar în a treia parte veți fi voi atunci când facem 
merabh-ul. Eu vă voi ghida prin el, însă veți fi voi. Va fi...

LINDA: (întrerupându-l cu aplauze) Drăguț.

ADAMUS: Da, da. Va fi… o mână ce aplaudă (râsete). 

LINDA: Cineva trebuie să o facă. 
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ADAMUS: În a treia parte veți fi voi mai mult decât orice. Odată ce ajungem acolo veți descoperi 
ce vreau să spun cu asta. Însă veți fi voi cei ce veți face acea porțiune, cu ceva îndrumări blânde 
de la mine, desigur.

Înainte de Termen

Așadar, dragi Shaumbra, pentru început, este interesant; ne aflăm înainte de termen. Suntem 
cu adevărat înainte de termen și, nu sunt sigur dacă 
asta este așa de confortabil pentru unii dintre voi. 
Unii dintre voi ați gândit că: “Ei bine, ce vom face 
acum dacă suntem înainte de termen? Vom sta pur 
și simplu și vom aștepta ca termenul să ne prindă 
din urmă? Sau vom continua să mergem?” Suntem 
înainte de termen cu mult mai mult decât aș fi crezut. 
Vă voi da un exemplu, după ce beau  niște cafea 
bună (Adamus soarbe din cafeaua sa). Îmi place să 
vin la Shoud-uri pentru cafea și pentru voi (câteva 
chicoteli), însă vă voi da un exemplu. 

Viața Maestrului, întreaga serie, nu ar fi trebuit să 
înceapă, adică noi nu am crezut că ea va începe 
până, oh, finalul anului 2020. Peste mai bine de doi 
ani de acum încolo (cineva spune “Uau”). Ce?!

LINDA: Uau! (cineva chicotește)

ADAMUS: Da, “Ce?!”

LINDA: Uau!

ADAMUS: Însă eu îmi amintesc în mod clar, ca și Cauldre și Linda și personalul, că a fost ziua în 
care se presupunea ca ei să vină și să înceapă să filmeze din nou DreamWalker pentru Naștere. 
Nu a fost nevoie să facem asta, era perfect. Urma să filmăm din nou...

LINDA: Dar ai făcut-o.

ADAMUS: Urma să filmăm din nou asta sau ei credeau că o vor face.

Mai devreme, în acea dimineață, stând la Clubul Maeștrilor Ascensionați, ceea ce fac mult 
zilele astea. Îmi place să mă laud. Într-un fel, sunt cu adevărat mândru de voi, așa că îmi place 
să mă laud. Nu vă spun asta vouă, însă o spun celorlalți Maeștri Ascensionați. Și, am ajuns să 
simt energia – unde se află Shaumbra acum? Și am realizat deodată că suntem cu mult înainte 
de termen, mult înainte. Am spus: “De fapt suntem pregătiți să începem seria Viața Maestrului,” 
care nu trebuia să înceapă pentru alți câțiva, mai mulți ani. 

LINDA: Putem bate din palme pentru noi acum?

ADAMUS: Nu, bateți din palme mai târziu după ce termin de vorbit (câteva râsete). Câțiva ani 
mai târziu. Iar în acea dimineață, când ei au venit aici ca să înceapă producția, cu circa 30 de 
minute înainte, care eu am crezut că a însemnat destul timp (câteva chicoteli), am spus: “Nu, 
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veți filma altceva, în acest moment, spontan. Nu aveți nevoie de toată această planificare. Pur 
și simplu veniți aici sus (pe scenă) și faceți-o.” Și au făcut-o.

Acum tocmai am lansat Viața Maestrului 7, Eu Sunt Creația, cu mult înainte de termen. Aș fi 
prezis că ar fi fost poate, oh, în 2023. Serios – și nu exagerez aici – serios, ați fost cu atât de mult 
înainte de termen. 

Ați avut așa o dorință intensă și o pasiune ca într-
adevăr să aveți această iluminare întrupată. Am 
crezut că va dura mai mult ca să treceți peste răni, 
procesare, dependența de energie. Am crezut că va 
dura mai mult timp ca să treceți peste asta.

Acum, mulți oameni au plecat între timp, deoarece 
ei nu erau pe deplin pregătiți, iar aceasta nu este 
o afirmație negativă față de ei. Doar că nu erau cu 
totul pregătiți. Însă a existat așa un grup de bază al 
Shaumbrei de peste tot din lume – unii care sunt 
aici, alții care privesc astăzi – care au spus: “Noi vom 
fi îndrăzneți și curajoși. Noi vom face acest pas care 
urmează. Vom sări în asta.” Și iată-ne aici pe 5 mai, 
cred că anul este 2018, cel puțin unde vă aflați, iar 
noi suntem deja la Viața Maestrului 7. Vorbim deja 
despre creație. Acesta este un pas uriaș. 

Am lăsat celelalte chestii în urmă. Nu mai suntem 
dependenți de vechile drame, vechile energii, care 
de fapt nu sunt… de fapt, nu reprezintă adevărata 
conștiință. Ele sunt tipare ale minții, toate aceste 
chestii vechi și, iată-ne aici, acum, îmbarcându-ne într-un întreg nou curs al creației, al 
adevăratei creații, cu o uimitoare înțelegere a energiei și înțelepciunii. 

Nu am fi putut face asta fără aceste elemente de bază. A trebuit să înțelegeți ce este energia. 
Vom vorbi astăzi puțin mai mult despre asta. A trebuit să fiți capabili de a permite Maestrul 
înăuntru, înțelepciunea. Fără asta ar fi fost incredibil de dezechilibrat și, ar fi durut mult. V-ar fi 
rănit în orice fel vă puteți imagina – fizic, mental și chiar spiritual. 

Noi am făcut asta printr-o serie de lucruri. Am făcut-o, numărul unu, cu, aș spune, o parte  
informație, informație bună, eu transmițându-vă lucruri pe care într-un fel le știați deja, însă 
cumva, le-ați uitat. Am făcut-o cu o parte de umor, divertisment. Sper că unii dintre voi v-ați 
distrat de-a lungul drumului, din când în când, au fost câteva zâmbete pe ici și colo. Distragere. 
O parte distragere, enorm de important. Să nu subestimați niciodată valoarea distragerii, 
deoarece oamenii devin foarte mentali legat de lucruri. Mintea ferecă înăuntru lucruri și nu le 
dă drumul. Dacă puteți distrage rapid pe cineva aici, lucrurile vor veni înăuntru. Se vor strecura. 
Într-un fel, este cumva același principiu, într-un mod pervers, cu ceea ce eu numesc lovește 
și umple. Asta este ca atunci, ei bine, când intrați într-un perete, pentru că nu l-ați văzut că 
este acolo; vă răniți; nasul vă este plin de sânge, capul vă doare și vă simțiți ca și cum urmează 
să leșinați. Aceasta este o oportunitate atât de mare de a fi umpluți cu Spirit, cu Maestrul, cu 
înțelepciune, deoarece uneori omul devine atât de identificat cu identitatea sa, atât de încuiat 
în el însuși, încât are nevoie de acea izbitură pentru a se umple.  

În același fel este cu distragerile. Oamenii intră în mintea lor. Atât de des la adunări, la ceea ce voi 

https://store.crimsoncircle.com/the-master-s-life-part-7-i-am-creation.html
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numiți workshop-uri, noi punem o întrebare și, pur și simplu puteți vedea și simți cum cineva 
devine mental. Ei încetează să respire. Intră mai degrabă în mintea lor, decât în cunoașterea 
lor și, devin atât de înțepeniți. Urmează să vedeți asta, astăzi (câteva chicoteli). Ei devin atât de 
înguști. O mică distragere dincoace îi scoate din minte, îi aduce înapoi în cunoașterea lor. Așa 
că am avut o parte de distragere. 

Apoi, aș spune circa cinci părți Permitere. 
Permitere. De fapt, aici voi ați făcut-o 
surprinzător de bine. Mi-am dat seama 
că, de fapt, urma să fie o mulțime 
de rezistență, știți voi, când trebuia 
să vorbim despre Și și Permitere. O 
mulțime de rezistență față de Permitere, 
pentru că știți, Permiterea înseamnă a 
da drumul, a vă deschide, a vă permite 
pe Voi înăuntru, Maestrul, ceea ce unii 
dintre voi ați numit divinitatea voastră, 
Eu Sunt-ul. Înseamnă că mintea nu este 
în control și nici nu are nevoie să fie. 
Însă Permiterea este, ei bine, este pur și 
simplu asta – permiterea Sinelui vostru, 
adevăratului vostru Sine – poate fără a ști 
ce urmează să se întâmple mai departe 
sau ce urmează să intre. Dar, fiind atât de 
curajoși și îndrăzneți, voi nici măcar nu v-ați îngrijorat de atragerea energiilor întunecate și că 
le lăsați să vină înăuntru, pentru că, ei bine, mai întâi de toate, nu o veți face. În al doilea rând, 
având de-a face cu voi, acum știți cum să tratați cu energiile întunecate (câteva chicoteli). 
Vreau să spun, știți cum lucrează ele, cum se mișcă, ce jocuri joacă. Așa că, ați fost atât de 
îndrăzneți și curajoși în a vă permite Sinele vostru, nu să permiteți tot restul lumii, ci să vă 
permiteți pe Voi. Probabil că asta a făcut cea mai mare diferență din tot ceea ce am făcut noi 
împreună, doar această Permitere. 

Inițial, mulți dintre voi ați lucrat din greu la Permiterea voastră. Ați tratat-o ca pe o altă disciplină, 
un alt gen de metodă. Apoi ați realizat că, oh, permiterea este doar să respirați profund. Nu 
trebuie să vă focalizați pe ea. Doar permiteți, iar ceea ce se întâmplă este atât de liniștit și 
vă întrebați: “Ei bine, oare se întâmplă ceva?” Este atât de tăcută, însă începeți să realizați că 
Maestrul, Eu Sunt-ul, nu înseamnă energie. Înseamnă conștiință. Și, pentru că nu este vorba de 
energie, nu există nicio mișcare mare. Nu simțiți precum o cascadă de energie ce vine în voi. 
Este foarte, foarte tăcută. Atât de tăcută, atât de subtilă, încât mintea ar putea ca nici măcar să 
nu știe că se întâmplă. Dar voi știți. Voi vă permiteți pe Voi. Nu un Dumnezeu exterior, nu ghizi 
spirituali sau arhangheli sau orice de genul acesta. Voi permiteți tot ceea ce sunteți, totul. 

Haideți să ne oferim un moment și doar să permitem chiar acum… doar respirați profund… și  
Maestrul continuă să intre, iar voi vă întoarceți la cine sunteți cu adevărat. 

Este fără frică, fără rezistență, nici măcar nu încercați să controlați asta. Nu este vorba despre 
a permite energia, nici despre a permite un om venerat. Este despre voi, vă permiteți doar pe 
Voi. 

Vedeți, nu trebuie să lucrați la asta. Este ca și cum: “Oh, da. Permit.” Asta deschide spațiile în  
interiorul vostru. Asta deschide chiar mintea și corpul. Corpul să-și permită lui însuși să treacă 
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dincolo de corpul ancestral, să aducă înăuntru corpul Liber de Energie. Acea Permitere pe care 
în cele din urmă ați făcut-o a determinat mintea să se repoziționeze pe ea însăși astfel încât să 
nu mai trebuiască să fie forța dominantă. Să nu mai trebuiască să fie dependentă de energie. 
Într-un fel, mintea se retrage în spate. 

La început există rezistență, da, și, va mai fi încă ceva, însă mintea cumva face pur și simplu 
loc pentru înțelepciune, pentru cunoaștere și, asta este ceea ce se întâmplă când voi permiteți 
chiar acum. Doar realizați: “Este timpul. Ce altceva să fac?” Toate trucurile, toate lucrurile pe 
care le-ați făcut în trecut nu funcționează cu adevărat. Deci: “Oh, așa este. Pur și simplu îl voi 
permite pe Eu Sunt.” Acea Permitere a făcut cea mai mare diferență din orice am făcut noi, 
împreună. 

Merabh-urile joacă un rol important. Ele realmente integrează tot ceea ce se întâmplă, în 
special în Permitere. Și, din nou, Permiterea este un proces foarte liniștit, grațios. Corpul vostru 
nu va începe să zvâcnească și să se cutremure și să devină dezechilibrat. Voi doar permiteți, 
așa că se petrece foarte grațios. 

