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FONTOS MEGJEGYZÉS: Ez az információ talán nem számodra készült kivéve, ha teljes 
felelősséget vállalsz az életedért és a teremtéseidért. 

* * * 

LINDA ÉS A KÖZÖNSÉG: Boldog szülinapot, boldog 
szülinapot, boldog szülinapot Adamus, boldog 
szülinapot!” (A közönség énekel és tapsol, ahogy Linda 
begurítja a tortát és a léggömböket) 

ADAMUS: 
(mosolyogva) 

Vagyok, Aki 
Vagyok, teljesen 
el vagyok 
ragadtatva ezen a 
gyönyörű napon! 
(Linda egy láncot 
tesz a nyakába) El 

vagyok ragadtatva! Köszönöm. Á! (Linda előkészít egy 
kristálypoharat és egy kristály ital kínálót) Ó, és víz van 
benne? Víz? 

LINDA: Igen Uram, méghozzá Perignon. 

ADAMUS: És szegény Cauldre, aki teljesen készen áll arra, 
hogy bejöhessek, és aztán meg ez fogad? Á! El kell, hogy mondjam, nos, el kell mondanom, hogy 
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kivétel nélkül mindannyiótokat szeretlek. Igazán. (nevetések) 
 
Tudjátok tegnap éjjel a Felemelkedett Mesterek Klubjában voltam, ahol beszélgettünk és azt 

a kérdést tették fel nekem, hogy „ Adamus, holnap 
tényleg elkezded ezt a Kiemelkedés dolgot? 
Tényleg készen állsz erre? A Shaumbra készen áll 
erre?” 
 
Erre egy jót nevettem. Hatalmasat nevettem, és azt 
válaszoltam, hogy „Teljes egészében.” – A valódi 
válasz így hangzik, hogy „Miért is várnánk még 
vele? Miért is húznánk ezt tovább?” – És persze 
tudtam, hogy ma itt leszek veletek, és tudtam, 
hogy pontosan ezt tesszük. Ezen megyünk 
keresztül. Keresztül megyünk rajta. Az egymást 
követő sok létidő után most végre 
keresztülmegyünk ezen, és ezzel fogadtok? Ez… 
 
LINDA: Kívánj valamit! 
 
ADAMUS: …elég ahhoz, hogy (nevetések), hogy 
könnyekre fakasszon egy Felemelkedett Mestert, 
mégpedig nem is kevésre, és már alig várom, 

hogy ma éjjel visszamenjek a Felemelkedett Mesterek Klubjába. – Megtennéd, hogy nagyon 
gyorsan készítesz pár fotót? (mondja Crash-nek) – hogy megmutathassam nekik és azt 
mondhassam, hogy „Nézzetek csak ide! Nézzétek mit tett a Shaumbra! Lássátok ennek a 
szépségét!” – És igen, tegnap volt a születésnapom, hisz az Oroszlán jegyében születtem. Vannak 
itt még Oroszlán jegyben születettek? Akkor tudjátok milyen ez. Akkor ismeritek ezt. (nevetések, 
és valaki azt mondja, hogy „Fújd el a gyertyákat!”) 
 
Kívánnom… (valaki bekiabál, hogy „Kívánj valamit!”) Kívánnom kell valamit. 
 
LINDA: Siess, mielőtt még az utolsó gyertya is elalszik! 
 
ADAMUS: Kívánnom kell valamit, és mit is kívánjak? A világ és a kozmosz összes dolga közül? 
 
JOANNE: Edit másik székre ült. (nevetés) 
 
ADAMUS: Igen, ez volt a legelső kívánságom, hogy 
Edith üljön máshová. És egészen egy sorral hátrébb is 
ült! (nevetések) Tehát nem fogom…(az utolsó gyertya 
is kialszik) …ó, majd újra meggyújtjuk. Újra 
meggyújtjuk. 
 
SHAUMBRA 1 (nő): Most már nem kell elfújnia. 
 
ADAMUS: Igen, mert az a rengeteg forró levegő, ami kiárad belőlem, eloltotta a gyertyákat. 
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Mit is kívánhatnék, hiszen Edith már másik helyen ül? Mit is kívánhatna valaki, aki már 
Felemelkedett Mester? Mit is kívánhatnék? Szinte alig van valami, amit akarnék, semmire 
sincs szükségem, nincs semmi olyan dolog, amit ne tapasztaltam volna meg. Ez valahogy 
rátok is igaz, ha belegondoltok ebbe. Igazából semmit nem akartok, lényegében semmire 
sincs szükségetek, és nincs olyan dolog, amit ne tapasztaltatok volna meg. Mit is kívánnátok? 
 
Akkor most úgy teszek, mintha az összes gyertya égne, hiszen ezt simán megtehetem. (valaki 
mondja, hogy „Jön már!” – ahogy Linda még több gyertyát tesz a tortára) Ó, Linda, a 
megmentő! De a kívánságom ettől még nem változik, és majd nektek is elárulom, miután 
elfújom a gyertyákat, amik egyébként már el lettek fújva. Tudjátok olyan ez, hogy már 
megtörtént, mielőtt még megtapasztaltad volna. Már megtörtént, de most visszamész és újra 
megtapasztalod azt, hogy milyen elfújni a gyertyákat, annak ellenére, hogy a gyertyák már 
kialudtak, és kívánság is már meg volt. De… (Bonnie hoz egy gázgyújtót Lindának) Ez most 
komoly…pont úgy néz ki, mint egy pisztoly. Már azt hittem valakit le akar lőni vele…(nevetés) 
 
LINDA: Ne hozz kísértésbe! 
 
ADAMUS: Nem vagyok hozzászokva ezekhez az 
új…oké. Most mindet meg akarod gyújtani? 
 
LINDA: Naná. 
 
ADAMUS: Mert akkor legalább 300.000 gyertyát 
kellene a tortára tenni. Rendben van. Mi a 
kívánságom? 
 
LINDA: Látod, hogy rá van írva a tortára, hogy 
„Boldog születésnapot Adamus”? 
 
ADAMUS: Igen, látom. 
 
LINDA: Akarsz még több gyertyát? 
 
ADAMUS: Nem, nem, ez bőven elég. Akkor 
csináljuk! Mert tudjátok üldögélhetnénk még itt, és egy örökkévalóságig beszélhetnénk erről, 
ahogy a megvilágosodásról is, vagy pedig egyszerűen csak elfújom a gyertyákat. (elfújja a 
gyertyákat –  a közönség nevet és tapsol) 
 
Azt kívántam, hogy még sok boldog évet töltsek el veletek, mindannyiótokkal. Ez volt az én 
kívánságom, mert semmi más nem jutott eszembe, amit szeretnék, vagy amit olyan nagyon 
meg szeretnék osztani veletek, mint ezt az egész testet öltött megvilágosodást. 
 
 
Ez az 
 
Tudjátok ott voltam a Felemelkedett Mesterek Klubjában, ahogy már említettem, és rájöttem, 
hogy ez az. Itt tartunk. Persze kérdezgettek meg ugrattak engem, hogy „Tényleg ott tartotok, 
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vagy pedig csak velünk próbálsz versenyezni?” – Mert tudjátok vannak olyan Felemelkedett 
Mesterek, akiket már emberek csatornáznak, és elég féltékenyek meg irigyek, mert azt hiszik, 
hogy a munkánk nagy része csak beszéd, információ volt. Most pedig megmutatom nekik azokat 
az átalakulásokat, amin keresztülmentek. De szerintem azt hiszik, hogy megpróbálom legyőzni, 
felülmúlni őket itt az Oroszlán kapujában. Pedig nem ez a helyzet, hiszen ez valóban történik, 
máskülönben nem is csinálnám. Máskülönben nem lenne itt ez az üzenet, amit nektek 
készítettem a mai napra. 
 
Ez nagyon is valóságos. Itt tartunk. Miért is várnánk még ezzel? Miért húznánk az időt? Tényleg 
nem létezik sok más tanítás a Realizációtokat illetően. Tényleg nincs. Innentől kezdve majd arról 
fogunk beszélgetni, hogy milyen egy megvilágosodott, realizált Mester élete a Földön. Erre 
fogunk fókuszálni. Hiszen nem sok minden másról tudunk beszélni. Itt tartunk. Ez az. 
 
Volna itt egy-két dolog, amire nem árt emlékeznetek, és Tóbiás kért meg arra, hogy ezeket 
elmondjam nektek. Azt mondta, hogy keresztülmentek tudjátok ezen az összes létidőn, és most 
aztán meg csak egyenesen keresztülhaladtok rajtuk. Nem menekülsz előlük, hanem egyszerűen 
csak alámerülsz majd kiemelkedsz belőlük. És ahogy ebbe most belemegyünk, Tóbiás azt 
kérte, hogy két fontos dologra emlékeztesselek titeket. 
 
 
Tóbiás első emlékeztetője 
 
Legelőször is, nem bolondultál meg, nem vagy őrült. Milyen sokszor gondoltad azt magadról, 
hogy elment az eszed és megőrültél? Hányszor ébredtél fel az éjszaka közepén és kérdezted 
meg magadtól, hogy „Mi a fenét csinálok?” – Milyen sokszor kérdőjelezted meg magad nagyon 
mélyen erről az utazásról, és arról, hogy ki vagy, és eközben gyakran még vissza is akartál 
fordulni, mert azt gondoltad, hogy talán mégiscsak egy átlagemberként kellene élned. De erre 
képtelen vagy. Nem tudod ezt megtenni. Már megpróbáltad, nem sikerült. 
 
Nem őrültél meg. Akadnak olyanok, akik 
talán őrültnek, bolondnak tartanak 
titeket. És klinikai értelemben, 
szerintem is azok vagytok. (nevetés) 
Klinikai értelemben… igen, ez nagyon 
igaz. Milyen szép és elegáns ez a pohár! 
Köszönöm. (belekortyol) Hm, és finom is. 
 
Klinikai értelemben szerintem a 
téveszmés, a bipoláris, a pszichotikus 
vagy a teljesen őrült, flúgos, félnótás - 
vagy ehhez hasonló modern címkéket 
aggatnák rátok-, mert nem értik ezt az 
egészet. De ahogy ezt mindig is 
elmondtuk nektek, teljesen mindegy 
mennyire nagyon kritizálnak vagy támadnak benneteket, valójában azt szeretnék, hogy valódi 
legyél. Tényleg azt szeretnék. Mert szükségük van arra, hogy éljen bennük a remény arra 
vonatkozóan, hogy az élet ennél többről szól, nem csak erről az egyszeri, rövid életről itt a 

http://www.crimsoncircle.com/
http://www.centrodavida.com/


Kiemelkedés Sorozat: 1. Shoud 

 

 

www.crimsoncircle.com 5  www.centrodavida.com  
 

bolygón – és itt most kifejezetten az egy alkalomra ideszületettekről van szó. Hinni akarnak a 
varázslatban, és abban, hogy létezik ennél több minden. 
 
És az újra ide születők pedig, akik hisznek a reinkarnációban, ők is hinni akarnak ebben, csak 
sokszor nagyon elakadnak, beragadnak a dolgaikba, az életükbe, a dogmáikba, a spirituális 
rituáléikba. És talán észrevettétek már, hogy időnként még le is néznek titeket, mert nem 
meditáltok egyhuzamban nyolc órán keresztül, vagy mert nem vagytok vegetáriánusok vagy 
vegánok, és nincsenek oltáraitok a házatokban – legalábbis  a legtöbbeteknek, mert tudom, hogy 
néhányatoknak még vannak oltáraitok. És nem végeztek szertartásokat, rituálékat. Ez teljesen 
rólad szól, így van, hogy azt gondolják rólatok, hogy „Hát az egy elég őrült csoport. Igazából csak 
egy rakás bohém emberből áll, akik bármit megtesznek, amit csak akarnak. Mert spirituális 
értelemben mindennek szigorúnak kell lenni, sok önfegyelmet kell gyakorolni, és követni kell 
a szabályokat. Ez a csoport pedig bármit megtesz, amit csak akar. Isznak, cigiznek, 
káromkodnak.” (nagy nevetés és éljenzés) 
 
Még a többi birodalomban is – és most nem a Felemelkedett Mesterek Klubjáról van szó, 
hanem arról, hogy léteznek úgynevezett magasabb tudati birodalmak, és még ők is csak 
csóválják a fejüket és azt mondják, hogy „ Így nem lehet eljutni a Mennyországba!” 
 
A gonosz autóján furikázva nem jutsz el a Mennyekbe, mert az az átkozott vén csotrogány nem 
jut el olyan messzire. (Adamus nevet) Eltűnődnek ezen a fura csoporton. Mi meghúztuk 
magunkat, és csendben végeztük a munkánkat. Végeztétek a munkátokat, aminek a lényege, a 
gyökere az elengedés. Az egésznek a lényege az elengedés és a Megengedés. Nem pedig az, 
hogy az egyik rituálét vagy szertartást lecseréljük egy másikra. Nem az, hogy az egyik elme 
csapdát lecseréljük egy másikra, hanem ennek az egésznek az elengedéséről van szó. És az 
elengedés során végsősoron arról van szó, hogy elengeded, hogy az bölcsességgé válhasson. 
 
Ti azon szoktatok tűnődni, hogy ha megtörténik egy elengedés, akkor az, amit elengedtetek hova 
távozik? Amikor elengeditek a sebeket, a struktúrák és a minták egymást követő rétegeit – az 
ugyanazon a széken való ülést – akkor azon elmélkedtek, hogy az hova távozik? Hát a 
bölcsességbe. És amikor Megengedő vagy, akkor Beengeded azt  a bölcsességet ide. Pontosan 
ide. És nem, nem bolondultál meg, nem őrültél meg. 
 
Na persze, ahogy azt már ti is tudjátok valószínűleg nem volt egyetlen olyan híres személy, 
úttörő – akár a tudomány, a technológia, a filozófia vagy semminek a területén, aki ne lett volna 
egy kicsikét holdkóros vagy flúgos. Én legalábbis személy szerint egyetlen egy olyan úttörőt 
sem ismertem. Mert egy másik irányra kell váltani, és kapcsolatba kell lépni azzal a belső 
tudással, és azt csak a hagyományostól eltérően lehet megtenni. Nem jut el senki ide, erre a 
pontra, aki még ott van az egyházakban, vagy az izzasztó kunyhókban, vagy az asramokban. Úgy 
lehet eljutni ide, erre a pontra, ha megtörténnek az elengedések a bölcsesség érdekében, 
majd azt követően pedig beengeded a bölcsességet az életedbe. Ez az. Nem vagy őrült. 
 
Azt hiszem ezzel dolgozott a legszorosabban mindannyiótokkal Tóbiás, hogy „Nem vagy őrült!” 
Mert akkoriban ott volt bennetek ennek az érzése, és az összes energia rendkívül kaotikus 
volt, hogy állandóan azt kérdezgettétek, hogy „Mi a baj velem? Mit kell tennem, hogy rendbe 
hozzam magam?” – Semmit. Csak engedd ezt el! Semmit. 
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Tóbiás második emlékeztetője 
 
A másik dolog, amire megkért, hogy adjam 
át nektek az, hogy nem vagytok egyedül. 
Emlékeztek még arra, hogy régebben – bár 
néhányatok esetében ez nem is történt 
olyan régen, de vannak, akikkel ez sok-sok 
évvel ezelőtt történt, hogy egy nagyon 
mély magányosságot éreztetek. Ott 
lehettetek az emberek között, egy 
csoportban, vagy lehettek szociálisak 
másokkal, vagy ott lehettetek a 
munkahelyen az irodában, vagy ott 
lehettetek a családotok körében, de mégis 
borzasztóan egyedül éreztétek magatokat. 
Emlékeztek még, hogy ez mennyire szörnyű 
volt? 
 
De közben pedig részben ez volt ennek a 
módja abból a célból, hogy visszatérjél 
önmagadhoz, saját magadhoz, mert 
akkoriban valószínűleg nem volt ennek más 
módja. Ez kellett ahhoz, hogy visszatérj önmagadba ahelyett, hogy kívül lennél, ahelyett, hogy 
tükrökre lenne szükséged ahhoz, hogy meglásd önmagad. 
 
Többé nincs szükséged tükörre ahhoz, hogy meglásd önmagad. Ez hatalmas! 
 
Mert amióta csak voltak földi életeid, mindig a rajtad kívül lévő embereket használtad arra, 
hogy meglásd önmagad. – Ki vagyok én? – Más emberek szemén keresztül láttad magad, arra 
alapozva, hogy ők milyennek látnak téged. És így mások szemén keresztül láttad magad. Legyen 
szó akár egy tanítóról, barátokról. ellenségekről, családtagokról vagy bárkiről, mindig ott volt 
az a tükör. Mindig ott volt az a tükör a többi ember miatt, azért, mert nem akartad meglátni 
magad a saját tükrödben. De most már képes vagy erre. 
 
Azért nem akartad meglátni magad abban a tükörben, mert talán az csúnya volt, vagy talán 
mert rossz dolgokat tettél. És talán nem azt tükrözte volna, aki igazán lenni szerettél volna. 
Talán annyira nagyon eltapostak mások, majd ezt követően te is magadat, hogy képtelen lettél 
volna ezt látni a saját tükrödben. Egyáltalán nem lettél volna képes abba a tükörbe belenézni, 
ezért inkább másokat használtál a saját tükrödként. Amit mások láttak benned, te is olyannak 
láttad magad. 
 
Ez érdekes. Ez egy érdekes módja a valóság észlelésének. De végül képes vagy meglátni 
magad abban a tükörben. Ezt átvitt értelemben és szó szerint is értem. Most már bele tudsz 
nézni a tükörbe. 
 
Amikor belenézel a tükörbe, ott nem csak más emberek kivetítését látod, hanem a belső Istent, 
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a Vagyok, Aki Vagyok-ot, a szépséget és a bölcsességet látod. Próbáld ezt ki a napokban! 
Próbáld ezt ki még a következő Shoud előtt! 
Nézz bele a tükörbe! Tudod milyen nehéz ezt 
néha megtenni. Sőt, mi több, néha egy 
páran kifejezetten kerülitek a tükörbe 
nézést. De most már nézz bele! Mert  valami 
teljesen mást fogsz  látni. Nincs szükséged 
másokra ahhoz, hogy tükröt tartsanak 
neked. Ez az egyik legnagyobb dolog most, 
hogy belemegyünk a Kiemelkedésbe. 
 
De a lényeg az, hogy sok magányos napot 
megéltél, ahol tényleg nagyon egyedül 
érezted magad. Még ha volt is családod és 
társad, meg minden egyéb, akkor is egyedül 
érezted magad, és azt hitted, hogy te vagy az 
egyetlen a világon, aki így érzi magát, de nézd 
csak meg mi van itt nekünk – Coloradoban és 
mindannyiótokkal, akik online néztek minket. 
Mind szuverének vagytok. Mind függetlenek 
vagytok. Nincs itt semmiféle egység, csak a te 
saját Egységed. Te vagy a saját Egyed. És nem 
megyünk bele abba a nagy egységbe. Az lenne 
a létező legrosszabb dolog a világon, visszatérni az egységbe, mikor már ilyen  messzire jutottál 
a saját szuverenitásoddal. Ami itt van nekünk, az te vagy. 
 
És rá fogsz jönni, hogy egész idő alatt soha nem voltál egyedül. És ezalatt nem csak azt értem, 
hogy itt van nekünk ez a gyönyörűséges, Shaumbrának hívott család, és már régen elmondtam, 
hogy nekem az sem számítana, ha csak öten lennének. Ez volt a küszöbértékem, az öt fő. Ha nem 
lett volna öt fő sem, akkor lehet, hogy kiszálltam volna ebből. Nézzük csak ezt meg most! Nem 
vagy egyedül, és ezalatt azt értettük, hogy olyan sok minden van benned. Többé már nem csak 
egy magányos ember vagy, Hanem itt a Mester, az Én Vagyok és az ember. Itt van az összes 
csiszolat, amik az aspektusokból váltak csiszolatokká. Itt az összes tapasztalás. És ez az egész 
az emberben, a Mesterben és az Én Vagyokban tetőződik be. 
 
Többé már nem vagyok képes embereknek hívni titeket. Csak embernek. Többé már nem tudok 
így viszonyulni hozzátok. Most már ember Mestereknek látlak benneteket, mert innentől kezdve 
többé már nincs olyan, hogy csak egy magányos ember vagy. Most már minden együtt van. 
 
Erre most vegyünk egy mély lélegzetet! 
 
És bármennyire is szeretem a tortát, azt szeretném, ha körbeadnátok. (Linda elindul a tortával) 
Egyetek a tortából, engedjétek ezt magatoknak! És amikor beleharaptok, akkor én ott leszek 
veletek, és én is megkóstolom általatok, tehát egyetek bátran belőle! Nyugodtan fogadjátok 
magatokba azt a cukrot! (nevetések) 
 
SART: Igen! 
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ADAMUS: Tehát eljutottunk ide, erre az érdekes pontra, és azt mondtam a Felemelkedett 
Mestereknek, hogy „Igen, teljes mértékben készen állunk erre.” – Nincs már mit tanulni. Mit 
tanulhatnánk még? Mit tudnánk még elengedni? Miről tudnánk még beszélni? Mert végig 
ugyanazt a dolgot mondtuk el különféle verziókban. Ha jól megnézitek. láthatjátok, hogy 
ezek mind annak a különféle verziói, amit Tóbiás már elmondott, kifejezetten az első két 
vagy három sorozatban. Persze mi mélyebbre mentünk. Belementünk a tapasztalásba, ahelyett, 
hogy pusztán csak egy intellektuális elképzelésünk lenne az egészről. Miről tudnánk még 
beszélni? És miért is várnák ezzel? Miért is várnánk? 
 
Szerintem szinte már van egy ideges, feszült érzés ezzel az egésszel kapcsolatosan, hogy „De nem, 
biztosan van még valami, amit nem értettünk meg. Van még valami, amit újra meg újra át kell 
beszélnünk. Ez okot szolgáltat arra, hogy jövő hónapban újra eljöjjünk és továbbra is a 
szárnyakról, meg minden ilyen dologról beszéljünk!” – Nem! Ez az, itt vagyunk a 
Kiemelkedésben. 
 
 
Az ember utolsó hajrája 
 
Érdekes, ami történt, kimondottan az elmúlt hónapban. Talán éreztétek az intenzitást, 
kifejezetten az utolsó héten. Ez az ember legutolsó hajrájának az időszaka. Beszéltem erről a 
minap az Angyal közvetítésben. Ez az ember utolsó hajrája, vágtája. 
 
És tudjátok, hagyjátok, hadd csinálja a saját hajráját! 
Hagyjátok neki, hogy előadja a végső alakítását. 
Megérdemli. Mondhatni, kiérdemelte. Az ember 
végső hajrája alatt azt értem, hogy még a 
madárszarnál is hülyébbnek, őrültebbnek érzed 
magad. (nevetések) Azt érzed, hogy belül minden 
kaotikus. És a vicces része pedig az, hogy bár 
hatalmas a káosz odabent, van egy részed – ennek 
a hatalmas nagy káosznak a kellős közepette még 
mindig van egy részed, aki egy hatalmas nagy 
mosollyal az arcán csak üldögél és azt mondja, hogy 
„Jól van ember, add csak elő magad! Add elő magad! 
Játsszd ki! Tedd meg az őrültségeidet! Járd el az 
utolsó táncodat!” – Igen, ha azt akarod, akkor idd 
magad teljesen részegre! Mulass! Legyél egy 
teljesen hitvány, semmirekellő, megvetendő ember. 
Ezt egyébként is nagyon jól elő tudod adni. 
(nevetések) A végső hajrá. 
 
Az utolsó hajrá az, amikor harcolsz egy jót a társaddal, vagy valaki mással. Amikor szitkozódsz 
és káromkodsz. Az utolsó hajrá. A test megbetegszik és elfárad. Az utolsó hajrá így hangzik, 
hogy „Mit keresek itt, ezen a bolygón? Minek kellene lennem…” (nevetés, mert Adamus ezt 
nyafogó hangon mondja) –  Engedd meg neki a végső hajráját! És most már az ember is 
tudatába kerül a Mesternek. És az ember azt mondja a Mesternek, hogy (megint nyafogva) 
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„Oldd ezt meg nekem! Hozd rendbe! Adjál pénzt! Szerezz nekem egy partnert vagy társat!” –  
Te jóságos ég!!! (még több nevetés) Ezt én is végig hallgatom. 
 
De, amitől ez most más, mint az eddigiek – mert ezeket már rendkívül régóta hallom tőletek – 
most ott ülök melletted a Mesterrel együtt, és mondhatni nézzük ezt a filmet, aminek a 
címe: Az ember utolsó hajrája. – Legyél túl rajta! Add ki magadból! Nyafogj egyet utoljára! Legyél 
még utoljára áldozat! Még utoljára érezz magad iránt önsajnálatot! Igyál sokat! Tépjél be! 
Vagy legyen szó bármiről. „Én csak azt érzem, hogy teljesen megbolondulok” – vagy – 
„ egyáltalán nem érzek semmi iránt szenvedélyt, és egyfolytában fáradt vagyok.” – 
Uramisten!(még több nevetés) „Senki sem szeret, és nem tisztelnek, pedig olyan sok minden 
van, amit meg akartam tenni, de…” – Hagyd ezt történni! Valakinek ismerős ez a dolog, vagy 
pedig csak néhányatokat érezlek múlt hétről? (nevetés) 
 
A vicces ebben az egészben pedig az, hogy – te, a Mester és én – csak ott ülünk, és ámulattal 
nézzük ezt az egészet, és van egy részed, amelyik azt mondja, hogy „Te jóságos én, ez voltam 
én!” (nevetés) Igen, ez voltál! Egy részed azt mondja, hogy „Nahát, el sem tudom hinni, hogy 
így viselkedtem. El sem hiszem, hogy ilyen voltam!” – Én pedig erre azt mondom, hogy „De 
pedig ilyen voltál.” (még több nevetés) És aztán egyszerre csak hirtelen megérted. Felismered, 
majd azt mondod, hogy „De többé már nem vagyok olyan!” Az a rész most eltávozik. Mindig 
megőrzöd az emlékezetedben. Mindig egy csodálatos tapasz talás marad, de többé már nem 
leszek az az ember, aki harcolva küzd egy kis levegőért, egy kis morzsáért, egy kis cirkuszért. 
Többé nem vagyok az az ember, aki folyton csak jajgat, meg ilyeneket kérdez, hogy „Ez miért 
van, és az miért van?– Vagyok, Aki Vagyok.” 
 
És utána meg azt látom, ahogy ez az egész az 
aspektusokból csiszolatokká változik, 
gyönyörűséges csiszolatokká, akik többé már 
nem adják elő a színdarabjukat. Többé már nem 
játsszák a „szegény ént”. Még a spirituális ösvény 
című alakítást sem adják elő, miszerint „ Hol 
tartok az utamon? Hogy-hogy nem jutottam 
messzebbre?” – meg az ehhez hasonló dolgokat 
sem adják elő. Csak figyeled, ahogy ez az egész 
csiszolatokká, szépséges megnyilvánulásokká 
alakul. – Többé már nem harcolsz magaddal. 
Többé már semmivel sem csatázol. Nincs több 
csata. A harcoknak vége. Most már alakuljon át 
bölcsességé! 
 
Tehát, csak érezd jól magad menet közben! És 
hogy ez az utolsó hajrá meddig fog tartani? Azt nem tudom. – Nem akarok már itt lenni. Nem 
tudom… – Csak dőlj hátra, és lásd ezt az egészet annak teljes szépségében, ahogy mindent előad, 
miközben eltávozik, elmegy. És ami most beérkezik, az egy nagyon bölcs Mester. Egy nagyon 
bölcs Mester. 
 
És ez nem azt jelenti, hogy az összes probléma eltűnik, csak azt, hogy teljesen másképp 
fogod azokat látni. Egészen addig, amíg fizikai testben tartózkodsz, lesznek kihívások. Egészen 
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addig, amíg vannak más emberek is a bolygón, és te itt vagy  fizikai testben, lesznek kihívások. 
Még a testnek is meg lesznek a maga kihívásai fájdalom vagy betegség formájában, csak 
teljesen máshogy fogsz ezekre tekinteni. Többé már nem lesz ott az, hogy „Miért pont én?” – 
vagy – Mi fog holnap történni? Meg fogok halni? Le fog égni a házam? – Teljesen másképpen 
fogsz mindent látni. És hirtelen azonnal ott lesznek a megoldások. Nem kell hónapokat, éveket 
töltened azzal, hogy dolgozz rajtuk. Egyszeriben csak – egy szempillantás alatt. És egyszerűen 
csak tudni fogod, hogy mit tegyél, és azt is, bármit hogyan alakíts bölcsességgé. És ez azon 
nyomban megtörténik, a pillanatban. 
 