Îmi place Permiterea și, ne-a adus unde suntem acum, unde putem vorbi cu adevărat despre 
creație și acesta este locul unde devine amuzant. Tot restul acestora au fost puțin cam grele. 
Însă aici devine cu adevărat distractiv când intrăm în propriile noastre creații. Voi vă veți 
experimenta propriile creații în forma umană întrupată. De asemenea, vă veți experimenta 
natura multidimensională a creațiilor care, pur și simplu, nu sunt pe acest nivel al realității, dar 
ele se extind în afară. Și aici devine plin de culoare, amuzant, dinamic, uimitor.  

De asemenea, tot aici veți avea puțină – am vorbit 
despre asta recent la câteva din workshop-uri – 
puțină tristețe, puțin din acea tristețe melancolică: 
“De ce mi-a luat atât de mult ca să ajung aici? De 
ce am rezistat? De ce a trebuit să încerc să fac 
totul mai degrabă prin intermediul unei minți 
limitate, în loc doar să permit? Cât de multe 
vieți au fost necesare să ajung aici?” Dar după de 
treceți prin acea tristețe inițială – de ce a durat 
atât de mult – apoi începeți să aduceți înăuntru 
înțelepciunea, frumusețea tuturor experiențelor, 
chiar și a experiențelor provocatoare ale trezirii, a 
experiențelor brutale ale trezirii. 

Așadar, haideți să respirăm foarte profund cu 
aceasta. 

A fost Permiterea. Ceilalți Maeștri Ascensionați 
m-au întrebat, deoarece știți că mulți dintre ei 
lucrează cu alte grupuri. Unii dintre ei lucrează 
cu grupuri într-adevăr mari, alții doar cu grupuri mici, izolate, însă ei continuă să mă întrebe: 
“Deci ce este, Adamus, ce este ceea ce faci tu? Care este sosul secret? Ce putem face noi?” Iar eu 
trebuie să râd, deoarece ei ar fi trebuit să lucreze cu Shaumbra pentru a înțelege cu adevărat. 
Grupurile lor, grupurile lor umane cu care lucrează, ar fi trebuit să fie ca voi și nu sunt, pentru 
că nu există nimeni ca voi (cineva strigă “Da!”) 

LINDA: Uh-oh (publicul aplaudă). Uh-oh!
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ADAMUS: Acum, întrebarea este cum vine asta, care a fost conotația în felul cum am spus-o? 
(câteva râsete)

LINDA: Mm hmm. Mm hmm.

ADAMUS: O voi spune din nou – “Pentru că nu există nimeni ca voi.” (mai multe chicoteli)

SART: Ura!

ADAMUS: Ei continuă să întrebe: “Ei bine, care este sosul secret?” Și, știu că nu pot împărtăși 
realmente cu ei, deoarece nu ar funcționa pentru grupurile lor. Într-adevăr nu ar funcționa. 
Doar simțiți asta pentru un moment. Și, vreau să le spun: “Este Permiterea,” însă grupurile lor 
ar transforma-o într-o altă meditație. Iar apoi avem ‘haine de permitere’ pe care ei trebuie să le 
poarte (câteva chicoteli) și, ar avea ‘ritualuri de permitere’ și ar avea un ‘comitet de permitere’. 
Oamenii fac asta, ei transformă totul în comitete și o dau dracului total. Eu nu știu ce este cu 
comitetele. Cred că într-un fel – ei încearcă să imite consiliile celeste. Însă consiliile celeste nu 
sunt comitete. Noi nu avem această tărăgănare asociată cu comitetele. Comitetul reprezintă 
un mod bun de a scoate viața din orice. Aveți o idee bună, o inspirație? Aduceți-o într-un 
comitet – (poc!) – moare chiar acolo. Și, știți ce se spune: “Va trebui să ne gândim la asta.” 
(Linda chicotește) Da. “Va trebui să o punem pe agendă pentru următoarea întâlnire.” Este 
moartă. Nu există șansă de supraviețuire.  

Vor duce permiterea oamenilor și vor spune: “Există acest lucru uimitor, minunat, simplu, numit 
Permitere. Vă va aduce în mod grațios de la trezirea brutală la măiestrie. Este doar permitere.” 
Însă grupurile lor o vor transforma în ceva ce nu este. Voi nu ați făcut-o. V-ați străduit/luptat la 
început cu Permiterea. Ați încercat să vă focalizați pe Permitere, iar apoi, într-o zi ați realizat: 
“Oh, nu e nimic pe care să mă focalizez.” Este ca un fel de acordare de permisiune: “Eu permit.” 
Asta-i tot. Mergeți mai departe cu viața voastră.  

Așadar, grupurile lor nu sunt ca Shaumbra. Grupurile lor… știți voi, eu am o teorie și, poate că 
nu ar fi trebuit să înregistrăm asta. 

LINDA: Prea târziu (câteva chicoteli).

ADAMUS: Prea târziu. În regulă. Am o teorie. 
Oamenilor le place controlul. Le place 
controlul. Vă întrebați uneori de ce se alătură 
ei acestor grupuri religioase sau spirituale 
care sunt foarte rigide. Trebuie să vă tundeți 
părul într-un anumit mod și să faceți lucrurile 
ca toți ceilalți. Este un fel de mentalitate de 
grup, iar eu m-am mirat deseori: “Ei bine, este 
atât de rigid. Este atât de plictisitor.” 

De ce fac oamenii asta? Le place controlul. 
Le place să le spună altcineva ce să facă, 
deoarece să încerci să descifrezi propria 
salvare, în lipsa unor cuvinte mai bune, este 
dificil. Trebuie să vă confruntați cu voi înșivă. 
Dar când Papa vă spune: “Nu mâncați carne, 
vinerea” – cred că acum puteți, e corect? 
(cineva spune “Da”) Toți cei care au mers în 
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iad pentru asta (râsete). Dar când aveți un Papă care spune: “Acesta este modul în care o faceți. 
Nu divorțați. Contracepția, uitați de ea” și atât de multe din aceste reguli. Sau alte grupuri 
unde nu puteți bea anumite lucruri sau să mâncați… noi putem bea orice vrem! Și o faceți! Și 
încă multe (râsete). Și, este bine deoarece realizați că această cafea este doar energie. Dacă ar 
fi fost vodcă –  doar energie. Dacă ar fi fost… (Linda îi aruncă o privire) limonadă (râsete), doar 
energie. Sper ca cineva să facă fotografii la asta. Acestea sunt de importanță istorică. Se vor 
transforma în… sunt doar energie.        

Așadar, există grupuri care interzic ceea ce puteți mânca, ceea ce puteți bea. Nimic din acestea 
nu au niciun sens. Cum veți permite cu lenjerie intimă strâmtă pe voi? 

LINDA: Ce?! (mai multe râsete)

ADAMUS: Mă refer la asta 
la propriu și metaforic 
(râsete). Nu puteți, pentru că 
întotdeauna sunteți într-un fel 
jenați/chinuiți de acea lenjerie 
strâmtă și apoi trebuie să 
mâncați chestii amuzante sau 
nu puteți mânca lucrurile pe 
care...

LINDA: Ai fost vreodată 
femeie?

ADAMUS: Da (mai multe 
chicoteli).

LINDA: Și îți amintești lenjeria 
intimă?

ADAMUS: Foarte, foarte mult dorită/râvnită (n.tr.: Adamus se referă la femeie, când a fost 
femeie, nu la lenjerie, aici) (râsete). Da. 

LINDA: Bineînțeles! (Adamus chicotește) Bineînțeles!

ADAMUS: Da, am avut multe vieți ca femeie. 

LINDA: Cum se face că nu relatezi niciuna din ele? 

ADAMUS: Nu cred că vrem să aprofundăm asta, chiar acum. Mă îndreptam cu succes în altă 
parte (câteva chicoteli).

Așadar, Permiterea. Cum puteți merge la un grup ca unele din acestea cărora le plac regulile? 
Ei prosperă din asta: “Spune-mi că sunt rău și spune-mi ce s-ar presupune să fac.” Oamenii se 
îmbogățesc din asta. De ce e așa? Eu realmente nu înțeleg. De ce să vrei să-ți spun că ești un 
păcătos, că ești slab, că ești un înger decăzut? 

LINDA: (șoptește) Nu, noi nu vrem!

ADAMUS: Însă oamenilor le place asta: “Oh, da! Te rog…”
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LINDA: (continuă să șoptească) Nu, nu vrem!

ADAMUS: “… cât de rău sunt?!”

LINDA: (șoptește) Nu, nu vrem!

ADAMUS: Ai mers la școala Catolică (spre Linda). Ai fost voluntară pentru asta. 

LINDA: Mi-am petrecut tot timpul pe hol! Nu am putut să fac față la asta! (râsete)

ADAMUS: Vedeți? (râsete 
și câteva aplauze). Deci 
oamenilor le place să li se 
spună cât de răi sunt – “E 
corect. Sunt atât de rău” – și 
apoi le place să fie pedepsiți 
pentru asta. 

LINDA: (strigând) Nu, nu ne 
place!! (mai multe chicoteli)

ADAMUS: De ce mergeai afară 
pe hol tot timpul?

LINDA: Pentru că nu-mi plăcea 
rahatul. 

ADAMUS: Dar îți plăcea pedeapsa. Și apoi, oamenii… (cineva spune “Ohh!”)

LINDA: Ohh, omule! 

ADAMUS: … oamenii...

LINDA: Asta-i distorsiune.

ADAMUS: Alegerea ei, nu a mea (câteva chicoteli). Apoi oamenilor le plac regulile: “Bine, 
iată cum îți croiești drumul înapoi. Să nu mănânci carne, vinerea” sau “Poartă lenjerie intimă 
strâmtă” sau “Nu poți mânca asta.” Oh și, că veni vorba, în timp ce suntem la asta...

LINDA: Nu, ei trebuie să poarte lenjerie intimă lungă astfel încât să nu trimită mesajul greșit. 

ADAMUS: În timp ce suntem la asta, pot să împrumut acea poșetă?

SHAUMBRA 1 (femeie): Da.

ADAMUS: Da. Mulțumesc. 

LINDA: Uh-oh.

ADAMUS: Ceva bun înăuntru aici?

LINDA: Nu ar fi trebuit să faci asta.
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SHAUMBRA 1: Cafea. 

ADAMUS: Oh, cafea. Mulțumesc. 

LINDA: Ai făcut o greșeală (Linda chicotește).

ADAMUS: Și în timp ce sunteți acolo… (Adamus ține geanta în așa fel ca și cum ar stânge 
donații)

LINDA: Oh, nu! (cineva spune: “Oh, da! Tava pentru colectă”) (n.tr.: în tradiția catolică, la sfârșitul 
fiecărei slujbe un ministrant se plimbă cu o tavă sau un coș în care oamenii pun bani, iar 
aceasta se numește colectă – colectare de bani)

ADAMUS: … tava pentru colectă. Păcătosule! Păcătosule! (râsete)

LINDA: Ohhh!

ADAMUS: Vrei să-ți cumperi (ispășirea)… oh, păcătos dublu ce ești! (mai multe râsete) Oh, ho, 
ho! Știu ce-ai făcut!

LINDA: Ohhh! Trebuie să-ți plătești penitența.

ADAMUS: Așa că este un ciudat fel de comportam… uman... Edith, ai ceva de dezvăluit astăzi? 

LINDA: Plătește-ți penitența.

EDITH: Îmi pare rău să spun, nu am. 

ADAMUS: Nu ai niciun ba... (n.tr.: se referă la bani) Îmi place – violetul tău. Nu ai purtat asta 
pentru mine, așa-i?

EDITH: Bineînțeles că pentru tine.

ADAMUS: Chiar? E frumoasă (câteva chicoteli). Nimic pentru coș? (Edith se preface că pune 
ceva înăuntru). Ce?! Tipic pentru Shaumbra (mai multe râsete). Da. Așadar, nu știu de ce, dar 
înapoi la subiect. Shaumbra, uimitori…

LINDA: Care era subiectul?

ADAMUS: Uimitorii Shaumbra. 
Uimitorii Shaumbra (publicul 
aplaudă). Da. Fără reguli. Fără 
proști. (n.tr.: apropo de zicala – 
regulile sunt făcute pentru proști)

LINDA: Ohh! (publicul spune 
”Oooh!”) Ooh! Îmi place asta 
(Adamus chicotește și cineva 
spune: “Timpul pentru tricouri”).

ADAMUS: Timpul pentru tricouri.
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LINDA: Da.

ADAMUS: Cauldre îmi spune că e o locație disponibilă alături, am impresia. Cred că ar trebui 
să o închiriați și să amenajați un magazin de tricouri și autocolante de pus pe mașini. Tot ce 
facem noi aici în studio, următoarea zi – ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch (râsete). Scoateți pe 
bandă tricouri și autocolante și oh! Înapoi la subiect.

LINDA: Genial.

ADAMUS: Și la subiectul despre care sunt foarte serios.

LINDA: În regulă, în regulă.

ADAMUS: A avut loc prin Permitere. Prin Permitere, nu reguli, nu discipline, nici măcar prin 
a scoate câțiva dolari pentru unchiul Adamus (câteva chicoteli). A fost permiterea cea care 
ne-a adus aici, care ne-a adus la acest punct în care putem spune: “Acum suntem gata pentru 
creație.” Acesta este Visul Atlant, să fim aici întrupați și să creăm.

E un lucru doar să spui: “În regulă, am ajuns la măiestria mea. Sunt întrupat. Sunt aici.” Dar 
fără partea de creație din asta, creația conștientă – Eu Sunt Creație – de fapt, aproape că nu 
merită să stai. Și, mulți din voi v-ați întrebat despre asta, în trecut: “De ce aș sta?” Unii dintre 
voi încă mai trec prin acea dilemă. “De ce aș sta? Isuse, în regulă. O să-mi permit măiestria, 
înțelepciunea, toate celelalte chestii. O să dau drumul la toată procesarea veche, dependenței 
de energie și tot restul. Dar de ce să stau?” Răspunsul este creația. Să creezi din interiorul 
creației tale. Să fii conștient în Eu Sunt Creație, creația lui Eu Sunt și să fii acolo ca Maestrul 
uman și să creezi. Acesta este motivul pentru care să stați.

Deci haideți să respirăm profund cu asta.

Știu că mulți dintre voi devin mult, mult 
mai sensibili și conștienți de energii. Dacă 
vă oferiți un moment doar să le simțiți, sunt 
întotdeauna în straturi. Nu este niciodată 
singulară, întotdeauna în straturi. Straturile 
se schimbă și se mișcă, iar unele devin mai 
strălucitoare, iar altele își pierd strălucirea. Dar, 
pentru aceia dintre voi care vă permiteți să fiți 
conștienți de energie, doar simțiți energia.

(pauză)

Suntem cu mult înainte de termen și acum, 
acesta este punctul în care începe adevărata 
distracție – să creați în interiorul creației. De 
aceea suntem aici.

Și, e foarte distractiv și pentru mine, acum. 
În locul multor predici și să trebuiască să vă 
plesnesc peste mâini pentru că vă întoarceți 
la unele dintre acele căi vechi și putrede, 
acum putem să ne mișcăm din loc.



Aripile 9

13

Așadar, respirați foarte profund.

Înțelepciunea Shaumbrei

Și cu asta, cred ca este timpul pentru următoarea noastră parte a spectacolului.

LINDA: Oh.

ADAMUS: Este timpul pentru unul din lucrurile mele favorite. Este momentul în care facem sesiunea 
de întrebări și răspunsuri, dar eu pun întrebările, voi dați răspunsurile. Cu Linda la microfon.

LINDA: Oh, doamne.

ADAMUS: Este timpul pentru… (publicul spune: “Înțelepciunea Shaumbra!” și se derulează o 
foarte antrenantă introducere video)

Și acum este timpul pentru Înțelepciunea Shaumbra! Vă veți împărtăși înțelepciunea?!

Da!

Sau veți fi trimiși la baie?

Buuu!

(publicul râde și aplaudă)

Un lucru scurt despre înțelepciunea 
Shaumbra, vă rog, vă rog, nu spuneți 
acele cuvinte groaznice… (publicul 
spune: “Nu știu”) Tocmai ce v-am rugat 
să nu spuneți acele cuvinte și voi ce-ați 
făcut? (râsete) V-ați întors și le-ați spus. 
Nu spuneți acele cuvinte groaznice. 
Puteți cumva să brodați pe lângă ele 
dacă simțiți nevoia, să lucrați creativ, 
spunând: “Adamus, răspunsul este încă 
de realizat în interiorul ființei mele.” 
(mai multe râsete) Dar vă rog, nu mai 
spuneți acele cuvinte care nu ar trebui 
spuse la nicio adunare Shaumbra.

Așadar, întrebarea de astăzi este, iar 
aceasta e un fel de ghicitoare și o 
întrebare în același timp. Va ului/zăpăci 
mintea și va încânta inima (Adamus 
chicotește).

~ Întrebarea de Astăzi

Care este un singur atribut – dați-mi doar unul, nu o întreagă listă. Care este un singur atribut 
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ce nu va fi, oh… atributul care nu va fi potrivit pentru un Maestru întrupat. Singurul atribut 
care nu va fi potrivit.

Acum, simțiți asta un moment, înainte de a începe să răspundeți. Și parte din ghicitoare este 
că, e  un atribut cu care v-ați luptat. Este un atribut de care aproape că vă temeți, dar este un 
atribut care nu aparține măiestriei întrupate. Care este acel singur atribut?

Acum, vor fi o mulțime de răspunsuri bune și apoi, desigur, răspunsul meu. Da. Și dacă cineva 
se prinde care este răspunsul meu la asta, va fi un premiu Adamus, special, direct din buzunarul 
lui Cauldre (râsete), de când Linda nu mai are niciun premiu Adamus.

Așadar, haideți să începem. Un atribut care nu are niciun loc în măiestria întrupată. Poate fi un 
atribut – ei bine, pentru majoritatea dintre voi este – un atribut pe care-l aveți acum, dar nu 
vreți să-l cărați cu voi în măiestria întrupată. Ce este? Linda la microfon.

LINDA: Of, Doamne. Of, Doamne.

ADAMUS: Bună, draga mea.

BONNIE: Bună.

ADAMUS: Da.

BONNIE: Un atribut pe care îl ai acum, dar nu-l vei lua mai 
departe?

ADAMUS: Da.

(ea face o pauză)

Nu-ți clătina capul așa, deoarece aproape că am auzit 
cuvintele ieșind din gura ta. Doar inventează ceva. Asta 
e mereu o cale de scăpare, a inventa ceva, pentru că nu 
o inventezi. Permiți ca ceva să pătrundă. Așadar, hai să o 
luăm, din nou, de la început. Îmi place pălăria ta, apropo. 
Ai putea să-mi aduci și mie una data viitoare? (câteva 
chicoteli)

BONNIE: În regulă.

ADAMUS: Da, da. Să 
o luăm iar de la început. Care este un atribut pe care nu 
vrei să-l iei în măiestria întrupată?

BONNIE: Să mă tem în vreun moment anume.

ADAMUS: Asta e în regulă. În regulă. Nu minunat, dar să te 
te... de ce ți-e tea… trebuie să merg acolo în spate. (n.tr.: 
Bonnie e așezată în spatele sălii, printre cei din echipa CC) 
De ce ți-e teamă? De ce ți-ar fi teamă?

BONNIE: Să fac o greșeală.
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ADAMUS: Nu poți face greșeli. Nu, nu poți greși. Ce zici de asta? Asta îi scoate pe toți din 
încurcătură. Nu puteți greși, mai puțin Kerri (râsete).

KERRI: Da’ de unde!

ADAMUS: Și ei nu-i pasă, așa că nu face nicio diferență. Ce ți-e teamă că vei face greșit? Porți 
lenjerie de corp strâmtă? (cineva strigă: “Oh, nu!”)

BONNIE: Desigur.

ADAMUS: Ea poartă, nu la propriu, ci metaforic. Cumva doar, totul e sub control, corect?

BONNIE: Desigur.

ADAMUS: Da, desigur. Te-ai gândit să-i dai drumul ăstuia?

BONNIE: M-am gândit.

ADAMUS: Da. Și?

BONNIE: Ei bine...

ADAMUS: N-am dat drumul încă.

BONNIE: Nu încă.

ADAMUS: Deci, de ce te 
temi, de moarte?

BONNIE: Nu, desigur că 
nu.

ADAMUS: Nu, desigur că 
nu. Ți-e teamă să mergi în 
public și să nu fii îmbrăcată 
potrivit?

BONNIE: Oh, asta ar fi 
o mare greșeală (unii 
chicotesc).

ADAMUS: Oh! Oh, asta ar 
fi o mare greșeală. Da, da. 
În regulă (ea chicotește). Ți-e teamă să te îmbolnăvești?

BONNIE: Nu. Nu mi-e. Doar să fiu… nu.

ADAMUS: În regulă. Numește alt lucru de care ar putea să-ți fie teamă.

BONNIE: Ei bine, aș spune, să fac o greșeală.

ADAMUS: Să faci o greșeală. Pot să introduc cuvinte grosolane aici? (Adamus chicotește) “Să 
arăt stupid.”
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BONNIE: Oh, asta-i una bună.

ADAMUS: Asta-i una cu adevărat bună. Dar adu-ți aminte ce am spus despre inteligență luna 
trecută.

BONNIE: Îhm.

ADAMUS:  … și despre conștiință. Nu există inteligență în conștiință, așadar presupun că asta 
ne-ar face pe toți proști. Da. În regulă, bine. Așadar, temătoare. Ăsta e singurul lucru pe care nu 
vrei să-l aduci cu tine în măiestria întrupată. Asta-i bine. Am – am… te-am șocat? Ești în șoc?

BONNIE: Nu.

ADAMUS: Nu. În regulă. Ai fi vrut ca Linda să nu-ți fi dat microfonul?

BONNIE: Da.

ADAMUS: Da. Da (Linda râde). Sunt medium sau ce?

LINDA: Nu! Asta nu a fost clarvedere! (ea chicotește)

ADAMUS: Următorul. Care e singurul lucru pe care nu vrei să-l iei în măiestria întrupată?

JENNIFER: Să-mi pese de ce cred ceilalți oameni.

ADAMUS: Să-ți pese – oh, într-adevăr. Da.

JENNIFER: Da. Asta e marele lucru pentru mine.

ADAMUS: Te deranjează dacă 
te ridici și ar vrea toată lumea 
să arunce o privire la cum e 
îmbrăcată ea, azi? (Adamus 
chicotește) Nu e asta stânjenitor?

JENNIFER: Da.

ADAMUS: Dar frica asta 
referitoare la a-ți păsa despre ce 
gândesc oamenii.

JENNIFER: Da, pentru că, în 
cazul meu, am început să fac 
lucruri de care oamenii se supără 
foarte tare și dacă las asta să mă 
deranjeze, atunci aș fi renunțat la 
ceea ce aș fi vrut cu adevărat.

ADAMUS: Da. Ce ai fi vrut...

JENNIFER: Așa că a trebuit să continui, chiar dacă am fost oaia neagră și oamenii făceau haz de 
mine pe la spatele meu (ea chicotește).
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ADAMUS: De fapt, e cumva amuzant, sincer, să știi că oamenii vorbesc despre tine. Adică, nu ar 
fi cumplit, dacă ei nu ar fi vorbit niciodată despre tine? (ea chicotește). Precum: “Care Horațiu? 
N-am auzit de el niciodată. Nu există.” Ce ai făcut de ai devenit oaia atât de neagră? Ce i-a făcut 
pe oameni să spună asta?

JENNIFER: Ei bine, mi-am convins soțul să renunțe la cariera sa și întreaga lui familie s-a întors 
împotriva noastră.

ADAMUS: Oh, cum e soțul tău cu asta? Sunteți încă împreună? (Ea se strâmbă) Nu prea! (râsete) 
Da.

JENNIFER: De ochii lumii! (ea râde)

ADAMUS: Asta e partea cu consecințele (mai multe râsete), am uitat să menționez.

JENNIFER: Corect!

ADAMUS: Da. Da.

JENNIFER: Dacă-mi păsa, atunci aș fi ratat o 
mulțime de lucruri care s-au întâmplat și care au 
fost bune și...

ADAMUS: Corect.

JENNIFER: … într-adevăr grozave.

ADAMUS: Ce face el, acum?

JENNIFER: Pretinde că pune pe picioare o 
companie.

ADAMUS: Oh! Pretinde… (publicul spune “Oh!”) Ascultă el chestiile (shoud-urile) astea… (ea 
dă din cap că “Nu” și râde) În regulă. Atunci suntem în regulă.

JENNIFER: Nu, el n-ar veni.

ADAMUS: Aveți grijă la ușă. Aveți grijă la ușă (ea chicotește). Mm. Bun. Așadar, să-ți pese ce 
gândesc alții în măiestria întrupată. Vor gândi, cei mai mulți dintre oameni, unul din două 
lucruri. Vor gândi că sunteți absolut nebuni.

JENNIFER: Da.