Régebben ez úgy volt, hogy a bölcsesség sokszor egy létidő végén született meg. Amikor 
átmentél a többi birodalomba, és mi ott ültünk veled egy kemény létidő végeztével, ahol sírtál-
zokogtál és borzalmasan érezted magad, és még csak azt sem fogtad fel, hogy meghaltál, és 
nekünk ki kellett pofoznunk a szart belőled. (nevetés) Ó, igen, ezt tettük. (Adamus nevet) 
Azt mondtam Cauldre-nek, hogy ma nem fogok káromkodni, de hiába, nem bírom ki. Mert le 
kellett téged állítanunk. Tudjátok, néha jót tud tenni egy jó nagy spirituális pofon. De nem, azt 
mondtuk neked, hogy „Elég ebből! Vegyél egy mély lélegzetet! Lépj túl rajta! Egyszerűen csak 
engedd el!” 
 
És akkor a bölcsesség elkezd beérkezni. És elkezdtünk keresztülvinni téged ezen az egészen. 
Azt kérdeztük tőled, hogy „Oké, emlékszel, amikor az a dolog történt az életedben?” – és 
mondhatni videókat, hologramokat játszunk be erről neked – emlékszel arra, amikor ez meg ez 
történt? Emlékszel milyen iszonyatosan érezted magad? Emlékszel, hogy már nem is 
emlékeztél erre a dologra, amíg most ezt fel nem hoztuk neked? – És ekkor arra kértünk, 
hogy hogy hozd ebbe bele a bölcsességet. Ezt valójában sokkal könnyebb a más birodalmakban 
megtenni, és régen ez így ment. De most, ahelyett, hogy megvárnád ezzel az életed végét, ez 
most már azonnal meg tud történni. A pillanatban egyszerűen csak megállsz egy pillanatra, 
veszel egy mély lélegzetet, majd – De hát én vagyok a Mester – és akkor az bölcsességgé 
alakítja azt. Ennyi. 
 
Különben meg engedd meg magadnak a bölcsességet, és az ember utolsó hajrájának vagy 
vágtájának a szórakoztatását is. Engedd ezt meg magadnak! Néhányan megpróbáltátok ezt 
elnyomni magatokban, kifejezetten most, ahogy eljutottunk ide, a Kiemelkedéshez. Azt 
mondod, hogy „Jaj, nekem muszáj, muszáj! Többé már nem tehetem ezt.” – Ugyan már! Hiszen 
a részed. És mindössze előadja az utolsó nagy dobását, hajráját, színdarabját, és aztán vége 
van. Többé már nem pusztán csak egy ember vagy. Tovább lépünk! 
 
Akkor most vegyünk erre egy mély lélegzetet! 
 
 
Keresztül menni 
 
Tehát igen, készen állunk a Kiemelkedésre, és van egy kérdés, amit Cauldre úgy 8.000-szer 
feltett nekem ezen a héten, hogy „Mindenki keresztülmegy ezen? Mindannyian 
keresztülmegyünk ezen?” – Igen, előbb vagy utóbb mindenki. És ezt mindenki másképpen 
fogja megtenni. Mindannyian a saját tempótokban, a saját komfort szinteteken fogjátok ezt 
megtenni. De igen, ez megtörténik kivétel nélkül mindenkivel, aki kapcsolódik ezzel, aki 
készen áll erre. A legtöbb olyan embertől már megszabadultunk, akik nem állnak erre készen, 
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akik még mindig a spirituális hobbisták szerepét játsszák, akik csak az energiából táplálkoznak. 
Félre kellett őket állítanunk 
annak érdekében, hogy 
közösen keresztül tudjunk 
menni azon, amit éppen most 
teszünk. 
 
Lesznek közületek olyanok, 
akik gyorsabban fognak ezen 
keresztülmenni. Ez egyáltalán 
nem egy verseny, de egy páran 
már elképesztően készen álltok 
rá, így nagyon gyorsan 
keresztülmentek majd ezen. 
Mások közületek pedig 
komótosabban, lassabban 
fogtok majd ezen keresztülmenni. Hogy is hívják ezt Cauldre? Légörvénynek – ott lesztek 
azoknak a légörvényében vagy légáramlatában, akik elsőként csinálják ezt meg. Hagyjátok, 
hadd tüntessék el a légköri zavarokat az út mentén. (Adamus nevet) Tudjátok mi a légáramlat? 
Amikor egy teherautó mögött mentek az országúton, és az mondhatni létrehoz egy olyan hatást, 
ami keresztülvisz téged is. És ez jól is van így. Ez nem egy verseny és igazából senki nem 
kap díjat vagy jutalmat, ha elsőként csinálja meg. 
 
Lesznek közületek olyanok, akik csak a kislábujjatok hegyét mártjátok ebbe bele, azt is nagy 
elővigyázatossággal, mondhatni tyúklépésekben, mint amikor egy jéghideg vízbe kellene 
belemenned, és aztán majd hirtelen – bumm! – be fogunk téged abba lökni. De igen, 
mindannyian végig fogtok ezen menni. Mindannyian. 
 
És lenne még valami. Azok, akik végigmentek ezen, már tudjátok, hogy nem fogjátok mellkason 
veregetni magatokat emiatt, nem fogjátok ezért dicsőíteni magatokat. Ne fogjátok ráhímezni az 
ingetekre, hogy”Ha-ha! Én csináltam meg elsőként!” – Nem, mert ez egy nagyon személyes, 
csodálatosan csendes dolog. Annyira nagyon személyes, hogy tudjátok, hogy nem fogtok ezzel 
hencegni, dicsekedni. NEM LESZ SZÜK SÉGE T EK ELI SMERÉSRE. Ez itt a lényeg. És ezt háromszor 
is aláhúzom. Gail – megtennéd ezt a kedvemért? Vagy pedig írd végig félkövér, vastag 
nagybetűkkel, egy aláhúzással. 
 
Nem fogsz ezért elismerésben részesülni sem tőlem, sem másoktól. Vagyis azt akarom ezzel 
mondani, hogy a neved nem kerül fel a weboldalra, vagy sehova máshova, és ezt egyébként te 
sem akarnád. Tehát nincs semmilyen elismerés, és ez már csak így van. 
Elég, ha te tudod, és ez a lényeg. Ez a lényeg. 
 
És azok közületek, akik az elsők között teszitek ezt meg, már tudjátok, hogy nem fogtok 
másoknak prédikálni. Nincs prédikáció, nem mondasz olyat senkinek, hogy „Így és így kell ezt 
megtenned.” – És erre majd rá fogtok jönni, most csak egyszerűen rámutatok erre. Nincs 
prédikálás, és senkinek nem mondod azt, hogy „Így és így kell megtenned.” 
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Tudjátok Cauldrén, és nagy ritkán Lindán keresztül belenézek a közösségi médiátokba, és látom, 
hogy nagyon sok prédikáció folyik ott, és sok 
ember mond ilyeneket, hogy „Én így és így 
csináltam. Neked is ugyanezt kell tenned.” – Ez 
egyáltalán nem erről szól. Ne siettess senkit, 
de ne is pátyolgass senkit. Tudod mit értek 
ezalatt, hogy „Ó, szegénykém!” – Egyszerűen 
csak engedd meg nekik azt, amin éppen  
keresztülmennek. Mert meg fogják csinálni, és 
talán pont a te légáramlatodban vagy 
hátszeledben. 
 
És azok közületek, akik ezt lassabban fogjátok 
megtenni, mondanom kell nektek valamit. 
Hagyjátok, hogy mások megtegyék ezt 
előttetek, és éppen ezért kicsit nehezebb 
legyen az útjuk. De ti, akik lassabban vagy 
később fogjátok ezt végigcsinálni, ne dobáljátok 
meg kővel azokat, akikről azt gondoljátok, hogy 
talán már megcsinálták. És miért is dobálnátok 
őket kővel? Hát azért, hogy teszteljétek őket. De tudjátok ezek a kövek fájdalmasak, és 
bántanak még egy Mestert is, hiszen ő még mindig emberi testben tartózkodik. Ne kövezzétek 
meg őket! Ne támadjátok, ne bántsátok őket! Ne kritizáljátok őket! Mert ezzel igazából csak 
tesztelitek őket, mert tudni akarjátok, hogy tényleg megcsinálták, vagy pedig csak kitalálták 
az egészet. Ne tegyetek ilyet, mert amikor valaki elkezd Kiemelkedni, akkor azzal elképesztő 
mértékű érzékenység és érzékiség jár. 
 
Tehát ti, akik kissé visszafogjátok magatokat és várakoztok, ne dobáljatok köveket! Sőt, az a 
kérésem, hogy ha valaha is ilyen történik a közösségi médián, ezeket a kommenteket azonnal 
töröljétek! Töröljétek ki azokat a köveket! Tudom, hogy a Bíbor Kör stábja próbál nyitott 
maradni, és nem akar cenzorálni, de itt túlságosan nagy az érzékenység. Szabaduljatok meg 
ezektől! Mert ez nagyon mélyre hatol még egy ember Mesterben is. 
 
 
Kérdés 
 
Tehát itt tartunk. Ez az. Fel kell tennem a kérdést, hogy hol éreztétek ezt a testetekben az 
elmúlt héten? Sok dolog felszínre jött, és hol éreztétek ezt? Linda, megtennéd, hogy viszed 
a mikrofont? És gyors, egyszerű válaszokat kérek. Nincs szükségem sok történetre, csak az a 
kérdésem, hogy hol érezted ezt a testedben a múlt héten? Vagy az elmédben. Ezt is bele kell 
ebbe venni. Mert az elméd most már a tested része, már nincs tőle elkülönülve. Igen kedvesem, 
hol érezted ezt? 
 
ELIZABETH: Szeretnéd, hogy felálljak? 
 
ADAMUS: Igen, persze. 
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ELIZABETH: Rendben. 
 
ADAMUS: Igen. 
 
ELIZABETH: Vicces, hogy ezt kérdezed. 
 
ADAMUS: Mondhatni. (nevetnek) 
 
ELIZABETH: Azt mondanám, hogy itt. 
 
ADAMUS: És az hol van? 
 
ELIZABETH: Hát itt, pontosan ezért vicces az egész. 
Egész életemben éreztem a szívemben azt a 
csodálatos érzést, azt a szívben történő orgazmust, 
hogy a te szavaiddal éljek. Úgy értem éreztem ezeket 
az áramlatokat – és innen tudtam, hogy létezik ennél 
több. És pont ugyanezért nem vicces a dolog. Múlt 
héten (mondja nevetve) nem is tudom, hogy mitől, de 
a mellkasom fájt. Gyerekként voltak ezzel problémáim. 
Olyan sok minden jött felszínre mostanában, amikről 
már azt gondoltam, hogy eltávoztak. Rengeteg sok emlék, gondolat, így azt gondoltam, hogy 
„Én már túl vagyok ezeken. De akkor meg mégis, mit keresnek még itt?” 
 
ADAMUS: És mit keresnek még ott? 
 
ELIZABETH: Aztán meghallgattam a csodálatos Angyaloknak szóló csatornázásodat, és végre 
felfogtam, meg volt az „aha” érzésem. 
 
ADAMUS: Aha. 
 
ELIZABETH: Aha. Úgy értem, köszönöm. Annyira csodálatos volt – mindjárt elsírom magam – 
mert olyan sok mindent tisztázott bennem. 
 
ADAMUS: Igen. 
 
ELIZABETH: És most már értem. Értelmet nyert a dolog, mert amikor átmész egy másik tudati 
szintre, akkor ott lesznek az akadályok az út mentén, és hála Istennek, hogy meg vannak az 
emlékeim arról, amikor a szeretet áramlik a szívemben. Vagyis minden ott van, csak különböző 
árnyalatokban. 
 
ADAMUS: Szóval a szívedben érezted. A szívben. 
 
ELIZABETH: Igen Uram. 
 
ADAMUS: És ez az, amiről mélységeiben beszéltem az Angyal közvetítésen, hogy ez az ember 
utolsó vágtája vagy hajrája. 
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ELIZABETH: Igen. 

 
ADAMUS: De ahelyett, hogy érzelmileg 
túlságosan kapcsolódnál ehhez vagy érzelmileg 
nagyon belemennél ebbe, csak dőlj hátra és 
figyeld meg az egészet pont úgy, mintha egy 
filmet néznél. Mert nagyon érdekes ez. Ez a végső 
hajrá, és ez az, amikor egyben minden a felszínre 
kerül a bölcsesség érdekében. Ezért is beszéltünk 
a múlt Shoudunkon a bűntudatról és a 
szégyenről. Mert most minden a felszínre kerül. És 
ez ugye szinte teljesen ellentétes azzal, amit erről 
gondolnál. Azt gondolnád, hogy innentől kezdve 
minden könnyed és habos-babos lesz. 
 
ELIZABETH: Pontosan. 
 
ADAMUS: Nem. De pontosan ilyen fából faragták a 
valódi angyalokat. 
 
ELIZABETH: Oké. 
 

ADAMUS: Ilyen fából faragták a Felemelkedett Mestereket – felszínre kerül  az összes piszok, 
kosz, mocsok annak érdekében, hogy elengedésre, átalakulásra kerüljön. 
 
ELIZABETH: Igen. Csodálatos. 
 
ADAMUS: Igen! Ez egy fenomenális folyamat, és teljesen ellentétes a tanítások nagy részével – a 
vallási és spirituális tanítások nagy részével – de ez a valódi. Ez a valódi dolog, és keresztülmész 
ezen, és mi ezt felvesszük itt, te is felveszed ezt, és a terem hátuljában is felvételre kerül a 
stáb részéről. Ez a valódi élet Realizáció. Jó. 
 
ELIZABETH: Igen. 
 
ADAMUS: Köszönöm. 
 
ELIZABETH: Köszönöm. 
 
ADAMUS: És el tudjátok képzelni, hogy ez mekkora segítség lehet valaki számára, aki évek múlva 
majd elolvassa a könyvedet vagy végig veszi a Mester Élete sorozatot, vagy megnézi a 
Shoudokat, és közben hatalmas „aha” élményei, felismerései támadnak? És nem csak elméleti 
vagy filozófiai értelemben, mert ezek a dolgok valódi emberektől származnak, akik tényleg 
realizált Mesterek lettek. Amit ti csináltok, az nagyszerűbb, mint amit a világ összes 
csatornázója és spirituális guruja tesz, mindent egybe véve. A Mesterlét történetei sokkal 
dinamikusabbak és nagyobb jelentőséggel bírnak. Jó. És hol érezted ezt? Igen. 
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JORGE: Helló testvér! 
 
ADAMUS: Helló. 
 
JORGE: Hogy vagy? 
 
ADAMUS: Jól. Szent testvér. Szent testvér. 
 
JORGE: Most ezt magadra vagy rám mondod? 
 
ADAMUS: Magamra. (nevetnek) Így hívnak. 
 
JORGE: Szent testvér. 
 
ADAMUS: Igen. A Saint-Germain azt jelenti, hogy Szent 
Testvér. 
 
JORGE: Óh! 
 
ADAMUS: Tehát amikor testvérnek hívsz engem, én erre azt mondom, hogy „Igen”. 
 
JORGE: Szent Testvér. 
 
ADAMUS: Én vagyok a Szent Testvér. 
 
JORGE: Nahát! Szia Szent Testvér! 
 
ADAMUS: A szent szót nyugodtan elhagyhatod, de ha nem, az is rendben van. Szándékosan 
választottam magamnak ezt a nevet. Szent Testvér. Igen. 
 
JORGE: Jó. 
 
ADAMUS: Jó. És téged, hogy hívnak? 
 
JORGE: Jorge. 
 
ADAMUS: Jorge. 
 
JORGE: Jorge. 
 
ADAMUS: Jó. És mi a neved jelentése? 
 
JORGE: Hát…(szünetet tart, majd elneveti magát) Még nem realizáltam a valódi jelentését. 
 
ADAMUS: Á…(Jorge továbbra is nevet) Azt jelenti, hogy bölcs ember. Tényleg ez a név jelentése. 
 
JORGE: Odafigyelek rád. (nevetnek) 
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ADAMUS: Nem, tényleg ezt jelenti, járj utána! Azt jelenti bölcs ember…nem okos, hanem bölcs 
ember. Bölcs testvérnek foglak ezentúl hívni. 
 
JORGE: Ahogy mondtam…. 
 
ADAMUS: Saint-Jorge. 
 
JORGE: Jorge. 
 
ADAMUS: Igen. 
 
JORGE: Hadd meséljek el egy rövid kis történetet! Elmúlt életbeli regressziót végeztem… 
 
ADAMUS: Hogy mit?! 
 
JORGE: …talán a te tanácsodra. (nevetnek) És 
így fedeztelek fel téged, és még sok mást… 
 
ADAMUS: Várjál! Muszáj feltennem neked egy 
kérdést. Valaki segítette ezt az elmúlt életbeli 
regressziót? 
 
JORGE: Nem, egyedül csináltam. 
 
ADAMUS: Egyedül – ezt a választ akartam. 
 
JORGE: Igen. 
 
ADAMUS: Te bölcs testvér, te. 
 
JORGE: A felébredési folyamat által kerültem 
ebbe bele. 
 
ADAMUS: Igen, igen. 
 
JORGE: Előtte nem foglalkoztam én se spiritualitással, se a vallással, semmi ilyesmivel. Amire azt 
mondanám, hogy okos húzás volt. 
 
ADAMUS: Igen, igen, Bölcs Testvér. 
 
JORGE: És valahogy belekerültem ebbe a – ez egy hosszú történet, de az a lényeg, hogy 
belekerültem ebbe az elmúlt életbeli regresszióba, és a világon sok ember… 
 
ADAMUS: Ismertél engem? A Misztérium Iskolákat? 
 
JORGE: Igen, valamikor, egy másik időben. 
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ADAMUS: Igen. 
 
JORGE: És abban is biztos vagyok, hogy az egyik ilyen ülésen megjelentél, manifesztáltad magad. 
 
ADAMUS: Valószínűleg. 
 
JORGE: Egy pár alkalommal. 
 
ADAMUS: Igen. 
 
JORGE: És valaki azt mondta nekem, hogy „Oka van annak, hogy Jorge-nek hívnak.” Csak idézd 
fel magadban Szent György történetét, és meg is van a válasz. 
 
ADAMUS: (úgy tesz, mintha előrántana egy kardot) Igen. 
 
JORGE: És …tudod. 
 
ADAMUS: Oké. Szóval hol éreztél fájdalmat Szent Testvér? 
 
JORGE: Miért fáj? 
 
ADAMUS: Igen, a tested. Mit éreztél ebben az elmúlt egy hétben? Hol éreztél valamit, a testedben 
vagy az elmédben? 
 
JORGE: Nem annyira foglalkozom azzal, ami történik… 
 
ADAMUS: Nem volt szorulásod vagy felfúvódásod a múlt héten? (nevetések) 
 
JORGE: Nem. 
 
ADAMUS: Nem, nem. 
 
JORGE: Néha volt egy kis… 
 
ADAMUS: Nem vagyok benne biztos, hogy ezt most akarjuk-e hallani… de mondjad csak! 
(nevetések) 
 
JORGE: Égő érzés a szívemben. 
 
ADAMUS: Égő, égető érzés a szívedben. 
 
JORGE: Igen. 
 
ADAMUS: Meglepő. Meglepő. Valóan? 
 
JORGE: Ezen az oldalon. 
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ADAMUS: Hát igen, általában a szív azon az oldalon található, bár ismerek valakit, akinek a 
másik oldalon van a szíve. 
 
JORGE: Igen, kifejezetten… 
 
ADAMUS: És nem előre, hanem hátrafelé lépked. 
 
JORGE. Ma éreztem ezt, és a fejemben is éreztem fájdalmat. 
 
ADAMUS: Igen, igen. 
 
JORGE: Fejfájásaim voltak. 
 
ADAMUS: Az én voltam. (nevetnek) Tehát a szíved. 
 
JORGE: A szívem. 
 
ADAMUS: A szíved. 
 
JORGE: És a fejem. 
 
ADAMUS: Oké. Jó. 
 
JORGE: Nagyjából ennyi. Igen. 
 
ADAMUS: Köszönöm. Nagyra értékelem. És a Jorge név bölcset jelent. Bölcset. 
 
JORGE: Ó, köszönöm. 
 
ADAMUS: Jó. Kérek még egy pár választ! Hol érezted ezt mostanság? 
 
ALI: Sok igazán fura energiát éreztem mostanság, 
amilyeneket korábban nem éreztem, és az energia valódi 
hiányát éreztem. 
 
ADAMUS: Valóban? 
 
ALI: Igazából nem akartam semmit se csinálni, és nem is 
érdekelt semmi. 
 
ADAMUS: Igen, korábban pont erről beszéltem. 
 
ALI: Igen. 
 
ADAMUS: Az ember, hogy „Nem akarok semmit csinálni és…” (mondja nyafogó hangon) 
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ALI: Hát elég mélyen benne voltam ebben és meghallgattam az Angyal Közvetítést, ami tényleg 
nagyon… 
 
ADAMUS: Ez tényleg egy nagyon jó reklám az Angyal Programra. (nevetések) 
 
ALI: Igen. 
 
ADAMUS: (nevetve): Igen. 
 
ALI: És beszéltem egy pár más Angyallal (támogatóval) is aznap, és mind ugyanazt mondtuk. A 
tökéletes időben jött ez a csatornázás. 
 
ADAMUS: Igen. 
 
ALI: Ugyanakkor az egyetlen félelmem az volt, ahol a 3-5 évet említetted. Azt gondoltam, hogy 
„Jézusom! Akkor még 3 évig ezt kell még tennem, ugyanígy fogom magam érezni, mint 
ma?” 
 
ADAMUS: Miért pont 3-5 évig? Ezt meg honnan szedted? 
 
ALI: Nem te... azt mondtad, hogy ez még 3-5 évig eltarthat. 
 
ADAMUS: Nem, nem, nem. 
 
ALI: De inkább csak 3 évig. 
 
ADAMUS: Akkor hadd tisztázzam ezt! Amit itt most közösen teszünk, az a következő 3-5 évben 
nem fog sok külső embert hozzánk vonzani. Ez egy elég összetartó csoport világszerte. Nem egy 
nagy csoport – már megadtam a számokat a február 14-i üzenetemben, pár évvel ezelőtt. És a 
csoport mérete nem fog változni. Egy páran jönnek, páran pedig elmennek. De azt is mondtam, 
hogy nem foglalkozom új tanítványokkal. Csak azokkal dolgozom, akikkel együtt dolgoztam a 
Misztérium Iskolákban – egy kevés kivételtől eltekintve – de másokkal nem dolgozom. És 
ebben a következő 3-5 évben meg fogjuk ezt csinálni. Úgy értem, hogy nem lesznek ott azok a 
hepehupás dolgok, mint eddig. 
 
ALI: De jó! 
 
ADAMUS: Ez lesz a teljes integráció. 
 
ALI: Hurrá! 
 
ADAMUS: És a beszélgetéseink témája a következő dolog köré fog összpontosulni, hogy „ Milyen 
nehézségei vannak az ember Mesteri létezésnek?” – És most ebbe nem akarok belemenni – de 
be fogjuk állítani a díszletet az utánatok jövőknek. 
 
És hogy mi fog történni ebben a következő 3-5 évben – elkezdek beleérezni ebbe, felmérem a 
dolgokat, és ez egy kicsikét hamarabb meg fog történni – és akkor szélesre tárul minden. A 
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szavaknak híre megy majd, nem azért, mert ezzel próbálkoznánk. De ennek az egésznek híre 
megy majd, hogy „Valami történik ott.” – és egy új fókusz és figyelem helyeződik majd a 
Shaumbrára. És ez nagyon gyorsan fog történni, és egy ponton majd nehézzé fog válni, mert 
ti, a Bíbor Kör stábja, Cauldre és Linda benne akartok majd maradni ebben a jó, kényelmes kis 
arénában, amiben itt vagyunk együtt. És hirtelen majd mindenki kopogtatni kezd az ajtón a 
varázs elixírt keresve. 

 
És ez egy trükkös szakasz 
lesz. Hirtelen ennek az 
egésznek híre megy, 
hogy nem csak ketten, 
hanem több ezer és ezer 
ember megengedi, hogy  
az energia őt szolgálja. 
Nem beszélnek róla, 
hanem egyszerűen ez 
történik. És Hollywoodi 
ajánlatoktól kezdve lesz 
majd minden, és ezt 
most szó szerint értem – 
el tudjátok ezt képzelni? 
(nevetések) Hollywoodi 
film ajánlatok, és 
jönnek majd olyan 

emberek – és ez már most is történik – hogy olyan emberek jönnek majd, akik fogják és elveszik 
az anyagaitokat – ezeket a Shoudokat, a rendezvényeinket, a tanfolyamainkat és törvénytelen 
módon kereskedelmi, üzleti értelemben fogják azokat terjeszteni. Majd én kimondom a szót – 
Cauldre nem akarja, hogy kimondjam – de el fogják ezeket lopni, és amikor ez megtörténik, akkor 
az anyagok már nem fognak ugyanazzal az esszenciával rendelkezni, mint most, amit így közösen 
teszünk. 
 
Ez az egészen gondosan, mesterien lett létrehozva mindannyiunk által a többi birodalomban, a 
Bíbor Tanácsban és általatok, hogy ez teljesen helyénvaló legyen és mindig, mindig, mindig, 
mindig titeket szolgáljon. Soha nem vesz el tőled semmit, soha nem próbálja ezt „gurusítani”, 
soha nem próbál rajtad kívül másra fókuszálni, rátok fókuszál, akik keresztülmentek ezen. És 
ez bizony majd kihívást fog okozni. Jogi kihívást fog okozni. És a szívnek is kihívást fog ez 
okozni, amikor az emberek majd fogják ezeket az anyagokat, és olyan dolgot csinálnak belőle, 
amiről ti is, és én is tudom, hogy nem helyes. Egy szinten ez már most is történik, de csak 
elenyésző szinten ahhoz képest, ami ezek után fog történni. 
 
Tehát továbbra is szorosan összetartóak és fókuszáltak maradunk ezzel a csoporttal, 
mindannyiótokkal ebben a következő néhány évben, és aztán pedig majd – bumm! – szélesre 
tárul az egész. És ennek így is kell lennie, hogy kitárul az egész. Ez nem tévedés, hanem 
ennek így is kell lennie. De ez nagyon sok kihívást állít majd elétek, olyan lesz, mintha 
hirtelen egy hatalmas fényszóró világítana rátok, pedig ti csak örömben szeretnétek élni az 
életeteket. Most már tudatos teremtőként akartok élni, de váratlanul kopogtatnak az ajtódon 
a szó szoros értelmében, és tudni akarják, hogy  mi az, amivel rendelkezel. Azt akarják majd, 
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hogy legyél a gurujuk. És bár jár ezzel egy kis kísértés, végül fel fogod ismerni, te ezt nem 
akarod, nem ezért vagy itt. Tehát erre mondom azt, hogy ez még úgy 3-5 év múlva fog 
történni. 
 
És amin keresztülmentetek, és az az összes szarság meg szemét, ami abban volt – azzal már 
végeztünk. Igen. Jó. Ez lehetőséget adott nekem, hogy ezt egy kicsit előadhassam. Még egy 
valakit kérek. Hol érezted ezt? 
 
LINDA: Oké, akkor jöjjön a nyilvánvaló eset. 
 
ADAMUS: És az előbb mondtam valamit, és nem tudom, hogy… (a közönség reagál Mary Sue 
törött karjára) Tehát az előbb említettem valamit, és nem tudom, hogy ez eljutott- e a 
tudatotokig. Azt mondtam, hogy a test és az elme most már egy és ugyanaz. Többé már 
nincsenek elkülönülve egymástól. Mindig azt gondoljátok, hogy az elme valahol máshol van. Az 
elme most elfoglalja jogos helyét a fizikai test részeként. Úgy értem, hogy persze, hogy 
kapcsolódott a fizikaihoz, hiszen szüksége van a válladra meg a karodra meg a lábadra, de 
most már egyszerűen fizikai dologgá válik. Nem az intellektus hatalmi központjává, hanem 
most már összeolvad a testtel. Igen. 
 
MARY SUE: Még egy… 
 
ADAMUS: Elmagyaráznád? 
 
MARY SUE: Még egy sorozat a… 
 
ADAMUS: Elmagyaráznád a… 
 
MARY SUE: Baleset volt. 
 
ADAMUS: Baleset. Baleset volt? Mi történt? 
 
MARY SUE: Elestem a biciklimmel. 
 
ADAMUS: Igen. 
 
MARY SUE: És agyrázkódást kaptam, és eltörtem a bal karomat. (Adamus tapsol, a közönség 
pedig nevet) 
 
ADAMUS: Annyira zavarban vagyok! (Adamus nevet) 
 
MARY SUE: Egyedül csak te tapsoltál. (mondja nevetve) 
 
ADAMUS: És mondd csak kedvesem, mikor is történt ez? 
 