ADAMUS: Da (ea chicotește). Sau nu vă vor vedea, ceea ce e cumva drăguț, pentru că voi toți 
aveți abilitatea, chiar acum, de a vă face invizibili, de a nu fi văzuți. Dar acum o puteți face 
conștient când vreți să fiți remarcați, da. Când nu vreți, doar vă faceți invizibili, deoarece sunt 
momente când pur și simplu nu vreți să aveți de-a face cu ceilalți. Dar ei vor crede că sunteți 
nebuni.

JENNIFER: Da.

ADAMUS: Asta e de fapt – ar trebui să primești un premiu pentru asta. Voi explica curând ce 
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vreau să spun cu asta. Ar trebui să primești un premiu. Știți, când facem povestirile Maestrului, 
cum ar fi Memoriile Maestrului (n.tr.: e vorba despre cartea Memoirs of the Master), Maestrul e 
mereu îmbrăcat bizar, în haine de golf din secolul al XVIII-lea. Și, voi știți, cei mai mulți dintre 
oameni nu-l văd. Se îmbracă precum Elvis și conduce un Cadillac din 1959 (ea râde). Face 
lucruri trăznite, deoarece Maestrul o face pentru bucurie, pentru actul conștiinței, pentru 
culoare, dar nu-i pasă neapărat și mulți oameni chiar nu-l văd. Și, voi știți cum e asta, vedeți pe 
cineva cam bizar și...

LINDA: Oh, asta-i aici! (câțiva chicotesc)

ADAMUS: Vedeți pe cineva… ei bine, nu, vorbesc despre ce-i afară. Aici te aștepți la asta. Dar 
vedeți pe cineva cam ciudat la aeroport, la magazin sau undeva, ce faceți? Mm, mm-mm 
(pretinzând că se îndepărtează, n.tr.: uitându-se în altă parte), nu văd asta. Nu văd această 
persoană. Nu vreau ca acea persoană să vină să vorbească cu mine.” Și, desigur, știți ce se 
întâmplă. Acea persoană cam nebună, vine cumva și vorbește cu voi, iar voi vă întrebați: “Cum 
să fiu politicos?” Așadar, voi sunteți acea persoană nebună.

JENNIFER: Da.

ADAMUS: Da.

JENNIFER: Ambele părți ale familiei.

ADAMUS: Ambele părți.

JENNIFER: Da.

ADAMUS: Oh, da, da. Nu, de fapt, asta ar trebui să fie o medalie de onoare, că ei vorbesc despre 
voi. Și celălalt lucru, e cumva trist, ei nu au altceva mai bun de făcut.

JENNIFER: Da.

ADAMUS: Deci. Oh, bun. Felicitări. Mulțumesc (Adamus aplaudă și publicul i se alătură). 
Mulțumesc pentru toată bârfa, pentru toate discuțiile pe la spatele tău, pe care le-ai cauzat. 
Bun.

Deci, ce nu veți aduce cu voi în măiestria întrupată?

TAD: Nu știu (n. tr.: ea vorbește în spaniolă) (unii 
chicotesc și Lindei i se taie respirația). Nu vorbești 
englezește...

ADAMUS: Corect, corect!

TAD: … vreau să spun spaniolă, nu-i așa?

ADAMUS: Da, da (Linda suspină adânc din nou).

TAD: E o glumă. E o glumă.

ADAMUS: Da, e amuzant.

https://store.crimsoncircle.com/memoirs-of-a-master.html
https://store.crimsoncircle.com/memoirs-of-a-master.html
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TAD: Nu, scuze. Doar încerc să fiu amuzant (încă câteva chicoteli). O cred – Eu… îndoiala este...

ADAMUS: Îndoiala. 

TAD: Îndoiala.

ADAMUS: Acesta este un lucru oribil pe care să îl iei cu tine.

TAD: Da.

ADAMUS: Dar trebuie să îți spun, îmi pare rău, dar vei avea reziduuri, reziduuri de îndoială, 
pentru tot restul zilelor tale pe planetă. Știi, nu trebuie să îți afecteze viața, dar îți vei aduce 
aminte de îndoială. Știi, a fost într-un fel așa de mare o relație nefericită, o parte atât de mare 
din viața ta, așa că îndoiala încă va fi acolo, cumva ca “Aaragh! Aaraghh! Ce crezi că faci? Cine 
crezi că ești?” Îndoiala va fi acolo. Dar vei învăța să nu îi dai prea multă atenție. Vei învăța să faci 
o glumă din ea și atunci îndoiala va fugi înapoi în gaura ei de șobolan, știi, atunci când râzi de 
ea. Da, îndoiala. Ce este îndoiala?

TAD: A nu avea încredere că ceea ce știu este corect.

ADAMUS: Exact.

TAD: Da.

ADAMUS: De unde vine?

TAD: Frică. 

ADAMUS: Din minte.

TAD: Da.

ADAMUS: Da, da. Și voi face o afirmație aici. Pregătiți 
magazinul de printare acolo (Adamus chicotește). 
Îndoiala este lipsă de conștiință. “Ch-ch-ch” (gesticulează 
spre trei linii) pe tricou. Îndoiala este doar lipsă de 
conștiință, lipsă de conștiență. Când aveți conștiență, 
mintea nu vă  inundă cu amintiri vechi despre lucrurile 
pe care le-ați făcut greșit și, cum spunea Bonnie, despre 
a face greșeli. Când aveți conștiință, nimic din ceea ce ați 
făcut vreodată nu este o greșeală. Este doar o experiență 
în creația voastră. Așadar, îndoiala încă va fi acolo și, de 
fapt, vă veți bucura de ea într-un mod ciudat, dar nu vă 
va copleși niciodată. Bun. Bun răspuns. 

TAD: Este acolo. O recunoști, dar tu doar...

ADAMUS: Da, există acel șobolan nenorocit...

TAD: … păstrează-l la distanță, undeva, acolo.

ADAMUS: … acea îndoială. Da.
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TAD: Am înțeles. 

ADAMUS: Și va încerca să vă sperie, să vă facă să vă urcați pe un scaun, știți, de frică că va veni 
și vă va ronțăi piciorul sau ceva. E ca și când: “Întoarce-te în gaura ta de șobolan! Știu cine ești. 
Ești o lipsă de conștiință. Da, tu șobolan de îndoială, tu!” Da. Dar îndoiala este pur și simplu, 
foarte simplu spus, doar o lipsă de conștiință. Și ceea ce se întâmplă este că, datorită unei 
lipse de conștiință, voi aveți un fel de gol, în întreaga voastră ființă. Aveți un fel de spațiu gol, 
iar îndoiala vine și îl umple și vă spune ce om rău sunteți, iar apoi, voi vă duceți la biserică 
(Adamus chicotește și cineva spune “Ohh”). Bun.

TAD: Mulțumesc. 

ADAMUS: Încă unul sau două. Care este? Care este acel atribut pe care nu vreți să-l luați… 
(Linda îi pasează microfonul lui Edith)

EDITH: Mulțumesc, frumoaso. 

ADAMUS: … pe care nu vreți să-l luați în iluminarea întrupată. 

EDITH: Realizarea Întrupată. 

ADAMUS: Mulțumesc pentru că l-ai corectat pe Cauldre (câteva chicoteli). El alege cuvintele. 
Țțț! Țțț! Țțț! Te-ai gândi că le-ar alege corect după atâta timp (Edith chicotește). Bun. Deci, 
mulțumesc, Edith. Ce nu vei lua cu tine?

EDITH: (ea ia o pauză și Adamus începe să sforăie; ea oftează) Două fire de păr de pe capul 
meu (câteva chicoteli).

ADAMUS: Sunt un Maestru Ascensionat, dar am rămas total perplex (râsete). Sunt ceva de 
genul, dacă ai putea să-mi vezi tricoul – CE NAIBA (și mai multe râsete). Ajută-ne să înțelegem, 
iluminează-ne sau realizează-ne, dragă Edith. Două fire de pe capul tău pe care nu le vei lua cu 
tine. Care două fire? Crezi că îți vei lua părul cu tine?

EDITH: Nu pot să spun “Nu știu.” (publicul spune “Ohh!” și câteva chicoteli)

ADAMUS: Ohhh! Vom lăsa… o foloseai ca o referință, 
nu ca o afirmație, corect? (cineva din public spune “Da” 
și apoi “Spune da”)

EDITH: Da (mai multe chicoteli).

ADAMUS: Edith, ce nu vei lua cu tine în măiestria 
întrupată? Ce vei lăsa în urmă?

EDITH: Dezgust.

ADAMUS: Legat de ce anume?

EDITH: De tot.

ADAMUS: Ooh!
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EDITH: Sau orice.

ADAMUS: Oh, hai să ne așezăm și să vorbim (Adamus se așează pe scenă). De ce anume ești 
dezgustată?

EDITH: Nimic (câteva râsete).

ADAMUS: Nu ajungem nicăieri cu asta. Dar de ce ai spus dezgust? Cred că este ceva dezgustător 
legat de… tu simți dezgust. Dezgust față de ce? Nu față de tine însuți, într-adevăr. 

EDITH: Dezgust legat de… nu… dacă noi ca oameni nu înfruntăm cine suntem cu adevărat și 
nu facem tot ceea ce trebuie ca să realizăm că suntem… și să știm că suntem Dumnezeu de 
asemenea. 

ADAMUS: Oh, bine. Adică, nerăbdarea legată de faptul că această călătorie durează atât de 
mult.

EDITH: Corect.

ADAMUS: Bine. Mă simt ușurat acum. Mulțumesc. Mulțumesc. Bine, încă unul. Înțelepciunea 
Shaumbra. Poți să redai lucrul acela legat de Înțelepciunea Shaumbra ca să ne asigurăm că 
suntem într-adevăr înțelepți, aici? Este vremea pentru… 

(videoclipul se repetă)

Acum este timpul pentru Înțelepciunea Shaumbra! Vă veți împărtăși înțelepciunea?!

Da!

Sau veți fi trimiși la toaletă?

Buuu!

Bun. Acum, acela cumva a revigorat înțelepciunea. Da. Oh, da, cel înțelept.

JOE: Probabil îndoiala. 

ADAMUS: Îndoiala a fost spusă deja.

LINDA: La naiba!

JOE: Bine.

ADAMUS: Poți să redai acel… (Adamus chicotește) 
Repede, repede. Inventează altceva. 

JOE: Um...

ADAMUS: Spune orice, orice, orice (șoptește). Ce nu vei 
lua cu tine în Realizarea Întrupată?

JOE: Mânia.
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ADAMUS: Mânia. De fapt, da și nu. Da și nu. Acela a fost de fapt un răspuns foarte bun. ‘Mânia 
că te enervezi pe tine despre’ nu își are locul acolo. Dar ‘mânia cu care te distrezi’ este destul de 
amuzantă. Mânia este câteodată doar o creștere în pasiune și câteodată exprimată – știți, când 
vă debarasați mânia pe alți oameni și după aceea vă simțiți prost – dar mânia este de fapt în 
regulă, în Realizarea întrupată. Dacă o faceți cu un zâmbet, este în regulă. Puteți să înțelegeți 
asta? Puteți să înțelegeți aducerea mâniei cu voi?

JOE: Absolut.

ADAMUS: Da. Și nu înseamnă că o lași să te copleșească sau că trebuie să o exteriorizezi. 
Înseamnă doar: “Ah! Ce senzație, mânie. Oh!” Da. Ce te-ar enerva? Nu te uita la mine (Adamus 
chicotește). Aceea a fost privirea ochiului de șoim! Ce te-ar enerva ca Maestru?

JOE: Eu însumi. Oh, ca Maestru?

ADAMUS: Ca Maestru, da.

JOE: Felul în care se comportă oamenii.

ADAMUS: Secțiunea ta de susținere de aici continuă să-ți sufle: “Conștiința de masă! Conștiința 
de masă!” la tot ceea ce întreb. 

JOE: Da.

ADAMUS: Tot.

JOE: Da, felul în care se comportă oamenii.

ADAMUS: Exact. Știi, enervează-te puțin din cauza asta. Știi, ești afară conducând, ai frustrarea 
legată de trafic sau când ai de-a face cu cineva care nu are habar, cineva foarte lipsit de 
conștiință. Da, mânia este de fapt în regulă, dar este o altfel de mânie. E un fel de mânie de 
Maestru. Este de fapt amuzantă pentru că ceea ce se întâmplă – cu toții trebuie să ascultați 
această a doua parte, nu o scoateți din context, doar prima parte – este transformată rapid în 
înțelepciune, foarte rapid, pentru că ești un Maestru. Așadar, ai această mânie, acea persoană 
chiar te-a enervat sau traficul sau faptul că trebuie să ai de-a face cu – Cauldre îmi spune – 
servicii cu clienții la telefon. Nu Crimson Circle, bineînțeles, dar alți oameni. Linda, când ai de-a 
face cu liniile tale aeriene favorite. 