MARY SUE: Kedden. 
 
ADAMUS: Kedden. És nem pont arról beszéltünk, hogy fura dolgok történtek a héten? 
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MARY SUE: De igen. 
 
ADAMUS: Igen, igen. És mi történt? Igazából – valójában – mi történt? 
 
MARY SUE: Ütközéses betöltés – remélem. 
 
ADAMUS: Pontosan! Pontosan! (Mary Sue nevet) Pontosan! Tudod néha hajlamos vagy kissé 
intellektuális lenni. 
 
MARY SUE: Igen, és most beütöttem a fejem. 
 
ADAMUS: Igen, beütötted a fejed, mégis mosolyogsz. 
 
MARY SUE: Oké. 
 
ADAMUS: De most tényleg. Nem kell mindannyiótoknak így csinálni, de különben ez egy módon 
tényleg briliáns volt. Tudtad miről lesz ma itt szó, és hogy minek a megtétele áll előttünk. Te 
meg úgy voltál ezzel az egésszel, hogy „ Néha annyira el tudok akadni, meg tudok rekedni, és 
az emberi részem meg ezt az egészet intellektualizálja.” – Igaz? 
 
MARY SUE: Igen. 

 
ADAMUS: Tudod mi történt, hogy „ Tudom mit 
fogok tenni. Olyan leszek, mint egy kisgyerek. El 
fogok esni a biciklimmel…” – El is tört a karod, vagy 
csak… 
 
MARY SUE: Eltört. 
 
ADAMUS: Eltörted a karodat. 
 
MARY SUE: De nem ficamodott ki. 
 
ADAMUS: Oké. És agyrázkódásod volt. Még valami? 
 
MARY SUE: Hihetetlen horzsolásaim és zúzódásaim 
vannak… 
 
ADAMUS: Jaj! 
 

MARY SUE: …az egész testemen. (mondja nevetve) 
 
ADAMUS: Nem foglak arra kérni, hogy mutasd meg a zúzódásaidat, de lehet, hogy később egy 
pár embert érdekelne a dolog. Igen, és ez egy ilyen ütközéses betöltődés volt, amit nem igazán 
ajánlok senkinek, de néha egyszerűen csak szükség van egy jó nagy ütésre. 
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LINDA: Elmagyaráznád ezt azok kedvéért, akik nem tudják, hogy ez mit is jelent pontosan? 
 
ADAMUS: Ja, az ütközéses betöltődés. (Tóbiás beszélt erről az Élet szépsége anyagban) 
 
KERRI: Mutasd meg nekünk, hogy mi az!(nevetés) 
 
ADAMUS: Gyere csak ide! A kedves Kerri azt mondja, 
hogy „ Mutasd meg nekünk!” – Tudod az, amikor 
félrelépsz vagy megbotlasz és elvágódsz, elesel. (úgy 
tesz, mintha megbotlana) 
 
KERRI: Ez így nem elég jó! (nevetések) Úgy értem, 
meg van ehhez a képességed, hadd lássuk… 
 
ADAMUS: De mi van, ha Cauldre ettől agyrázkódást 
kap, és nem tudja befejezni a csatornázást? 
 
KERRI: Ütközéses betöltődés! 
 
ADAMUS: Igen, ütközéses betöltődés. (Mary Sue 
nevet) Köszönöm. Milyen együttérző vagy! Az 
ütközéses betöltődés akkor történik, amikor hirtelen 
bekövetkezik egy baleset – mondjuk leesel a 
lépcsőről, elesel, félrelépsz, megbotlasz, elesel a bicikliddel, vagy egy bortúrán veszel éppen 
részt több más Shaumbrával együtt, aztán történik egy kis baleset, és mindenki… tudod, ez egy 
váratlan ütközéssel járó esemény. 
 
Ez általánosságban szólva minden gyerekkel megtörténik, mert az isteniség, a szellemed nem 
egyszerre jön be ide. Sokszor úgy 2 éves korodig egyáltalán el sem kezd bejönni. És így 
egyfajta burok vagy. Van egy kis személyiséged, neved, de ennyi az egész. Aztán szép lassan 
elkezd bejönni, és körülbelül 18-21 év alatt érkezik be. 
 
De kimondottan gyerekként olyanok szoktak történni, hogy mondjuk leesel egy fáról. Vagy 
nekiszaladsz egy falnak, minden ok nélkül. Vagy elesel. Vagy valaki elég rendesen megüt vagy 
meglök téged az iskolaudvaron, és beütöd a fejed. Ezek az ütközéses betöltődések, mert ez 
az az időszak, amikor hirtelen kiszállsz a testedből, a logikádból – és huss – kapsz egy erős 
infúziót a szellemedtől vagy az isteniségedtől mindegy, hogy nevezed meg. És ilyenkor egy erős 
dózis tud beérkezni az emberi formádba. 
 
Tehát a bicikliden vagy – és ez tényleg szinte olyan, mintha kisgyerek lennél – majd leesel a 
biciklidről. Mi okozta az esést? 
 
MARY SUE: Volt egy több centiméteres rés a járdán, és ahogy megpróbáltam átmenni rajta, és 
visszatérni a járdára, közben elveszítettem az egyensúlyomat. 
 
ADAMUS: Aha, értem. 
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MARY SUE: Beleestem az árokba. 
 
ADAMUS: Igen. 
 
MARY SUE: Ami tele volt kődarabokkal. 
 
ADAMUS: De volt rajtad sisak, ugye? 
 
MARY SUE: Természetesen igen. 
 
ADAMUS: Jó. Jó. Tehát nagyjából jól vagy. Meg 
fogsz gyógyulni. 
 
MARY SUE: Igen, nagyjából jól vagyok. 
 
ADAMUS: Nagyjából. 
 
MARY SUE: Úgy értem, a boldog órák helyett aznap este hála óránk volt. 
 
ADAMUS: Igen! (Adamus nevet) 
 
MARY SUE: Mert sokkal rosszabbul is elsülhetett volna a dolog. (mondja nevetve) 
 
ADAMUS: Sokkal rosszabb is lehetett volna, de nem kellett, hogy rosszabb legyen. Pont a 
megfelelő mennyiségű ütközéses betöltődést kaptad meg. Kiszálltál a fejedből. Egy hatalmas 
adag infúziót kaptál, és jól vagy. Itt állsz és mosolyogva meséled el a történetet, én pedig 
szurkolok neked. 
 
MARY SUE: Köszönöm. (mosolyog) 
 
ADAMUS: Azért történt, mert ki kellett szállnod abból a mentális megszokott kerékvágásból. 
Az elmúlt életekben túlságosan sok időt töltöttél spirituális tanulmányokkal, és miközben ez 
mesés, ahhoz, hogy az egészet tapasztalattá formáld, abba kell hagyni ezeket a tanulmányokat, 
és meg kell élni, meg kell tapasztalni a dolgokat. És pontosan ezt tetted. 
 
Tehát azt mondanám, hogy nagyjából rendben vagy, az agyad egy kicsit össze lett zavarva. 
 
MARY SUE: Oké. 
 
ADAMUS: És ez tényleg jó, mert már szüksége volt az újra rendeződésre. Ettől még ugyanúgy 
fenn fogod tudni tartani az emberi intelligenciádat, csak most már az elméd visszavonul, 
meghátrál és többé már nem ő lesz a tudatod központja. Többé már nem az, mert a tudatod 
központja Te vagy, az Én Vagyok. És többé már nem az elme az, és ez egy hatalmas lépés volt 
számodra. 
 
MARY SUE: Oké. 
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ADAMUS: Jó, köszönöm. 
 
MARY SUE: Köszönöm. 
 
ADAMUS: Mindenki érzett valamit ebben az 
elmúlt egy vagy két hétben. Néhányatok esetében 
megtörtént ez az ütközéses betöltődés. Egy páran 
pedig csak masszív depressziót éreztetek. És 
voltak olyanok is közületek, akik egyszerűen csak 
teljesen üresnek éreztétek magatokat. Páran erős 
szorongást éreztetek – és tudom, hogy rengeteg 
mindent érezhettetek, de a lényeg, hogy ezek 
különféle érzések voltak. A leginkább azt figyeltem 
meg ebben az elmúlt egy vagy két hétben, hogy 
volt egy fizikai reakció – nem mindenkinél – de 
sokan a szívetekben éreztétek ezt, ahogy ezt 
Elizabeth már az elején elmondta. A szívben 
éreztetek talán egy kis nyomást, vagy melankóliát, 
vagy  lehet, hogy  szabálytalan volt a szívverésed, 
kihagyott egy ütemet, vagy valami ilyesmit érezhettetek, és ez teljesen helyénvaló arra 
vonatkozóan, ahol éppen most tartunk. 
 
A szív az, amit a fizikai test energia központjának és a szeretet központjának tartotok. A szív 
érzi, hogy mibe mentek bele, és van erre egy vágyódása. Arra vágyik, hogy menj tovább a saját 
teremtésedbe, és ezzel együtt arra is vágyik, hogy visszafelé menjen és visszatérjen az összes 
emberi emlékéhez. És ez az egész a szív területén összpontosul, és ott jön össze egymással. Egy 
páran ezt inkább a gyomrotokban éreztétek, ami mondhatni maga alá gyűri a szívet, de azt 
mondanám, hogy a szív volt a legnagyobb dolog ebben az időszakban. 
 
És tudjátok ez szinte már egy melankolikus nagyrabecsüléssé válik mindazzal kapcsolatban, 
amit megtettél, amin keresztülmentél. Valami ilyesmi, hogy „Ó, nahát! Most eltávozunk. 
Mindezt magunk mögött hagyjuk. És egy új helyre távozunk” –  és ott van ez a feszülés vagy 
küzdelem a szívben. De ezzel egy időben pedig ott van az a vágyódás, hogy visszatérj a 
természetes énedhez, ahhoz, aki valójában vagy. És ezt tesszük meg a Kiemelkedésben. 
 
Tehát voltak fizikai reakciók és ütközéses betöltődések. Volt egy jó pár ütközéses betöltődés 
a héten, és ha ezt most hallgatod, és neked is volt ilyen tapasztalásban részed, akkor oszd ezt 
meg a közösségi médián, hogy mások is láthassák. Nem vagy egyedül! Közösen megyünk 
keresztül ezen az egészen. 
 
 
Kiemelkedés – logó és intro videó 
 
Akkor most szeretném elmondani a két ok egyikét, ami miatt ma eljöttünk ide. 
 
Ahogy most elkezdjük a Kiemelkedést, meg fogok tenni pár dolgot itt a legelején. 
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Megtennétek, hogy kirakjátok a képernyőre a Kiemelkedés logóját? Ha tudnátok, hogy ezzel 
kapcsolatosan mi mindenen ment keresztül a stáb, hiszen több grafika is volt ennek 
szimbolizálására, de ez volt ez én kedvencem. Ezt kifejezetten szeretem, és Adamusként 
beszélek itt, de tudom, hogy Lindának és Cauldre-nek is ez volt a kedvence. A Kiemelkedés 
miatt szeretem ezt a logót. Mert mi az, ami kiemelkedik? Mi az, ami itt kiemelkedik? 

 
Három részből, három 
csiszolatból áll – az 
emberből, a Mesterből 
és az Isteniségből. És ha 
ezt látjátok, hogy is 
hívják ezt Linda? 
 
LINDA: Végtelennek. 
 
ADAMUS: Végtelen 
minek? 
 
LINDA: Hármasságnak. 
 

ADAMUS: Végtelen hármasság, vagy végtelen isteniség. Mert ezek a részek többé már nem 
különülnek el egymástól. Ezek a részek (egyik oldal) eddig el voltak rejtve ettől a résztől. (másik 
oldal) És most már szinte láthatod a végtelent, és azt, hogy ez belül van. Nem kerül kivetítésre. 
A Kiemelkedésről beszélünk, és ezek az azonnali képek keresztültörnek valamin. Igen, de ami 
még fontosabb az az, hogy amit itt teszünk, az az összeolvadás. 
 
Az összeolvadás benne van magában a kiemelkedés szóban. (angolul a kiemelkedés emergence 
– szóban pedig megtalálható a merge szó, ami pedig az összeolvadást jelenti – a ford. megj.) 
Kiemelkedés, összeolvadás, összehozni egymással és tudatában lenni az embernek, a 
Mesternek, az Én Vagyok-nak, és az Én Vagyok sugarainak, az Én Vagyok tapasztalásának. 
Minden egyes sugár tapasztalati szinteket képvisel. A sugarak aztán tovább mennek a 
Mesterhez. Eddig csak te voltál, aki ugye megélted a tapasztalást, amit elemeztél, és 
megítélted azt. Vagy boldognak vagy szomorúnak ítélted azt meg. De most ez tovább megy a 
Mesterhez, aki ezt bölcsességgé párolja. És a bölcsességnek temérdek sok szintje és rétege 
van. Mert a bölcsesség nem egysíkú. A bölcsességnek rengeteg sok csodaszép része van. Sokat 
fogunk erről beszélni a Keahak-ban és a Shoudokban is. Sok különféle szintje van. A 
bölcsességnek meg van a maga spektruma. És ez nem csak egy dolgot jelent, és pont ebben 
rejlik a szépsége. Ahogy megtanultok belemenni a saját bölcsességetekbe, látni fogjátok, hogy 
létezik olyan bölcsesség, ami elképesztően érzéki, és létezik olyan is, ami nagyon egyszerű. Van 
olyan bölcsesség, ami énekel. Erről majd később fogunk beszélni. 
 
Tehát a Mester mindent átvesz az embertől, és bölcsességgé alakítja azt, és ez az ajándéka az 
Én Vagyok számára. Nem mintha az Én Vagyok-nak ajándékokra lenne szüksége, hanem az Én 
Vagyok egyszerűen imádja a tapasztalásait és annak bölcsességét, tehát itt van ez az áramlás, 
ami visszatér az Én Vagyok-hoz. 
 
Képzeld csak el az Én Vagyok-ot, a Létezem-et, aki egyszerűen csak élvezi a létezés örömét. 
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Nincs szüksége semmire, és állandóan az Én orgazmusát éli meg, ami túlcsordul, amit 
egyszerűen csak kiáraszt magából, majd újra magába hozza, pusztán csak a teremtés kedvéért, 
pusztán csak a saját létezése kedvéért. Csak az örömért. Nincs ebben se bánat, se szomorúság. 
Ez az egész csak az örömről szól. És ez az, ami folyamatosan, megállás nélkül megtölti az Én 
Vagyok kelyhét, majd az Én Vagyok ezt újra visszasugározza az emberre, azt mondva neki, hogy 
„Menj és tapasztalj újra! Tapasztalj! Ne aggódj a múlt miatt. Hiszen az már bölcsességé lett 
alakítva. Tapasztalj, éld az életed!” 
 
Nemrégiben feltettem egy kérdést a Keahak-ban, hogy „ Mit akarsz megtapasztalni?” – mert 
most már képes leszel azt megválasztani. Az nem csak úgy meg fog majd történni veled. Ezzel 
véget érnek a sors napjai a számodra, ahol csak úgy történnek a dolgok, és neked fogalmad 
sincs róla, hogy miért történnek azok a dolgok, amik történnek. Elkezded tudatosan 
megválasztani a tapasztalásaidat. Nagyon keményen nyomtam a Keahak-osokat, és hányingerig 
ismételtem, hogy „Mit akarsz megtapasztalni?” – Mert ugye ott vannak a tipikus dolgok, mint 
a pénz, meg az, hogy „A gyerekeim legyenek velem kedvesebbek” – meg az, hogy „Több alvásra 
van szükségem.” 
(nevetések) 
 
Mit akarsz megtapasztalni? 
Mert amikor képes vagy a 
tudatosságodat arra a 
szintre emelni, hogy „ Mit 
akarsz megtapasztalni?” – 
Úgy értem, párold ezt le, 
és nem az emberi 
szükségleteket értem 
ezalatt. „ Mi a 
szenvedélyed, mit 
szeretnél megélni, mi adna 
örömet?” Amikor eljutsz 
arra a pontra, hogy képes 
vagy azt meghatározni, amikor képes vagy azt tisztán és egyértelműen meghatározni, akkor 
többé nem kell aggódnod a hétköznapi emberi dolgok miatt, mert arra ott lesz a gondviselés, 
és miért is? Mert az energia szolgál téged, ahelyett, hogy támadna. 
 
Amikor képes vagy meghatározni, hogy „ezt és ezt akarom megtapasztalni az életemben”, és 
nem azt, hogy „3 különböző országba akarok elutazni”. Vagy még, amikor régen feltettem azt 
a kérdést, hogy „Hogyha lenne 3 kívánságod, akkor mit kívánnál?” – Hogy búvárkodjak! – Jó, 
rendben, de itt ennél egy kicsit magasabb dologról van szó. Azok a többi dolgok pedig csak 
megtörténnek. Az összes emberi szükségletet megoldja a gondviselés. A kérdés az, hogy mit 
akarsz megtapasztalni? Az érzékiséget? Vagy a létezés mély érzését? Ilyenekre gondolok. És 
ha egyszer eljutsz erre a pontra – ahol éppen most tartunk – akkor minden más gondot visel 
magára. A számláid, az autód, az utazás iránti vágyad – minden egyszerűen csak ott lesz, a 
helyére kerül. 
 
De a lényeg az, hogy azért szeretem a Kiemelkedésnek pontosan ezt az ábrázolását, mert ez 
mutatja, hogy minden belül van. És az egész szorosan összekapcsolódik egymással. Mindegyik 
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egymásra ragyog. És voltak erre vonatkozó kérések korábban már, és ezt én is szeretném, 
hogy akkor játsszuk le újra azt a bevezető videót. És mielőtt még megtennénk, hadd mondjak 
erről pár dolgot! 
 
Ha tényleg beleérzel ebbe, akkor ebben benne van mindannak az esszenciája, amit közösen 
megtettünk az évek alatt energetikailag – ebben a nagyon kis rövidke videóban. Úgy értem 
kellemes ezt megnézni, és a stáb rengeteget küzdött ezzel. El sem tudom mondani, hogy 
milyen sokat küzdött ezzel. Próbálták a legjobban megközelíteni ezt kreatív szempontból. Amire 
nem jöttek rá, az, hogy energetikailag próbálták ezt jól megcsinálni. – Hogyan fejezzük ki ezt a 
kontrasztot? A kontrasztot aközött, amilyenek régen voltak a dolgok és aközött, ahogyan most 
állnak a dolgok. Az átalakult energiákat. És akkor játsszuk is ezt most le! Utána majd mondok 
még pár dolgot. Kérném lekapcsolni a világítást! 
 
(lejátszásra kerül a Kiemelkedés Sorozat bevezető videója) 
 
Hm. (páran tapsolnak) 19 év. 19 év lett besűrítve ebbe a videóba, és nevetnem kell. A stáb 
nagyon alaposan átvett minden egyes részletet – és elég keményen meggyűlt ezzel a bajuk. 
Nem tudom hány tervet vettek át. Talán Jean tudja. 
 
JEAN: Majdnem húszat. 
 
ADAMUS: Majdnem 20 másik verziót, és azon tűnődtek mi lehet a baj. Hát mindent 
megpróbáltatok energetikailag belesűríteni ebbe, hogy benne legyen az energia. 
 
 
Kiválóság 
 
Szeretnék valamire rámutatni, ami rendkívül 
fontos, és elég hajthatatlan vagyok ezzel 
kapcsolatban a Bíbor Körrel, a stábbal – és ez 
pedig a kiválóság. Ha innentől kezdve teszel 
valamit a Kiemelkedésben, akkor tedd azt jól! És 
ne úgy, ahogy azt a régi ember tette volna, 
félszívvel, csak úgy tessék-lássék. Ha élni akarsz, 
akkor élj kiemelkedően! Hívhatod ezt 
minőségnek, stílusnak vagy eleganciának is! De 
amennyiben itt  akarsz maradni ebben a fizikai 
testben, akkor csináld jól! Ha készítesz egy 
videót, akkor csináld jól, akkor az legyen 
minőségi munka! 
 
A jól csinálás alatt nem azt értem, hogy 
túlgondold azt a dolgot! Hanem azt jelenti, hogy 
helyezd abba bele a tudatosságodat, az Énedet! 
Hiszen a teremtő így tesz. Az ember néha csak összecsapja a dolgokat, vagy a legrosszabb 
esetben manipulációra használja azt. De ha meg akarsz valamit tenni, ha mondjuk fel akarsz 
építeni egy házat, akkor csináld azt jól! Kiemelkedően! A régi ember talán azt mondaná, hogy 
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„De nincs rá pénzem!” – A Mester pedig azt mondja, hogy „Működni fog. Csináld jól!” – Ha 
utazni fogsz, tedd azt jól, kiemelkedően, Ha partit akarsz adni a házadban, csináld jól! Ami 
nem azt jelenti, hogy több időt vagy több erőfeszítést kellene tenned, sőt igazából kevesebbet. 
De vidd magaddal a tudatosságodat, bármit is akarsz megtenni. 
 
Tegyük fel, hogy vacsora partit adsz. Az ember persze keresztülmenne az összes részleten, 
hogy mit kell ehhez előkészítened, és megtervezned, meg ott a takarítás és minden egyéb. Az, 
hogy jól csinálod, azt jelenti, hogy „ Itt Vagyok. Itt Vagyok ezen a vacsora partin, amit meg fogok 
tartani.” – Vidd bele a tudatosságodat! És akkor minden más is összerendeződik. Akkor minden 
eljön, hogy téged szolgáljon. Az energia mindig hátulról érkezik. Soha nem szemből és 
támadóan. Mindig támogatni fog téged. Csináld jól! És ismételten szólva, nem kell 
erőfeszítéseket tenned. Nem kell azt túlgondolnod. Hozd be az Itt Vagyok-ot mindenbe, amit 
csak teszel. Ha elindítasz egy üzletet, csináld jól! – „Itt Vagyok.” 
 
És a természetes elegancia, a természetes megnyilvánulás működni fog. És akkor nagyon 
büszke leszel arra a videóra, vagy amikor kész lesz a házad, vagy amikor beindul az üzleted. 
Ránézel majd és azt mondod, hogy „Mesterként tettem meg. És nem emberként. Nem voltam 
felületes, hanyag. Nem spóroltam, és nem fogtam vissza az energiámat. Mesterként tettem 
meg.” 
 
Igazi műremekként fogjátok látni a teremtéseiteket, ahelyett, hogy csak valahogy elvégeznétek 
a munkát. Innentől kezdve ezt tényleg nagyon nyomni fogom veletek. Csináld jól! Azt kérdezem 
majd tőled, hogy „Jól csináltad? Mesterként csináltad?” – És biztosítani fogom, hogy ebbe az 
irányba haladunk. Ez lesz az egyik olyan apróság, ami még előttünk áll ebben a 3-5 évben. Ez 
lesz az egyik dolog, amit az emberek majd 
észrevesznek, a csoportban is és egyénenként is 
bennetek. – Miért van az, hogy mindent olyan jól 
és olyan könnyedén csinálnak? 
 
Akkor most vegyünk egy mély lélegzetet! Most itt 
pár percet várunk. Még sok mindenről kell 
beszélnünk. Jól csináljátok, rendben? (valaki azt 
mondja, hogy „Rendben.”) Rendben. Jó. 
Nagyszerű. Olyat csinálj, amiben érzed a saját 
teremtői mivoltodat, teljesen mindegy miről van 
szó. Még akkor is, ha már emberek is 
beletartoznak ebbe. Hozd be a Mesteredet, hogy 
dolgozzon! Oké. 
 
 
Az egész ledesztillálása – merabh 
 
A következőt fogjuk csinálni. Lesz  egy kis zene, és 
csinálunk egy merabh-ot. És fogjuk mindazt, amit 
megtettünk az elmúlt 19 sorozatban, és az 
egészet összehozzuk egyetlen merabh-ban. Miért is ne? 
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(megszólal a zene) 
 
Láttátok a videót, ami ennek a reprezentációja volt, és most, ahogy szól a zene, és belemegyünk 
a merabh módozatunkba, fogjuk mindazt, amit megtettünk. Még akkor is, ha nem voltál itt 
mind a 19 évben, mert itt voltál. Tudom, hogy ezt te is tudod, de mondjuk, ha egy évvel ezelőtt 
jöttél a Bíbor Körbe, akkor is itt voltál. Fogjuk Tóbiás összes gyönyörű tanítását, a mag 
tanításainkat, vagyis lényegében a ti mag tanításaitokat, vegyünk egy mély lélegzetet és pároljuk 
le az egészet. 
 
(szünet) 
 
Tóbiás mesélt nektek a származásotokról, arról, hogy honnan érkeztetek, az angyali 
családjaitokról. 
 
Ő mondta el nektek, hogy ti voltatok az angyali családotok képviselői. Ezt valószínűleg 
elfelejtettétek menet közben, pedig tényleg ti voltatok azok. Eljöttetek az Ark Rendjébe, ami 
az angyali családok legelső összejövetele volt. És lényegében egy egészen bámulatos találkozó 
volt. 
 
Az Ark Rendjében az a döntés született, hogy annak érdekében, hogy megértsük az energiát, 
megteremtésre kerül ez a Föld bolygó. Abból a célból, hogy megértsük azt, hogy mi is valójában 
a tudat, létrehozzuk ezt a Föld nevű helyet. És Tóbiás elmeséli a történetet, hogy ott volt ez az 
óriási, hatalmas konfliktus, akárcsak a Csillagok Háborújában, és erre kerestük a megoldást. Én 
viszont inkább azt mondanám, hogy mindez nem a csatározások miatt volt, hanem a hatalmas 
kíváncsiság miatt. 
 
Tehát a Föld és a fizikai birodalmak így 
megteremtésre kerültek, ti pedig eljöttetek ide. 
Eleinte pusztán szellemi létezőként, később pedig 
testet öltött biológiai létezőként. Akkor fogjuk ezt 
az egészet, és hozzuk össze egymással. 
 
Ott volt Lemúria összes létideje, majd Atlantiszé. 
Ó, Atlantisz, a szeretet micsoda helye volt, de 
ezzel együtt a pusztulás és az összeomlás időszaka 
is. 
 
Fogjuk hát ezt az egészet… 
 
Az összes létidőt, ami körülvette Jeshua létidejét… 
a Misztérium Iskolák időszakait, és hozzuk ezeket 
össze egymással. Majd azt is, hogy ebben a 
létidőben újra összejöttünk egymással, egy 
hatalmas elkötelezettséggel a Realizációtokra 
vonatkozóan, ami teljesen más, mint a hagyományos, tipikus spirituális, vallásos ösvények. 
 
Az összes Shoudot, az összes könnyet, az összes csodálatos Shaumbra összejövetelt világszerte. 
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És ezt mindet hozzuk most egybe! 
 
Az emberként megélt napokat. 
 
Az összes emberi dolgot. Ezen a ponton nem is tudom, hogy sírjak vagy nevessek. Az összes 
emberi létezéssel kapcsolatos dolgot – a korlátozottságot, az érzelmeket, azt  az érzést, hogy 
milyen szolgának, rabszolgának lenni átvitt értelemben is, és szó szerinti értelemben is. Milyen 
az, amikor mások elveszik tőled a hatalmadat. 
 
Az összes tapasztalást! Hú! Hogy milyen az, amikor van családod,  vannak szerelmeid. Végignézni, 
ahogy a szeretteid meghalnak, eltávoznak. 
 
Az emberi létezéssel kapcsolatos összes tűnődést és merengést, a spirituális utadon való 
elmélkedést, hogy „Mi fog most történni?” 
 
Fogjuk ezt az egészet, és legyünk itt Mesterek, pároljuk le ezt az egészet és alakítsuk 
bölcsességgé, beleértve ebbe minden maradvány bűntudat vagy szégyenérzetet. 
 
És most jusson eszetekbe egy pillanatra ez a logó, az új sorozatunk műremeke. A végtelen 
isteniség. Ahol ott az ember a maga tapasztalásával, amit most a Mester mind bölcsességgé 
alakít, és az Én Vagyok, aki egyszerűen csak kiragyogtatja a tudatát, a fényét a saját 
teremtéseire. 
 
Vegyünk erre egy mély lélegzetet! 
 
(szünet) 
 
És most elérkezett az idő. 
 
Kiemelkedésnek hívják. Realizációnak hívják. 
 
Ez az. Bumm! 
 
Vegyünk erre egy jó mély lélegzetet és most legyél megengedő. Úgy értem engedd meg a 
Megengedést, vagyis a Kvantum Megengedést… 
 
(szünet) 
 
…ahol az ember félreáll az útból. Befejezi az aggódást és az erőfeszítéseket. Egyszerűen csak 
félreáll az útból és Megengedő. Ennyi. Nem kell dolgozni a Megengedésen, hanem egyszerűen 
csak meg kell azt engedni. 
 