LINDA: Da, United! Iei! (câteva chicoteli)

ADAMUS: Așadar, mânia. Dar apoi, deodată, 
sunteți gen: “Oh! Sunt atât de nervos!” Dar 
deodată simțiți un fel de transformare și un fel de 
val de energie, pentru că mânia aduce energie. 

LINDA: Mmm.

ADAMUS: Simțiți un val de energie, iar apoi, totul 
este ca: “Oh! Asta e foarte amuzant.” Știți, apoi 
realizați gluma din ceea ce se întâmplă. 

JOE: Vrei să spui că e ca atunci când lumea te 
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pune pe “ignoră”?

ADAMUS: Da, da (câteva chicoteli). Exact. Da. Te referi la servicii cu clienții sau viața în general? 
(și mai multe chicoteli)

JOE: Servicii cu clienții, linia aeriană favorită. 

ADAMUS: Te pun în așteptare. Da, da. Da. Asta e.

JOE: Da.

ADAMUS: Bun. Încă unul. Mulțumesc. Acela a fost bun.

LINDA: Bine, încă unul.

ADAMUS: Încă unul. Ce nu veți aduce cu voi – am douăzeci de dolari pentru următorul...

LINDA: Uh-oh.

ADAMUS: … dacă veți fi pe aproape. 

LINDA: Oh, s-ar putea să fie!

ADAMUS: Nici măcar nu trebuie să o nimerești corect.

MARY SUE: Bine.

LINDA: Ea s-ar putea!

ADAMUS: Douăzeci de dolari. 

MARY SUE: Adamus, ca profesor al meu (o mulțime de 
râsete).

LINDA: Ohh! Ho, ho, ho, ho! Oh, ho, ho!

ADAMUS: Știi...

MARY SUE: Dar Adamus ca un egal.

ADAMUS: … nu e răspunsul corect, dar… nu e răspunsul 
corect, dar primești douăzeci de dolari pentru că ai fost 
intuitivă (câteva aplauze). Oh! Nu, de fapt este un răspuns 
bun. Este de fapt unul bun pentru că acolo unde mergem 
nu mai sunt profesori. Lăsați-mă să fiu un ghid, din când 
în când. 

MARY SUE: Și vreau să te cunosc ca pe un egal. 

ADAMUS: În sensul biblic… nu (râsete).

MARY SUE: Și să mă distrez foarte mult. 
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ADAMUS: Exact. Știi, de fapt nu sunt aici ca să fiu un profesor. Este mai degrabă un fel de 
pacoste (Adamus chicotește). Spun povești, distrag, vă fac să vă enervați pe mine și… v-o 
faceți voi înșivă. Este adevărat. Și când veți realiza că nu sunt aici să vă învăț, nu aveți nevoie 
de asta, oh, vă veți elibera, iar atunci putem să fim, într-adevăr, prieteni. 

MARY SUE: Abia aștept. 

ADAMUS: Da. Da. Îți voi face rost de un card de vizitator la Clubul Maeștrilor Ascensionați.

MARY SUE: Mulțumesc. 

ADAMUS: Se va simți că și când ai fi mort pentru 24 de ore (și mai multe râsete). Dar, știi, pe de 
altă parte, vei fi acolo, bucură-te doar...

MARY SUE: (chicotește) Sună ca o vacanță magnifică!

ADAMUS: Exact. Kuthumi avea de gând să fie acolo. Ne vom distra. Bun. Mulțumesc. 

MARY SUE: (chicotind) Bine.

ADAMUS: Așadar, microfonul înapoi la Linda. Toate răspunsurile sunt bune și corecte. 
Înțelepciunea Shaumbra devine mai bună. Este mai dificil pentru mine să mă joc cu voi 
(Adamus chicotește) în timpul Înțelepciunii Shaumbra, pentru că aveți răspunsuri bune, acum. 
Înainte era atât de ușor să – (se plesnește peste frunte) – vă scutur și să vă enervez.

~ Răspunsul lui Adamus

Așadar, aici este răspunsul și, știu că este în mintea tuturor, dar nimeni nu l-a spus. Nimeni nu 
l-a spus, iar când îl voi spune, voi veți spune: “Ah, da!” Adică este foarte aproape. Și ce nu veți 
aduce cu voi… așa îmi doresc să fi avut o bătaie de tobă. Nu putem să ne permitem o bătaie 
de tobă?

LINDA: Oh (publicul începe să se bată pe 
pulpe ca o bătaie de tobă).

ADAMUS: Mulțumesc. Imediat au început 
să facă asta. Deci, ce nu veți aduce cu voi 
în măiestria ascensionată este plictiseala.

LINDA: Mmm! (cineva strigă “Da!” și sunt 
câteva aplauze)

ADAMUS: Da. Vedeți cât de ușor este?

Acum, faptul este că voi sunteți cam 
plictisiți chiar acum. Sunteți într-un fel 
de loc de mijloc. Încercați să găsiți lucruri 
care să vă facă viața mai interesantă. 
Încercați să găsiți pasiunea, încercați să 
mergeți la vechea pasiune – uitați de 
asta. Nu se va întâmpla. 
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Probabil că una din plângerile din top trei despre acest întreg proces grosolan de trezire este 
pierderea pasiunii – “Ce ar trebui să fac?” – iar atunci începeți să vă proiectați griul în viitor, 
dar nu faceți asta, pentru că voi proiectați din mintea de om. Este ca și cum ați proiecta, din 
vechiul vostru proiector, pe perete. Nu, noi avem televizoare cu rezoluție înaltă acum, așa că 
nu proiectați griul în măiestria voastră întrupată. 

Ați pierdut pasiunea pentru o perioadă și a fost o parte importantă din întregul proces de 
schimbare în măiestria întrupată. Trebuia să fie aproape ascunsă de voi, vechea voastră pasiune 
umană, fiindcă ați fi continuat să încercați să vă întoarceți la ea, dar nu de aceea sunteți aici. 
Vechea voastră pasiune umană putea fi orice – să-i ajutați pe cei bolnavi și în vârstă. Ar fi 
putut fi să cântați în corul local. Ar fi putut fi să creați, să pictați, ceva de genul acela, orice ar 
fi fost, doar să vă plimbați de unii singuri. Dar asta cam începe să dispară. Iar atunci intrați în 
timpul gri, plictisitor, mohorât, cu adevărat mohorât, pentru că eliberați foarte multe lucruri 
vechi și încă nu s-a umplut cu culoare și viață și energie. A trebuit cumva să intrați într-un gol 
energetic, pe care apoi, l-ați cam transformat într-un gri și chiar mohoreală energetică, într-
un fel, înainte de a trece la următorul pas unde este pasiunea absolută, dar nu așa cum ați 
cunoscut-o vreodată înainte, ca om, pe această planetă.

Pasiunea, unde mergeți, este atât de diferită. Aproape că nici nu vreau să încerc s-o descriu, 
pentru că aș umaniza-o. Pasiunea – în lipsă de cuvinte mai potrivite – este doar a fi, iar ea deja 
cască acolo (Adamus râde). “Ăăăă! (cască) Sunt atât de plictisită cu prezentarea asta, Adamus.” 
(câteva chicoteli)

Nu veți aduce asta cu voi și veți încerca și veți încerca chiar să proiectați griul vostru în acest 
întreg lucru al măiestriei întrupate, și nu se va potrivi.

Omul este gri. Conștiința de masă este gri. E cam așa – ei bine, doar simțiți asta pentru o clipă. 
Conștiința de masă reprezintă toate gândurile colective ale oamenilor dintotdeauna. E cam 
gri și mohorât și va părea gri și mohorât odată ce ați terminat procesul integrării, deoarece 
viața va fi umplută pentru voi cu atât de multă – în lipsa unor cuvinte mai bune – culoare, 
profunzime, nu 3D ci 100D. Va fi atât de plină de uimire.

Nu veți fi plictisiți ca Maestru întrupat. Punct. Nu 
puteți fi. Cele două nu vor funcționa niciodată 
împreună.

Câteodată totul va fi atât de însuflețitor 
până în punctul în care veți dori să încetiniți. 
Câteodată veți fi atât de copleșiți doar de 
pasiune pură – chiar dacă nu se întâmplă 
nimic, ci doar pasiune pură – încât veți simți 
că veți exploda. Corpul vostru fizic și mintea 
voastră vor exploda, vor fi atât de pline.

Acum, lucrul cel mai interesant este că am 
făcut o mulțime pregătiri, pregătiri energetice 
de-a lungul ultimilor câțiva ani, astfel încât 
corpul vostru va fi în stare să se descurce. Nu 
va exploda. Din când în când vă veți simți 
atât de bogați în energie, chiar copleșiți de 
energie. Pe măsură ce intrăm în înțelegerea 
deplină a ceea ce sunt energia și creația, asta 
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va veni la voi. Nici măcar nu v-ați putea imagina, chiar acum, cu înțelegerea umană, va veni la 
voi. Și câteodată, deoarece sunteți om și Maestru, asta va copleși omul. Dar, datorită întregii 
munci pe care am făcut-o până acum, nu vă va copleși mintea. Vă va face să vă poticniți puțin, 
dar nu vă va copleși corpul sau mintea.

Vă îndepărtați chiar acum de un fel de cenușiu și lipsă de pasiune și ceva plictiseală – multă 
plictiseală, e foarte multă plictiseală acolo la Shaumbra – și ce aș numi viața mohorâtă. Vă 
îndepărtați de asta deoarece vă îndepărtați și de conștiința de masă. Și veți realiza și, va fi 
destul de trist la început, conștiința de masă este mohorâtă, cu adevărat mohorâtă. Și veți 
vedea, veți observa viața, conștiința de masă, oamenii și vă veți întreba cum de ați supraviețuit 
vreodată într-așa o mohorâre, în așa o mohorâre absolută. Și veți arunca o privire la voi înșivă 
cei de azi și vă veți întreba de ce ați fost atât de mohorâți – adică grav mohorâți, adică, sunteți 
serioși și asta vă face mohorâți (câteva chicoteli); de ce ați purtat acea lenjerie de corp strâmtă 
(câteva chicoteli), care chiar face ca cineva să fie mohorât și, de asemenea, cauzează ceva 
probleme de circulație; de ce ați fost atât de al naibii de serioși și deveniți filozofici și plini de o 
mulțime de makyo și ajungeți împotmoliți. E pur și simplu jalnic/mohorât! Și apoi faceți lucruri 
mohorâte precum să stați acolo toată ziua (câteva chicoteli, iar  Adamus imită plictiseala):  
“Unde e energia? Adamus a spus că energia a venit“ (râsete).

Priviți-o în acest fel: dacă ați fi energie, ați vrea să fiți cu voi? (mai multe râsete). Dumnezeule! 
(cineva spune “O, da”). Și, în loc să vă deschideți cu adevărat și să înfloriți și să fiți plini de 
culoare, doar v-ați permis să fiți realmente cenușii. Și atunci ce veți face când deveniți într-
adevăr cenușii? Ce?

LINDA: Ce culoare porți? (Sacoul lui este o nuanță de gri.)

ADAMUS: Negru! (și cineva strigă “Gri!”) Oh! 
Oh! Oh! (râsete) Repede! Repede! Ascunde-te 
în spatele pomului! Oh, nu! Ia niște culoare! 
(mai multe chicoteli)

Veți realiza cât de gri ați fost în viața voastră 
și veți spune: “Nu vreau asta în iluminarea 
întrupată.” Și nu trebuie să vă îngrijorați, nu va 
fi acolo.

Ca Maestru întrupat, veți fi realmente sensibili 
și conștienți de lucruri și, câteodată, vă va 
deranja să fiți într-o lume sumbră/mohorâtă. 
Dar apoi, ce veți face? Vă veți opri, veți respira 
profund: “Eu Exist” și pur și simplu veți crea. Veți 
picta pe deasupra unei pânze gri, iar pânza gri 
nu este a voastră. Este viața. Este viața.

Așadar, ceea ce urmează să nu fie luat cu voi – plictiseala, griul/cenușiul, mohorârea. Pentru 
acei dintre voi care sunteți cam blocați în mohorâre chiar acum, mergeți într-un cerc plictisitor, 
nici măcar într-un cerc amuzant. De fapt, nici măcar nu este un cerc. Nu sunteți chiar atât 
de buni. Nu închideți cercul (câteva râsete), deoarece continuați să rătăciți. Tot continuați să 
rătăciți împrejur, mergând într-un cerc care nu e niciodată complet. Asta este mohorârea. Pfiu!