(szünet) 
 
Adamus, Adamus (kiejtve: Ah-da-mus) Nem csak egy aprócska falu Romániában. Hanem ez 
Saint-Germain, vagyis az én saját teremtésem. Így szoktam eljönni a Shaumbrához. Ez a mi 
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teremtésünk, ez az Adamus. 
 
Valószínűleg észrevettétek, hogy Adamus kissé 
különbözik Saint-Germain-től. Hajlamos 
káromkodni, szitkozódni. Hajlamos titeket 
provokálni, piszkálgatni, noszogatni, rávenni arra, 
hogy üljél máshová, és hajlamos a nevén nevezni a 
makyódat. Igazából ez az én – Adamusként való 
kedvenc elfoglaltságom, hogy a nevén nevezem a 
makyótokat. Hogy megnevettetlek benneteket. 
Hogy könnyekre fakasztalak titeket. És ez egy 
abszolút tökéletes összetétele mindannyiunknak. 
 
De időközönként nekem, Saint-Germain-nek is be 
kell jönnöm hozzátok, az Adamus alakítás nélkül. 
Mert előfordul, hogy át kell adni egy üzenetet. És ez 
vicces, hiszen ez a Saint- Germain volt ott veletek 
a Misztérium Iskolákban, és ezzel együtt jár egy 
nagyon intenzív energia. Saint-Germain nem, én nem vagyok – jaj, ez olyan zavaros, akkor most 
ki vagyok én? (Adamus nevet) Saint-Germain nem viccelődik annyit, mindig elegánsan akar 
felöltözni, és sokkal tiszteletteljesebb. 
 
De néhanapján fontos, hogy Saint-Germainként legyek itt, aki valójában vagyok, hogy így 
jöjjek el hozzátok. Tehát most annak érdekében, hogy elkerüljünk itt egy masszív bipoláris 
összeomlást Cauldre-nél, pár nappal ezelőtt elkészítettem ezt az üzenetet Saint- Germainként 
a számotokra. 
 
Vegyünk hát egy jó mély lélegzetet, dőljetek hátra, és halljátok meg magatokat ebben az 
üzenetben! 
 
 
A Kiemelkedés alapvető realizációi 
 
ST. GERMAIN: Vagyok, Aki Vagyok, a Szeretett Saint-Germain. 
 
Most érkezik el a Kiemelkedés időszaka, és Saint-Germainként jövök el hozzátok. Szeretem 
azt a tudati alakításomat, amikor Adamusként jövök el hozzátok. Adamus az Új Energiában 
élő Shaumbrát képviseli, és ez kivétel nélkül mindannyiótokat jelent. De most, ahogy elkezdjük 
a Kiemelkedést, megragadom ezt az alkalmat, hogy Saint-Germainként jöjjek el hozzátok. 
 
Saint-Germainként jövök el most hozzátok, mert ez egy olyan energia, ami ismerős számotokra 
a Misztérium Iskolák idejéből. Ez egy olyan energia, amibe kivétel nélkül mindannyian bele 
tudtok érezni, és vissza tudtok menni egészen a Misztérium Iskolák misztikus időszakába, ami 
a tanulmányok, a szórakozás és az öröm időszakai voltak. Mert most már készen állunk a 
következő hatalmas lépésre. Készen állunk a Kiemelkedésre – itt és most – és ahogy ezt 
megtesszük, itt és most ebben a pillanatban arra kérlek benneteket, hogy lélegezzetek bele a 
misztikus levegőbe. 
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Vegyetek egy mély lélegzetet a misztikus levegőbe, ami mindenfelől körbe vesz titeket. A 
Misztérium Iskolák miszticizmusába. A saját utazásod misztikumába. A következő lépés, a 
Kiemelkedés miszticizmusába. 
 
Vegyél egy mély lélegzetet a misztikus levegőbe! 
 
És vegyél egy mély lélegzetet a bölcsességbe! A bölcsesség, amit Mesternek is hívnak, most 
beérkezik. A bölcsesség az, ami egyensúlyba hozza az ember összes tapasztalását. A bölcsesség 
az, ami meglágyítja, elsimítja a durva éleket, és jelentőségteljességet hoz a tapasztalásba. 
 
Vegyél egy mély lélegzetet a misztikus levegőbe és a bölcsességbe! 
 
És ahogy most belemegyünk a Kiemelkedésbe, több alapvető, briliáns realizáció jár ezzel, amik 
olyan dolgok, amiknek nagyon a tudatába kell lennetek, ahogy belemegyünk a következő 
lépésekbe. Ezek lépcsőfokok voltak. Létezik néhány lényegi, nélkülözhetetlen alapzata annak, 
ahova most tartunk. 
 
Érezd át ezeket! Engedd meg, hogy a realizációd részei legyenek! Engedd meg magadnak, hogy 
magadhoz öleld és megértsd ezeket! Ezek az alapvető bölcsességek, ahogy belemegyünk a 
Kiemelkedésbe. 
 
 
~ Megengedés 
 
Sokat hallottál már korábban is ezek közül, nincs ebben semmi új. Az első és talán a legfontosabb 
mind közül a Megengedés. Ahol Megengeded a saját Énedet. 

 
Ez egyáltalán nem a kemény munka vagy 
az erőfeszítés által történik meg. Nem az 
erő által történik meg, és nincs benne 
egy szemernyi hatalom sem. A 
Megengedés által történik meg, jön be. 
 
A Megengedésben önmagában nincs 
semmilyen erőfeszítés. Ez egy nyitottságot 
jelent. Beengeded, Megengeded a 
bölcsességet, a tudatot a testedbe, a 
lényedbe, és minden egyes 
tapasztalásodba. 
 
A Megengedés egy nagyon személyes 
dolog. Az nem a világ többi részéről szól. 
Az nem egy másik személyről vagy 
létezőről szól. Az rólad szól. Hogy 

Megengeded magadnak, hogy mindaz legyél, aki vagy. 
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Ez nagyon alapvető, lényegi dolog. És roppant egyszerű. A Megengedéssel megnyitod, kitárod a 
szívedet, az elmédet, Beengeded az Atlantiszi Álmot, Megengeded, hogy minden részed itt 
legyen ebben a pillanatban. 
 
Megengedés. Vegyél egy mély lélegzetet a Megengedésbe! 
 
Ahogy erről már sokszor beszéltünk, ez egy természetes fejlődés vagy evolúció. Természetes. 
Nem kell rajta dolgoznod. Nem kell erőfeszítéseket tenned. Mert ez természetes. És valami olyan 
dolog, ami minden egyes lélek létezővel megtörténik, aki eljön ide, erre a Földre. 
 
Keresztül mész a földi inkarnációidon és annak összes megnyilvánulásán, majd eljutsz ide erre 
a pontra, ahol is természetes módon bejön a Mester. Néha ennek kissé ellenáll az ember, 
de a Mester akkor is bejön. Nem kell ide erővel berángatni, nem kell erre kényszeríteni, nem 
kell erre rábeszélni, nem kell neki hízelegni. 
 
A valódi Realizáció egy természetes folyamat. És aztán mondhatni engedd meg, hogy ez az 
ember megélhesse ezt a természetes folyamatot. Mindenféle harc, ütközet, alkudozás és 
erőltetés nélkül. Egyszerűen csak a természetes folyamat megengedésével. 
 
 
~ Energia 
 
Ezt követően pedig kiemelkedően fontos annak realizációja vagy felismerése, hogy az összes 
energia téged szolgál.  

 
Rengeteg olyan életed 
volt, ahol te dolgoztál 
meg az energiáért, 
ahol az energia 
rabszolgája voltál. De ez 
most megváltozik és 
felismered, hogy az 
összes energia téged 
szolgál. És ez mindig is 
erre volt szánva. 
Mindig is téged 
szolgált, csak sokan 
nincsenek is ennek 
tudatában. Nem 

tudatosak afelől, hogy az energia azért van itt, hogy őket szolgálja. 
 
Az energia nem az ellenséged. Az energia soha nem fog visszanyomni. Az energia soha nem 
fog mindenféle trükköket játszani veled. Az energia soha nem fog téged becsapni, átverni, soha 
nem fog téged elárulni. 
 
Vegyél egy mély lélegzetet! Fel tudod fogni, hogy az energia a te szolgálatodra van itt? 
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Ez a tiéd, a sajátod. Ez a te isteni jogod, akár a bőség formájában érkezik be, akár a béke 
érzésének képében érkezik meg, akár bölcsességként érkezik meg, akár pedig úgy, hogy a 
tökéletes helyen vagy a tökéletes időben, vagy akár más emberek képében érkezik hozzád. 
Mindegy miről van szó, az energia azért van itt, hogy téged szolgáljon. 
 
És ebben az fog történni, hogy bizonyos dolgok egyszerűen csak ki fognak törlődni a szótáradból. 
Nem lesz semmi értelmük. Amikor az energia téged szolgál, semmi szükség sincs arra, hogy 
küzdjél a bőséggel, mert az egyszerűen csak ott lesz. Amikor megengeded, hogy az energia 
szolgáljon téged, nincs szükséged gyógyulásra. Mert az egyszerűen csak ott lesz. Az egyensúly 
magától helyreáll. 
 
Amikor felismered, hogy az energia a te szolgálatodra van itt, akkor tényleg nem teszel 
semmilyen erőfeszítést. Akkor nincs szükséged célokra. 
 
Itt vagytok tehát most a Kiemelkedésben, hogy tapasztaljatok, hogy megtapasztaljátok a 
választásaitokat, amit az összes téged szolgáló energia támogat, és a tapasztalás mindig 
egyensúlyban lesz, szelíd és lágy lesz, és a Mester bölcsessége mindig szépséggé fogja azt 
alakítani. 
 
Vegyünk erre egy jó mély lélegzetet – hogy az összes energia téged szolgál – és hagyd, hogy 
ez így legyen! Hagyd, hogy ez így legyen! 
 
 
~Szuverenitás 
 
Senkinek és semminek nem vagy a lekötelezettje. Nem köteleznek semmire az őseid. Nem köt 
gúzsba a múltad, az elmúlt életeid. Nem vagy egyetlen embernek sem pedig kormánynak a 
lekötelezettje. Szuverén létező vagy, ennek következtében pedig te vagy a felelős a saját 
teremtéseidért, a saját örömödért és a saját tapasztalásaidért. 
 
Nem vagy lekötelezve egyetlen angyali létezőnek, angyali családnak vagy angyali tanácsnak 
sem. Meg fogod érteni, hogy ezeknek a dolgoknak a nagy része azért van itt, hogy téged 
szolgáljon, de nem vagy a lekötelezettjük. Nem vagy a lekötelezettje se Istennek, se az 
isteneknek. Valóban szabad vagy. 
 
Vegyél erre egy mély lélegzetet, és ennek felismerésével engedj el mindent, ami még megköt 
téged, ami visszafog téged, ami kormányoz, ural vagy kontrollál téged. Többé nem köt téged 
már semmi gúzsba, ahogy bemész a Kiemelkedésbe. 
 
 
~ Hármasság 
 
A Kiemelkedésben arra is rá fogsz jönni, hogy többé már nem az elme a vezettetést nyújtó hang 
az életedben. Szinte már egy örökkévalóság óta az elméd nyújtotta számodra a vezettetést, ő 
beszélt hozzád, és hozta meg az ítélkezéseit és a választásait. De most már túllépsz ezen, és 
többé már nem az elméd a vezettetést nyújtó hang. 
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Mert létezik egy új hang. Egy új érzés. Egy 
új tudatosság, és ez pedig a hármasság, az 
Én Vagyok a Mester és az ember teljes 
hármassága. És itt még csak arról sincs szó, 
hogy az Én Vagyok hozna döntéseket, 
szabná meg az irányokat, vagy a Mester 
mondaná meg, hogy mit tegyél. 
 
Ez a Mester, az Én Vagyok és az ember 
hármassága, ami teljes összhangban és 
egyetértésben működik egymással, hiszen 
ez mind egy és ugyanaz, és így teljes 
összhangban, egyetértésben vannak 
egymással. Az embernek meg vannak a 
maga tapasztalásai, de most már a saját 
választásait és a saját örömét tapasztalja 
meg, a Mester pedig folyamatosan 
bölcsességgé alakít mindent. És most már 
ahelyett, hogy a bölcsesség a halálkor 
következne be, vagy csak évekkel egy tapasztalást követően, a bölcsesség a tapasztalással 
egyszerre, egy időben következik be. Ennek következtében nincsenek sebek, sérülések. Ennek 
következtében nincsenek kétségek. Mert a pillanatban minden bölcsességgé alakul. 
 
És az „Én Vagyok”, az ő szüntelen örömteli ragyogásában, és a „Létezem, az Én Vagyok” 
folytonos tudásában van és állandóan benne van a saját teremtésében –  hiszen a valódi 
teremtés nem más, mint egyszerűen az Én Vagyok öröme. És az ember belemegy, hogy 
megtapasztalja azt a teremtést, a Mester pedig mindig bölcsességé párolja azt, és visszaviszi azt 
az Én Vagyok szívébe. 
 
Akkor most vegyünk erre egy jó mély lélegzetet! 
 
 
~ Túllépve a múlton 
 
Az egyik alapvető realizáció az, hogy emberként megérted, hogy a bűntudat és a szégyen 
magadra vett emberi torzulás. És ezeknek már nincs helye a Kiemelkedésben. Nincs helye már 
annak, hogy a múltban élj, és magaddal cipeld a bűntudat vagy a szégyen rakományát, terhét. 
És az ember számára ez néha problémát jelent, mert azt hiszi, hogy be kell, hogy takarja magát 
a bűntudattal annak érdekében, hogy ne ismételje meg a múlt hibáit. Erre lett kiképezve, 
erre lett behipnotizálva, hogy azt higgye, hogy bűntudat az, ami a saját helyén tartja az embert 
és megakadályozza, hogy visszaéljen a hatalommal, hogy ne ártson másoknak, és hogy ne 
legyenek romboló, pusztító teremtései. 
 
De ma már lehetetlenség lenne, hogy olyanokat tegyetek. Már rendelkeztek a Mester 
bölcsességével. Rendelkeztek az örömmel. Ott van nektek az Én Vagyok tudata. A bűntudatnak 
és a szégyennek nincs helye ott, ahova mész, a Kiemelkedésben. Itt az ideje, hogy az egészet 
elengedd, és tovább lépj a tapasztalásod örömébe a teremtéseidben. 
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~Csak a Most létezik 
 
Most, hogy belemegyünk a Kiemelkedésbe, innen már nincs visszaút. Nincs visszaút. Mindig 
érezted, hogy létezett erre egy opció egészen mostanáig, annak ellenére, hogy az nem volt 
igaz. De mindig is fenntartottad ezt magadban egy lehetőségként, egy potenciálként, hogy még 
vissza tudsz fordulni, és visszacsinálhatod mindazt, amit megtettél ebben az életedben. De ez 
egyszerűen lehetetlen. 
 