Așadar, pentru aceia dintre voi care sunteți blocați în mohorâre acum, dați-o jos din spatele 
vostru...
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LINDA:  Ooh! (câteva chicoteli)

ADAMUS: … și respirați foarte profund, deoarece distracția e pe cale să înceapă. Trebuie. 
Nu există un astfel de lucru precum un om întrupat mohorât sau un Maestru Ascensionat 
mohorât. Există unii Maeștri Ascensionați care sunt puțin mai amuzanți decât alții (râsete în 
timp ce Adamus merge țanțoș), dar nu există niciunul...

SART: Cineva cunoscut?

ADAMUS: … care să fie mohorât… da, “Cineva cunoscut?” spune Sart. Ei bine, Kuthumi. 
Kuthumi.

În regulă, haideți să respirăm foarte profund cu asta. Să trecem dincolo de mohorâre și de a fi 
atât de serioși.

Știți, toată această călătorie spirituală nu are nimic de-a face cu a fi serios. Totul are de-a face 
cu a fi puțin nebun și îndrăzneț și curajos, dar nu serios. Așa că, ieșiți din lenjeria voastră intimă 
mohorâtă. E vremea tricourilor (câteva chicoteli).

Dacă aș oferi doar o prelegere lui St. Germain, nu ar avea același impact.

LINDA: Nu, nu. Sunt sigură.

ADAMUS: Da, nu. Subiectul următor. În 
regulă, haideți să respirăm foarte profund 
cu aceasta. Următorul subiect, pe măsură 
ce aducem puțină culoare în viața noastră. 
Linda, ai vrea să mă ajuți cu pantalonii 
(râsete).

LINDA: Da, da. Mulțumesc.

ADAMUS: Subiectul următor. Vedeți, asta 
e distractiv. Nu e plictisitor.

(pauză, în timp ce Linda își schimbă setul 
de baterii al microfonului)

LINDA: L-ai stricat (șoptește). În regulă, 
oferă-mi o secundă.

ADAMUS: De fapt, e foarte distractiv 
(câteva chicoteli). Cauldre e ca și cum: “Te 

rog, fă asta mai repede.” Eu mă distrez.

LINDA: Lărgește-ți chiloții (câteva râsete).

ADAMUS: Ești gata? Oprește asta!

LINDA: Nu! E blocat. Acolo. Acum, e gata. 

ADAMUS: Bun. Mulțumesc. Subiectul următor. Să vorbim pentru un mom...
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LINDA: (îndreptându-i hainele) Încerc să ajut (râsete). Doamne!

Energie și Viață

ADAMUS: Să vorbim pentru un moment, acum, despre energie și viață. Poate că nu ați luat 
asta în considerare niciodată înainte, dar există o diferență enormă între energie și viață. Dacă 
intrați într-o  discuție cu cei mai mulți oameni, incluzând probabil majoritatea Shaumbra, ei ar 
gândi că viața e energie și nu este. Nu este deloc.

Energia nu este nici măcar forță de viață. Știți, o mulțime de oameni discută despre ‘energia 
forței vieții’. Nu există așa ceva. Nu există prana ce curge peste tot. Există energie care stă chiar 
aici, neactivată, nefăcând nimic și nu e inteligentă, nu are agendă și nu vă mișcă. Voi o mișcați.

Oamenii gândesc în termeni de energie – “E în aer.” Nu, acela e oxigen. Nu e energie. Există 
această concepție greșită că energia e viață și nu este. Și acesta este momentul în care lucrurile 
sunt plictisitoare, când credeți că energia este viață și, atunci lucrurile vă controlează viața, 
deoarece vă bazați pe energie. Sunteți dependenți de energie.

Energia e total diferită de viață. Oamenii cred, de exemplu, că viața înseamnă să ai bani. Nu, 
asta e energie. E doar energie. Ei cred, de exemplu, că muzica e viață. Nu, muzica e doar energie. 
Putem  pune niște muzică? Prima piesă, cred, din muzica redată înainte de a intra în direct, îmi 
spune Cauldre. Așa că, haideți să ascultăm asta un moment, pentru a întări exemplul.

(începe muzica)

Cu această muzică ce e pe cale să cânte, e doar energie.

Știți, am spus acum că energia e doar o comunicare. O comunicare. Asta-i tot ce e, fie că ea 
comunică sub formă de muzică sau comunică sub formă de lumină sau comunică sub formă 
de bani. Este doar comunicare, toată. Și, nu se întâmplă nimic cu acea energie care este doar 
comunicare, până când voi nu sunteți prezenți, până când nu există conștiință. Nimic. Asta 
este viața.

Când conștiința se întâlnește cu energia, când conștiința permite, când e prezentă – Eu Sunt 
Aici – deodată energia începe să se miște și avem viață. 
Mulțumesc pentru muzică. Aceasta a fost energie. 
Aceasta nu este viață.

(muzica se oprește)

Oamenii confundă viața cu a avea multă energie. 
Nu e. Nu e. Energia este doar energie. Și acesta este 
un punct de vedere foarte simplu, dar foarte, foarte 
important în a ajunge să fiți niște Maeștri, a realiza că 
este energie, aici. Nu e energie de grup. Nu e prana.

Știți, înțeleg ce vor ei să spună când vorbesc despre 
prana – știți, prana, forța energiei vieții – dar asta i-ar 
face pe unii să creadă că e ceva acolo, afară, ceva ce ei 
vor sau au nevoie și încearcă să aducă asta aici pentru 
a-i face mai fericiți sau mai buni sau indiferent cum – 
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mai sănătoși. Nu există. M-am uitat. Am verificat. Am întrebat în tot universul: “Ați văzut prana? 
Ați văzut prana?” Bineînțeles, când m-am dus la ashram-ul New Age: “Oh, da. Este prană peste 
tot” (vorbind cu un accent indian). Dar nu este. Chiar nu este. Există ener...

LINDA: Mai fă o dată așa! Mai fă o dată așa! (câteva râsete)

ADAMUS: Niciodată (mai multe râsete). Niciodată.

Energia este pretutindeni și este a voastră. Nu este a ei, este a ta. Asta e atât de important de 
înțeles. Este energia voastră. Nu e acolo. Nu e în aer. Nu vine din altă galaxie. Este chiar aici. 
Nu este nici de împărțit cu ea. Niciodată, niciodată. Nu vă împărțiți niciodată energia. Încă 
un tricou. Trebuie să închiriem aici. Nu vă împărțiți niciodată energia și, știu că sună teribil, 
deoarece oamenii într-un fel își risipesc întotdeauna energia. De ce ați face-o? Și nu puteți. 
Nu îi puteți da ei energia voastră. O puteți inspira să-și folosească propria ei energie, doar prin 
a fi prezenți – strălucirea voastră, potențialul vostru – dar nu i-o puteți da ei niciodată pe a 
voastră. Și nici nu i-o puteți lua ei niciodată. Puteți pretinde, dar asta este altă poveste.

Energia este peste tot și este a voastră. Vă așteaptă pe voi. Doar așteaptă. E doar într-un tipar 
de așteptare, fără agendă, fără inteligență. Este în serviciu pentru voi.

Când sunteți prezenți, când ați spus: “Voi fi viața mea, în viața mea, al vieții mele, creatorul 
vieții mele”, când sunteți atât de angajați și aveți atât de multă pasiune pentru a fi aici, deodată 
energia voastră prinde viață. Creează… nu, rectific. Energia este acum în serviciu pentru voi și 
va facilita creația voastră în viața pe care o visați și o alegeți. Punct.

Niciodată să nu mai confundați energia cu viața. Viața 
e când sunteți prezenți, când nu mai sunteți mohorâți, 
când nu mai rătăciți în acea căutare fără sfârșit 
după vreun fel de sens al vieții, când nu mai sunteți 
plictisiți, când alegeți să fiți în creația voastră. Pare 
destul de evident – a alege să fiți în creația voastră – 
dar cei mai mulți oameni nu o fac. (a) Ei nu recunosc: 
“Aceasta este creația mea“; (b) Ei nu înțeleg energia. 
Mai degrabă încă lucrează pentru ea, în loc să o lase 
pe ea să lucreze pentru ei. Și cei mai mulți oameni 
nu sunt complet prezenți, însemnând conștienți: “Eu 
Sunt Cel Ce Sunt. Eu Sunt Aici pentru că am ales să 
fiu.” Bum! Energiile se schimbă acum. Energiile voastre 
se schimbă. Ele trec imediat în serviciu pentru a ajuta 
la crearea experienței din interiorul creației voastre. E 
atât de simplu.

Haideți să respirăm foarte profund cu aceasta. E atât de simplu. Da.

Energia nu este viață. Energia susține experiența de viață. Din nou, încă un punct de vedere 
simplu  și unii dintre voi sunteți în genul: “Ei bine, da. E cumva evident.” Dar acum ați vrea s-o 
trăiți? Ați vrea s-o trăiți? Iar asta înseamnă să ieșiți din gri-ul mohorât, să reveniți la o pasiune 
reală. Nu pasiunea veche umană, ci pasiunea adevărată, care este: “Eu creez, Eu experimentez.” 
Asta e tot. “Eu îmi creez creațiile și o pot face în timp ce sunt în conștiința de masă. Creațiile 
mele, iar apoi le pot  experimenta.“

Veți înceta să vă întrebați: “Ei bine, cum de nimic nu funcționează pentru mine,“ și “Vreau să 
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fiu abundent, dar nu sunt,“ deoarece încă echivalați energia și viața, ca și cum ar fi același 
lucru. Încă gândiți că energia este viață. Nu e. Voi sunteți viața. Permiteți energiei să vă susțină 
creațiile. Bun.

Respirați foarte profund cu asta. Respirați foarte profund.

Simt câteva întrebări asupra acestora, dar nu le voi răspunde. Nu, deoarece nu vreau să devină  
mental. Este foarte simplu. Energia nu este viață. Ele sunt două lucruri separate. Viața se 
petrece când conștiința este prezentă; apoi energia trece la lucru pentru voi și aveți ceea ce 
numiți acum viață. Viața nu trebuie să fie într-un corp fizic.

Apropo, acel corp fizic nu este viață. Voi spuneți: “Ei bine, nu, eu sunt viu.“ Dar corpul vostru 
fizic nu este viață. Este energie. Asta e tot. Este energie sub forma unui corp.

Apoi, vă gândiți: “Ei bine, în regulă, sunt gândurile mele – gândurile care îmi trec prin minte. 
Asta e viață.“ Nu, de fapt e doar energie. Mintea voastră nu e nimic altceva decât un incubator 
energetic și creează gânduri. Frământă în mod constant gânduri, dar nu este viață.

A fi în gândurile voastre nu este viață. Voi doar lăsați în voia soartei energia când sunteți în 
gândurile voastre (mică pauză). Are sens? (liniște). Toată lumea are acea față mare de “Ce 
naiba” (câteva chicoteli). “Ce a spus?”

Am spus: Bucurați-vă de viață, în regulă? Încetați să mai fiți așa de mohorâți. În regulă, voi 
începe să mă iau de oamenii mohorâți din public. Da.

LINDA: Oh, nu!

ADAMUS: Oh, da, da, da! Nu în această sesiune, ci în următoarea.

LINDA: Ohh! (publicul spune de asemenea “Ohh” și câteva chicoteli)

ADAMUS: Nu veniți îmbrăcați mohorât 
(Adamus chicotește). Nu arătați mohorâți. 
Știți voi, aspectul mohorât?

LINDA: Care-i mohorârea?

ADAMUS: Nu, hai sus (pe scenă). Poți s-o 
faci (Adamus chicotește)

LINDA: Nu, tu poți s-o faci (râsete). Nu sunt 
mohorâtă!

ADAMUS: Cine vrea să facă fața mohorâtă 
pe scenă? Cine e cu adevărat bun la asta? 
Ahh! Ahh! Nu ești mohorâtă. Oh, dar te poți 
preface.

TAD: Eu pot să fac fața (mohorâtă).

ADAMUS: Tu poți să arăți așa. În regulă (ea 
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demonstrează).

Oh, e destul de bine. Urma să spun, nu arată asta ca mulți oameni pe care-i cunoaștem? (râsete) 
Fă-o încă o dată (ea o face din nou). Nu, dacă nu te deranjează să te corectez, o persoană 
mohorâtă nu are atât de multă expresivitate. În regulă (ea o face din nou și Adamus chicotește). 
Asta înseamnă  mohorât. În regulă.

Acum, ca și opus la a fi conștient și prezent, acum a fi în viață. (demonstrează asta)

TAD: Sunt aici.

SHAUMBRA 2 (femeie): Ce-a fost asta? Ce ești tu?

TAD: Aici.

SHAUMBRA 2: Ce-a fost asta?

TAD: Sunt aici.

LINDA: Când te căsătorești? (râsete)

ADAMUS: Bună distragere! Bună distragere! (Adamus chicotește). Da. Oh și încă mai zâmbești 
legat de asta.

TAD: Da!

ADAMUS: Oh, bun, bun.

TAD: Încă nu ne-am căsătorit, deci...

ADAMUS: Oh! În regulă. Nu, voi doi veți fi… (mai 
multe chicoteli). Cum te poți abține să nu o iubești, 
întotdeauna? (publicul aplaudă). Bun. Mulțumesc. 
Mulțumesc. Mai vrea cineva să fie mohorât?

SHAUMBRA 3 (femeie): Linda, uită-te urât la el.

LINDA: Se uită Henrietta.

HENRIETTA: Eu?

ADAMUS: Vreți să fiți mohorâți? Trebuie să explicăm tuturor – 
unii dintre ei sunt… nevorbitorii de limbă engleză sunt în genul: 
”Ce înseamnă mohorât? Eu nu înțeleg acest cuvânt, ‘mohorât’.” 
Așa că hai să facem asta pentru ei ca un exemplu (Henrietta arată 
o înfățișare foarte mohorâtă). Gândiți-vă în trecut la copilăria 
voastră (râsete, iar ea continuă cu o înfățișare foarte mohorâtă). 
Au! Asta e destul de bine. E o mohorâre bună (publicul aplaudă). 
Da. Da. Și acum ești doar un Maestru întrupat nebun (ea devine 
acum foarte animată și mai multe râsete). Aceștia sunt cei de 
care într-un fel vă îndepărtați (râsete). Ea e la sectorul de carne 
din magazin făcând chestia aceea, și… (Adamus chicotește). 
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Mai vrea cineva să demonstreze ce înseamnă mohorât 
pentru ascultătorii noștri care sunt online, astăzi?

LINDA: Edith! (câteva chicoteli)

ADAMUS: Va fi furioasă pe tine.

LINDA: Oh!

EDITH: Nu sunt furioasă.

ADAMUS: Vrei să ne arăți ce înseamnă să fii mohorât?

EDITH: Nu (câteva chicoteli).

ADAMUS: Edith! (publicul începe să scandeze “Edith! 
Edith! Edith!”) Edith, ei vor să joci mohorârea. Aprindeți 
puțin luminile. (publicul continuă să scandeze și Edith se strâmbă și gesticulează) Asta înseamnă 
mohorât! Ea chiar a arătat aici! (multe râsete; ea se ridică). Lăsați-mă să vă ajut, doamnă.

EDITH: Vă mulțumesc, amabile domn.

ADAMUS: Da. Da. Doriți un loc?

EDITH: Nu, mulțumesc.

ADAMUS: O să arăți mohorârea stând în picioare. În regulă.

EDITH: Sper.

ADAMUS: Mohorât, gri, plictisitor (ea demonstrează). 
Ooh! Fă asta din nou. Unde e camera? Oh, lumina 
roșie de acolo. Asta arată ca și cum ai fi speriată 
(câteva chicoteli).

EDITH: Îmi pare rău.

ADAMUS: Doar mohorâre, gri (ea face o față 
mohorâtă). E destul de bine, Edith. E destul de bine. 
Da, da. Mulțumesc (câteva aplauze). Acum, ești 
prezentă și acum ești în viață, în viața ta. Cum arată 
asta? (ea începe să se strâmbe). Arată a mohorâre, 
Edith (râsete).

EDITH: Doar mă gândeam că aș fi vrut să fiu bogată în loc să arăt bine (mai multe chicoteli).

ADAMUS: Ei bine, sunt bucuros că ai ales să arăți bine (Adamus chicotește). De ce nu amândouă?

EDITH: Mi-ar plăcea amândouă.

ADAMUS: Ai putea doar să – știi tu, am vorbit azi. Cel mai mare motiv pentru care suntem aici,  
înainte de termen este Permiterea. Voi continuați să vorbiți despre abundență. Ai putea doar 
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să o permiți?

EDITH: Bineînțeles.

ADAMUS: Atunci fă-o.

EDITH: În regulă.

ADAMUS: Bine, întoarce-te. 
Vreau o sută de dolari data 
viitoare (câteva chicoteli). Nu, 
asta înseamnă să fii abundent. 
Doar să...

LINDA: Ea a revenit la mohorâre 
(râsete).

ADAMUS: Mulțumesc, Edith.

EDITH: Bineînțeles. Mulțumesc, dragă.

ADAMUS: Mulțumesc. Bun. Deci, haideți să luăm – cred că ascultătorii, cei ce vizionează, capătă 
o idee despre ce înseamnă posomorât.

Nu există… știți, am avut o Serie, acum ceva vreme, despre Kharisma. Știți, kharisma este doar 
când sunteți prezenți, când sunteți conștienți, sunteți în creație. Asta este viață. Asta este viață. 
Atunci energia – ușșș! – vine și noi încetăm toate discuțiile despre abundență. Abia aște… 
aceea va fi o zi de sărbătorit.

EDITH: Da.

ADAMUS: O să cumpăr eu tortul și șampania pentru toată lumea când vom putea îngropa în 
sfârșit discuția despre abundență, pentru că unii dintre voi sunteți încă dependenți de ea. O 
iubiți. Mda. Încă vă place bătaia pe care lipsa de abundență v-o dă. Nu mă voi duce acolo, ci 
haideți să respirăm foarte profund. Urmează să încetăm acele discuții și să trăim ca adevărați 
Maeștri întrupați. Mai departe.

Haideți să respirăm profund și schimbăm 
macazul încă o dată. Unul mare, totuși.

Haideți să respirăm profund. Este timpul 
pentru merabh.

LINDA: Ahh!

ADAMUS: Acum puteți să vă duceți cu toții 
la culcare. „Oh, sunt așa de posomorât 
astăzi.” (câteva chicoteli). Nu, serios. La 
workshop-uri și evenimente voi scoate 
afară oamenii posomorâți. Nu e loc pentru 
asta în întâlnirile noastre. Nu e loc pentru 
asta.
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KERRI: Amin! (râsete)

ADAMUS: Am auzit un „Amin” în public! Amin! (publicul strigă „Uuu!” și aplaudă) E mult mai 
amuzant să aveți pasiune înăuntrul creației voastre. Atrage o grămadă de energie. E mult 
mai amuzant să savurați pur și simplu viața. Nu vă mai rețineți. Așa că urmează să scot afară 
oamenii posomorâți. Voi lucra cu Linda. O să facem un premiu mohorât (câteva chicoteli). E 
doar un abțibild mic, gri (mai multe chicoteli).

LINDA: Oh, pot să fac asta!

ADAMUS: Primiți un abțibild gri. Nu mai e loc pentru asta, aici. Nu e loc pentru această – știți, 
toți dintre voi, fiecare dintre voi fără excepție a avut chestia asta: „Trebuie să merg pe această 
cale lungă, plină de suferință, în căutarea Sfântului Pocal.” Știți, dacă v-ați fi oprit doar să vă 
uitați, Sfântul Pocal stătea chiar acolo în tot acest timp. Și voi ați plecat în această căutare 
mohorâtă și, sper că o să scrieți cărți despre asta și o să glumiți despre cât de gri și posomorâți 
ați fost în toată această căutare blestemat de serioasă, pentru ceva ce era chiar acolo! Sunt 
surprins că nu v-ați împiedicat chiar de el, în drumul spre căutarea voastră.

Respirați profund și permiteți. „Eu Sunt Cel Ce Sunt. Sunt un afurisit de creator și mă distrez în 
creațiile mele.”

Acestea fiind spuse, e timpul pentru merabh. Muzica pornește, haideți să respirăm foarte 
profund, în timp ce tranziționăm… ăă, în muzică (câteva chicoteli).

(începe muzica)

Nu știi niciodată. Nu știi niciodată. Haideți să spargem zidurile (publicul spune „Ohh!”). Ohh! 
Oo! (Adamus râde). Nu e posomorât, nu?! Orice, numai asta nu.

Merabh

Haideți să respirăm foarte profund și vă voi ruga să luați aminte la ceva ce s-a întâmplat astăzi 
în timpul distragerilor. Au fost niște informații bune, dar se întâmpla altceva.

Haideți să respirăm foarte profund. Haideți să permitem doar, pentru un moment, aici, pe 
măsură ce cântă muzica.

Respirați foarte profund. Multe hohote de râs, astăzi. Multe hohote bune de râs.

Adunările spirituale ar trebui să fie doar râset. Vreau să spun, aproape în întregime, poate 
puțină seriozitate, dar aproape în întregime râset. Lucrul amuzant este că veți râde mult, ca 
Maestru întrupat, despre cât de plictisitori erați (Adamus chicotește). Nu, voi chiar veți râde: 
„De ce am preluat eu asta, seriozitatea, genul acela de sfințenie exagerată?” Ei bine, deoarece 
asta e ceea ce v-a spus conștiința de masă să faceți.

Știți, Kuthumi, îl iubesc pe Kuthumi. El e un astfel de exemplu de trecere de la a fi chiar cel mai 
plictisitor om care să fi umblat vreodată pe această planetă. Realmente – oh! – atât de serios 
și, la el era vorba numai despre reguli și despre a-și mulțumi părinții. Unul dintre cele mai 
plicticoase lucruri pe care le puteți face este să încercați să vă mulțumiți părinții. Următorul 
este să încercați să vă mulțumiți copiii. Mda. Asta a primit – pentru toți dintre voi care ascultați 
online – asta a primit un mare: „Oh, da” (Adamus chicotește).
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Kuthumi era atât de plictisitor. Vreau să spun, ar fi putut 
goli un bar întreg dacă ar fi intrat vreodată într-unul, dar 
nu ar fi intrat pentru că era prea plictisitor pentru a fi într-
un bar (câteva chicoteli). Ar fi golit întregul bar deoarece 
toată lumea ar fi putut, pur și simplu, să-l simtă. Știți, ar 
fi început să pună toate acele întrebări: „Ei bine, ce e în 
băutura asta? Și ce e în aia? Și ce o să-mi facă? Și e legal 
asta? Și…” Întrebări plictisitoare. Doar bea nenoroci… 
de băutură, Kuthumi! Doar bea-o! (râsete)

Dar nu așa ați fost mulți dintre voi în călătoria spirituală? 
„Ei bine, ce ar trebui să fac? Cum o să fie? Ce urmează? 
Fac asta cum trebuie? Unde e manualul să îmi spună ce 
să fac?” Doar fă-o!!! (mai multe râsete)

Kuthumi era atât de plictisitor...

PUBLICUL: Cât de plictisitor era? (mai multe râsete)

ADAMUS: Era atât de plictisitor, că putea să intre într-un – asta e o poveste adevărată – putea să 
intre într-un bordel, o casă de toleranță, și să adoarmă pe toată lumea. Doar să adoarmă, toată 
lumea. Ei bine, ar fi început să întrebe: „Ai vreo boală? Și ai vreo, știi…” Aahh! „Ce ai mâncat la 
micul dejun astăzi?” Doar fă-o, Kuthumi! Doar fă-o!

Oricum, haideți să respirăm foarte profund.

A depășit faza în care era mohorât și apoi 
a devenit o lumină. A devenit o lumină 
adevărată plină de bucurie, nemaidevenind 
serios niciodată, mereu în moment, mereu 
în bucurie, niciodată atât de blocat în minte, 
niciodată nu a devenit didactic, niciodată 
nu a devenit plictisitor. Puneți-i o întrebare 
– voi i-ați fi pus o întrebare serioasă – și el 
v-ar fi spus o glumă, pentru că, vedeți, el știa 
ce se întâmplă cu adevărat. Când cineva ar fi 
venit și ar fi spus: „Maestre, unde este drumul 
către iluminare?” el i-ar fi spus o glumă, cu 
totul în afara subiectului. Și asta i-ar fi distras 
suficient de mult încât ei ar fi încetat să fie 
atât de serioși. Nu există niciun drum. Nu 
există nicio cale către iluminare. Totul este 
doar în Permitere. Asta este.

Dar eu distrag intenționat.

Pierzând Omul

Un lucru ciudat se întâmplă chiar acum cu toată această distragere și povești și toate celelalte. 
V-ați întrebat probabil în ultima vreme, știți, în ultimele zece zile sau cam așa: „Ce se petrece 
cu mine? Mă simt disociat, cumva ca și cum nu sunt laolaltă.”
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Ceea ce se întâmplă aici, dragă Maestre, este că pierzi omul. Știți, acel om, acel om cumva 
posomorât, gri, se îndepărtează cumva plutind. Poate, mai bine spus, cumva ca și cum, știți 
cum e când un șarpe își pierde pielea sa, în special dacă șarpele și-a închipuit că acea piele 
era identitatea sa, deoarece asta era ce putea el să vadă, în timp ce șerpuia pe pământ, și apoi 
începe să piardă pielea.

Aveți o parte mare din voi ce e cumva trasă deoparte, dată jos. Nu e vorba că ar urma să o 
pierdeți, dar e înlăturat, într-un fel, un strat, un strat uriaș, pentru ca să puteți dezvălui Maestrul.

Omul devine disociat pentru momentul actual. Va deveni până la urmă integrat, dar este pus 
mai întâi afară, în tărâmuri, în stările voastre de vis, noaptea.

Partea umană ce a fost mohorâtă, lipsită de culoare, niciodată un creator, dependentă de 
energie, tocmai lucrul cu care v-ați identificat în multe feluri, este acum trasă precum solzii, 
precum scoarța, jos de pe copac, solzii de pe un animal. În unele zile se simte ca și cum sunt 
trași. În alte zile se simte ca și cum ei cad pur și simplu. E o situație foarte interesantă, dar 
uneori inconfortabilă.

Identitatea umană ce a fost atât de solidificată, atât de strânsă, se desprinde acum. Se duce 
afară în tărâmurile visului și de aceea, din nou, atât de multe din visele de acum sunt atât 
de intense. Omul devine propriul său aspect, și acel aspect este decojit acum de pe voi, din 
conștiință.

Acel aspect va merge în tărâmurile viselor voastre și, acela e locul în care va ajunge până la 
urmă, la înțelepciune. Dar se joacă în acele tărâmuri chiar acum, încă încercând să găsească o 
rezoluție cu cele atât de multe lucruri care i s-au întâmplat, acelui aspect omenesc, în viața sa. 
Se va duce înapoi și va vizita oameni din trecut, vechi experiențe din trecut. Veți realiza asta în 
visele voastre noaptea, și vă veți întreba: „Ce se petrece? De ce sunt acolo aceste sentimente 
de frustrare, o lipsă de împlinire? De ce sunt acolo aceste sentimente cum că omul aproape că 
o ia înapoi?” când ați făcut o treabă așa de bună cu eliberarea.

Se îndreaptă către, ați putea spune, o acordare majoră. Acel aspect omenesc se duce în alte 
tărâmuri, tărâmuri non-vis, dar alte tărâmuri unde va avea o grămadă de timp și liniște pentru 
el însuși. Da, chiar și când e în tărâmurile visului, o să fie de asemenea și într-un tărâm liniștit, 
de unul singur, izolat, departe de tot.

O să plângă acolo. O să se revolte 
acolo. O să treacă prin încercările sale 
de a-și rezolva problemele – “De ce am 
venit pe Pământ în primul rând? De ce 
am preluat atâta furie și ură și durere?” 
Se va răfui cu sine însuși acolo și va fi 
foarte, foarte dificil pentru el. Dar nu 
vă va afecta cu adevărat atât de mult 
ca Maestrul care trăiește. Îl veți simți 
afară, acolo, petrecându-se. Îl veți 
simți, dar nu va putea să interfereze 
cu viața voastră.

Chiar în acest moment, când suntem 
într-un loc atât frumos, suntem 
creatori adevărați, chiar acum 
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aspectul uman este tras, disociat. Ați putea fi aproape ca… aveți această creatură pe planeta 
voastră numită țestoasă, aproape precum carapacea, fiind înlăturată și dusă în altă parte 
pentru ca să nu aveți acea interferență. Îl veți simți, da, dar nu va interfera direct cu viața 
voastră.

În ultimă instanță, va fi cu totul integrat. În ultimă instanță, va reveni drept omul înțelept, 
drept omul împlinit. Va reveni să se alăture Maestrului, lui Eu Sunt. Va reveni să vi se alăture 
vouă în viață.

Asta nu trebuie luată nicidecum lejer. Cu alte cuvinte, acesta este un pas important. Dacă v-ați 
întrebat în ultima vreme: “De ce aceste sentimente stranii?” ei bine, e din cauză că acel aspect 
uman se dezlipește.

Haideți să respirăm foarte profund cu asta și, pur și simplu, să permitem.

Nu ar fi fost posibil fără Permitere, fără înțelepciune, fără Maestru, fără înțelegerea energiei.

Fără acele lucruri, aspectul uman s-ar fi agățat. Ar fi săpat mai adânc, Ar fi creat o carcasă mai 
dură. Dar în acest moment, voi respirați profund, Maestru și om, și permiteți-i să se ducă cu 
grație acolo unde e nevoie să se ducă.

Sinele uman a fost umplut cu emoții. A tot trăit într-o mare de emoții. A fost dependent de 
dramă și emoții. Nu există loc pentru asta, acolo unde se duce Maestrul. Este fals, o realitate 
falsă. E, de fapt, o falsă dinamică a energiei – emoție, dramă și tot restul.

Când cineva nu înțelege diferența dintre energie și viață, are tendința să devină foarte 
dependent de dramă. E unul dintre puținele lucruri care aduc puțină energie în viața sa. Nu 
există loc pentru asta în viața unui Maestrul. Maestrul are de-a face cu energia Maestrului, cu 
energie pură.

Maestrul aduce conștiință și creație. Energia vine apoi pentru a permite experiența, bucuria și 
simplitatea.

Stratul aspectului uman se desprinde.

Urmează să fie acordat cu înțelepciunea. 
Urmează să fie acordat cu râsetul.

Cineva ar putea întreba: “Ei bine, urmează 
aspectul uman să găsească ieșirea din 
impas?” Nu asta este ideea, aici. Nu este vorba 
despre a rezolva nimic. Este vorba despre 
a accepta. E o diferență majoră. Ieșirea din 
impas înseamnă că totul vine laolaltă pentru 
un final fericit. Nu e vorba despre asta.

Este vorba despre acceptare, omul spunând 
în sfârșit doar: “Am fost aici în experiență.” 
Asta e. Nu e nevoie de soluționare.

Și voi, cum să vă numim acum – Om? 
Maestru? – nu știu, dar o să vă simțiți foarte 
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cruzi pe măsură ce acest strat uman vechi, aspect uman, se dezlipește, cum spuneam, este 
înlăturat. Se desprinde într-un fel, dar uneori trebuie să fie și tras. Dar pe măsură ce se petrece 
asta, o să vă simțiți foarte sensibili, foarte cruzi; într-un fel, cumva lipsiți de protecție. Dar ceea 
ce se întâmplă cu adevărat cu voi este că dezvoltați un grad de conștiență mult, mult mai înalt.

Știți că, pe măsură ce omului i-a crescut mai multă coajă, a devenit mai limitat, asta chiar a 
redus conștiența. Și pe măsură ce aspectul uman se duce în celelalte tărâmuri pentru o vreme, 
urmează să vă simți foarte, foarte sensibili la lucruri. Și asta e bine, deoarece acum urmează 
să înțelegeți energia într-un fel cum nu ați mai făcut-o înainte. O să simți energia, deoarece 
urmează să realizați că există o diferență între energie și viață.

Dar vă puteți simți de asemenea vulnerabili. Foarte expuși. Și când se întâmplă asta, doar 
amintiți-vă ceva foarte simplu: Energia este aici pentru a vă servi.

Când vă simțiți expuși, vă simțiți vulnerabili ca și când v-ar putea ataca ceva, știți, energie 
psihică sau chiar un câine, amintiți-vă că totul este energie și că este aici pentru a vă servi.

Ați putea crede că e nevoie de mult curaj să vă dați voie vouă înșivă să vă simțiți așa de 
vulnerabili, deschiși, neprotejați. Dar o să începeți destul de curând să aflați că, vedeți, pe 
măsură ce vine energia, o să spun, mai aproape de voi – este mereu acolo, dar când se aproprie 
cu adevărat de conștiința voastră – chiar și ceea ce unii ar numi energie rea, este deodată 
transmutată. Nu există energie rea sau bună. Există doar energie.

Haideți să spunem că în această stare foarte vulnerabilă, în care învelișul aspectului uman s-a 
dezlipit, că există ceea ce voi percepeți ca o energie psihică, rea, venind către voi. Acesta e 
momentul în care respirați profund în “Eu Sunt, Eu Exist.” Acea energie se poate apropia foarte 
mult, ca o energie întunecată, atacatoare, nesuferită. Și apoi, deodată, în momentul dinainte 
să pună mâna pe voi, este transmutată.

Puțin înfricoșător să vă vină atât de aproape, dar 
deodată realizați că este doar energie. Nu este viață. 
Nu este viața ce vă face greutăți. Nu este viața cea care 
are un destin pentru voi. Este doar energie. Și apoi 
devine distractiv, prieteni. Devine distractiv.

După ce veți fi avut câteva experiențe înfricoșătoare 
cu energia, exact ca și când o să se rostogolească chiar 
peste voi, ca și când o să vă sfâșie în bucăți, și voi vă 
țineți firea; nu vă clintiți, nu clipiți, și ajunge atât de 
aproape încât credeți că o să vă devoreze, și bum! Se 
transmută în energie care e aici, în serviciu pentru voi. 
Aici e momentul în care devine distractiv.

Acum, ce o să faceți cu acea energie? Ei bine, nu o să fiți 
posomorâți. Nu o să stați pur și simplu să vă uitați la ea și 
să o întrebați de unde a venit. O veți încorpora. Psihic, fizic, 
veți încorpora acea energie. Și apoi o să vă vină să dansați, 
să cântați, să alergați. Vă veți simți pur și simplu atât de învigorați, înveseliți. Vă veți simți ca o mie de 
culori. Nu cincizeci de nuanțe de gri, ci o mie (câteva chicoteli), o mie de culori, toate deodată.

Haideți să respirăm profund cu asta.

Aspectul uman se duce afară către niște alte tărâmuri, chiar acum. Știți, sunt toate chestiile vechi.
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(pauză)

Respirați foarte profund și doar simțiți asta pentru un moment. Oau.

(pauză)

Haideți să ne uităm puțin aici, că tot suntem la asta. Deci, aspectul uman e aproape ca un 
înveliș sau straturi sau solzi și, acum acestea se dezlipesc. Cum arată asta? Cum se simte asta 
în acest moment?

Pe măsură ce acea armură veche se desprinde, acel aspect vechi, ce e înăuntru acolo?

Aruncați o privire. Permiteți să simțiți ce e înăuntru, acolo.

(pauză)

Ce a fost mereu acolo, dar era acoperit.

(pauză mai lungă)

Tot ce ați identificat cu sinele uman se coagulează cumva chiar acum într-un aspect, și se 
îndepărtează pentru un fel de tratament special.

Îl veți întâlni din când în când în starea voastră de vis, doar sentimente pe care le aveți. Vă veți 
simți din când în când foarte disociați, precum: “Unde e acea parte din mine? Ce s-a întâmplat 
cu ea?” Ei bine, va veni înapoi, dar va veni înapoi foarte diferită.

Haideți să respirăm foarte profund cu asta. Respirați foarte profund.

(pauză, în timp ce se termină muzica)

Respirați foarte profund. Oh!

Bun. Ce de schimbări astăzi. Hm.

Voi încheia acolo unde am început. Dragi Shaumbra, suntem atât de înainte de termen, și nu 
pentru că eram grăbiți, dar – ei bine, voi erați (câteva chicoteli) – dar există o serie întreagă de 
lucruri prin care trece cineva în intrarea în măiestria întrupată și nu există prea multă istorie. 
Nu sunt prea multe lucruri pe care să le citiți 
despre asta, pentru că voi sunteți primul grup 
care o face. Voi creați acele cărți. Voi creați acele 
căi. Este o experiență uimitoare și, în ce timpuri 
interesante trăiți.

Așadar, cu aceasta, dragii mei prieteni, e așa un 
deliciu să fiu cu voi astăzi. Sper că ați râs de câteva 
ori. Sper că ați primit puțină informație și, știu că 
ați făcut multă Permitere. Asta este ceea ce ne-a 
adus aici.

Și amintiți-vă mereu, bineînțeles, că totul este în 
regulă în toată creația.

Mulțumesc (publicul aplaudă).
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