Nincs visszaút, ugyanakkor ezt úgy is lehetne mondani, hogy nincs előrehaladás sem. Nincs 
hova előre haladnod. Tényleg nem létezik a holnap. Nincs következő megtanulandó lecke. 
 
Tehát ha nincs visszaút és nincs előre vezető út sem, akkor ez az egész a Mostban van. Nem 
helyezel ki semmit a holnapba, és nem vársz egy újabb napot a Realizációval. Nincs visszaút, és 
lényegében nincs előre vezető út sem. Itt van. Most van. Ezt jelenti az, hogy „Itt Vagyok.” 
 
 
Nincs több rejtőzködés 
 
A Kiemelkedésben nincs rejtőzködés sem. 
Nincs rejtőzködés, és ez egy olyan dolog, 
amit nagyon sokan már nagyon régóta 
műveltek, hogy elrejtitek magatokat, és ezzel 
együtt elrejtettétek az igazságotokat is. 
Elrejtettétek a tudatosságotokat. Még saját 
Magatok elől is elrejtőztetek. 
 
És mostantól nincs rejtőzködés, bujkálás. 
Nincs több elrejtőzés saját Magad elől. Nincs 
visszafogottság. Minden feltárul – az összes 
misztérium, az összes miszticizmus, az 
mindannak az áldásai, aki vagy. Ezt többé már 
nem rejtheted el. 
 
Nem rejtőzködsz, nem bujkálsz mások elől. 
Nem bujkálsz az egyház elől. Nem menekülsz a családok elől. És ami a legfontosabb, nem 
menekülsz vagy rejtőzködsz saját magad elől. Mert így nem tudsz belemenni a Kiemelkedésbe. 
Itt minden feltárul. Mindaz, aki vagy, az összes szépség, az összes tudat, tudatosság minden előre 
jön. 
 
És annak ellenére, hogy többé már nem bujkálhatsz saját magad elől, mégis azt kell, hogy 
mondjam, hogy a Kiemelkedésben képes vagy láthatatlan maradni mások előtt, amikor ezt 
választod. Amikor azt választod, hogy a saját birodalmadban akarsz lenni, a saját teredben, 
amikor egyszerűen csak azt választod, hogy nem akarsz kölcsönhatásba lépni a tömegtudattal 
vagy másokkal. Amikor nem akarsz a tolongó zsúfolt tömegben lenni, és egyszerűen csak 
magaddal akarsz lenni, akkor láthatatlanná tudsz válni, ami alatt azt értem, hogy benne lehetsz 
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a saját biztonságos és szentséges teredben, és mások ebben nem fognak téged megzavarni. 
 
És igen, lesznek olyan időszakok, amikor a fényed nagyon erősen ki fog ragyogni másokra, 
és időnként azt látod majd, hogy mások eljönnek majd hozzád, vonzódnak hozzád, és tudni 
akarják majd, hogy mi ez az egész veled. De a saját biztonságos tered és egyensúlyod 
fenntartásának fontossága érdekében rá fogsz jönni, hogy láthatatlanná tudod tenni magad. És 
lehet ez furának tűnik és azt kérdezheted, hogy „Hogyan lehetséges az, hogy nem rejtőzöl el, 
mégis láthatatlan tudsz lenni?” – Ez azért van kedves barátaim, mert misztikusok vagytok, és 
amikor azt választjátok, hogy nem kívántok másokkal lenni, amikor azt választjátok, hogy 
csak a saját szentséges teretekben akartok tartózkodni, akkor láthatatlanok tudtok lenni. 
 
Vegyünk erre egy mély lélegzetet! 
 
 
~ Beteljesülés 
 
És még egy dolog. Nincs több magadon végzett munka. Nincs több munka „rajtad”. Nincs több 

munka azon az emberi személyiségen. 
Annak vége, elment. Semmin sem kell 
dolgoznod. Miért is dolgoznál bármin is, 
amikor most már egy szuverén létező vagy, 
hiszen most már benne vagy az Én Vagyok, 
a Mester és az ember tudatos 
megértésében és tudatosságában? 
 
Nincs több „rajtad” végzett munka. Ez azt 
jelenti, hogy végre-valahára annak van itt 
az ideje, hogy egyszerűen megtapasztald 
az Én örömét. Nem próbálod azt még 
jobbá tenni, hanem egyszerűen csak 
megtapasztalod. Nem próbálod azt 
tökéletesíteni, tökélyre fejleszteni, hanem 
egyszerűen csak megtapasztalod. 
Semminél nem látod magad 

kevesebbnek, ehelyett az isteni-emberi teljesség állapotodban tartózkodsz. Nincs több „rajtad” 
végzett munka. 
 
A Kiemelkedésbe belelépve szabad létező vagy, szuverén vagy, és nem függsz senki mástól 
semmilyen értelemben, semmire sem vonatkozóan. Minden, amire csak szükséged van az 
életedben, az eljön hozzád. Igen, mintha csak varázslat történne. Többé nem vagy semminek 
és senkinek a rabszolgája, beleértve ebbe a saját múltadat is. 
 
Akkor vegyünk erre egy mély lélegzetet! 
 
Ezek azok az alapvető, lényegi és nélkülözhetetlen realizációk, amik szükségesek a 
Kiemelkedésbe történő belépéshez. Időről-időre térjél vissza ezekhez, mert hajlamosak vagytok 
ezekről elfeledkezni. Hajlamosak vagytok elfeledkezni arról, hogy az energia téged szolgál, 
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hogy ez egy természetes folyamat, hogy ez az egész a Megengedésről szól, és hogy most már 
nem az elme hangja adja a vezettetést. Hanem az Én Vagyok, a Mester és az ember együttes 
hangja. 
 
Nagyon könnyű sok mindent elfelejteni, ezért időről-időre olvassátok el újra ezeket az alapvető 
realizációkat a Kiemelkedés Sorozatunk alatt. 
 
A Misztérium Iskoláink időszakaiból kapcsolódom veletek, azokból az időkből, amikor arról 
beszélgettünk, hogy lesz majd egy olyan időszak a bolygón, ami a Realizáció ideje, a változás 
ideje lesz, a megtestesülés ideje lesz, és ami még fontosabb, egy olyan időszak lesz, ahol 
olyan módokon leszel képes tapasztalni, amit az ember egyedül, saját magától soha el sem 
tudott volna képzelni. Tehát a Misztérium Iskolákból fennálló közvetlen kapcsolatból jövök el 
hozzátok. 
 
Akkor vegyünk egy mély lélegzetet a misztikus levegőbe! 
 
Vegyünk egy mély lélegzetet a bölcsességbe! 
 
Vegyünk egy mély lélegzetet az utazásra, ami elhozott bennünket ide, a Kiemelkedésbe. 
 
Vagyok, Aki Vagyok, a Szeretett Saint-Germain. 
 
Köszönöm. 
 
 
DreamWalk a Kiemelkedésbe 
 
ADAMUS: Eljött az ideje egy DreamWalk-nak a Kiemelkedésbe. 
 
Azért egy DreamWalk (álomséta), mert ez volt az álom. 
 
Azért egy DreamWalk, mert minden energia rendben 
van most ehhez. És kérek zenét is ehhez a 
DreamWalk-hoz, hogy ne különüljön el önmagában, és 
azt kérem, hogy ez ne kerüljön fel a közösségi 
médiára. Mert ez túlságosan szentséges és becses 
ahhoz. Nem akarjuk ezt kihelyezni az energiából 
táplálkozók és mindenki más számára. Ez a mi 
szentséges időnk együtt. 
 
Vegyünk egy jó mély lélegzetet – ahogy megszólal a 
zene – a DreamWalk-ba, a Shaumbra DreamWalk-ba, 
a Kiemelkedésbe. 
 
(megszólal a zene) 
 
Ez nem csak egy sorozat, amiben most benne vagyunk, hanem a létidők betetőzése. 
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Kiemelkedünk a pusztán csak emberi létezésből az ember, a Mester és az Én Vagyok 
hármasságába. 
 
Kiemelkedünk, azaz túllépünk az emberi korlátozottságokon, de úgy, hogy közben mindig 
nagyra becsüljük és megértjük, hogy miért is történt meg ez az utazás. 
 
Akkor most mindannyian gyűljünk össze egymással, ahogy készülődünk erre a DreamWalk-ra. 
De tudjátok, ez most egy kicsit másmilyen lesz. Mert a legtöbb DreamWalk során, amikor 
kiutazunk a többi birodalomba, akkor a végén mindig visszatérünk a kiindulópontra. Amikor 
csinálunk egy DreamWalk-ot a halál birodalmaiba, akkor a végén mindig visszatérünk oda, 
ahonnan elindultunk. 
 
Ebben a DreamWalk-ban nem térünk oda vissza. Itt bemegyünk egy teljesen új birodalomba, 
és magunkkal viszünk oda mindent, akik voltunk. Magunkkal visszük azt a korlátolt embert, 
és annak összes tapasztalását. Magunkkal visszük az emberi testet és elmét. 
 
Akkor most vegyünk egy jó mély lélegzetet, ahogy elkezdjük ezt a Shaumbra DreamWalk-ot a 
Kiemelkedésbe. 
 
(szünet) 
 
Érdekes, mert most akkor mi mozgunk, mi haladunk? Vagy pedig minden más az, ami mozog 
és halad? 
 
Ebben a DreamWalk-ban nekünk kell elmennünk valahová, vagy pedig minden más az, ami 
mozog? 
 
A régi valóság alap az a dolog, ami mozog? Ez egy ősrégi kérdés. Olyan, mintha ezzel azt is 
kérdezném, hogy te haladsz keresztül az időn, vagy az idő halad rajtad keresztül? 
 
(szünet) 
 
Minden más változik és ránk reagál? 
 
Arra kérlek, hogy érezzetek ebbe bele! 
 
(hosszabb szünet) 
 
Mindenképpen bekövetkezne ez a váltás, és az a helyzet, hogy csak most kerülünk ennek a 
tapasztalásnak a tudatába? 
 
Mindenképpen bekövetkezne ez a váltás, akkor is, ha nem csinálnánk meg ezt a DreamWalk-
ot? 
 
(szünet) 
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Mi az, ami halad, mozog és átvált? Mi vagyunk azok, akik itt vagyunk ebben a DreamWalk-
ban, akik keresztülmegyünk ezen? Vagy eleve már minden átváltott? 
 
(szünet) 
 
Már jártunk itt korábban és most mindössze egy másféle módon tapasztaljuk ezt meg? 
 
(szünet) 
 
Miért tűnik ez annyira ismerősnek? 
 
(hosszú szünet) 
 
Miért érezzük azt, hogy száguldottunk azért, hogy 
eljussunk ide, és mégis olyan sokáig tartott ideérni? 
 
Száguldottunk, hogy eljussunk ide, ami mindenképpen 
bekövetkezett volna. 
 
Micsoda ellentmondások! 
 
(szünet) 
 
Tudjátok, itt, ebben a Kiemelkedés DreamWalk-ban, a legjobban úgy tudom ezt elmagyarázni, 
hogy a tükrök változnak meg. A tükör volt az, ami elhitette veled, hogy mi mozgunk, mi 
haladunk és tartunk valahová, és ahogy utazunk ebben a DreamWalk-ban, a tükör az, ami 
megváltozik. 
 
A tükör az, ami mindent a rajtad kívül található dolgokra alapoz és mér fel – és ez az, ami 
megváltozik. 
 
(szünet) 
 
A tükör az, ami azt mondja, hogy az ember a kemény munkájával jutott el idáig, és az ember 
tervezte ezt el, tette megtörténtté, és ez a tükör az, ami megváltozik, mert felismered, hogy ez 
mindig is itt volt. 
 
Az összes tükör megváltozik. 
 
(szünet) 
 
És talán ez a legnagyobb dolog a Kiemelkedésre vonatkozóan. 
 
Te mozogsz? Te vagy az, aki odaérsz? Te vagy az, aki sétálsz itt ebben a DreamWalk-ban? Vagy 
pedig minden más egyszerűen csak megváltozik, rád reagálva? 
 
A valódi Mesterlét a rengeteg sok tükör háza, ahol mindegyik tükör őszinte és autentikus. 
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És mindegyik a valóság észlelésére szolgál. És mindegyik helyénvaló. 
 
Az ember meghatározott, speciális tükröket állított be magának. És ezért az ember bármennyire 
is megváltoztatta volna a tükröt, annak eredetét, az attól még mindig csak egy nagyon 
lekorlátozott tükör maradt. Ennek következtében elképesztően lekorlátozott módon észlelte a 
valóságot, az energiát, az igazságot, és leginkább az Ént. 
 
Itt, ebben a Kiemelkedés DreamWalk-ban tényleg itt az ideje annak, hogy a tükrök 
megváltozzanak, átváltozzanak. 
 
Olyan tükrökké, amik megengedik számodra, hogy úgy észleld a valóságot, ahogy választásod 
szerint meg akarod azt tapasztalni. 
 
Olyan tükrökké, amik lehetővé teszik számodra, hogy benne legyél a múltban vagy a jövőben úgy, 
hogy közben benne maradsz a Most-ban. 
 
Olyan tükrökké, amik lehetővé teszik számodra, hogy belenézz és meglásd az Én Vagyok 
valódi együttérzését, azt, aki valójában vagy. 
 
(szünet) 
 
És aztán egy bizonyos ponton egyáltalán nincsenek tükrök. 
 
Amikor azt választod, hogy láthatatlanná válj, amikor azt választod, hogy mélyen magadba 
merülj, akkor egyáltalán nincsenek tükrök. 
 
Az ember azt gondolná, hogy az lehet a létező legmagányosabb dolog, amikor nincsenek tükrök, 
külső reakciók, ahol még a saját képed 
 
et sem látod. De a Mester megérti, hogy meg van annak az ideje, amikor nincsenek tükrök, amikor 
a saját semmi-létében tartózkodik. 
 
(szünet) 
 
A Mesternek nincs szüksége tükrökre, ugyanakkor a Mester azt is tudja, hogy bármilyen 
valóságban játszhat, bármilyen tükörrel, amit most már ő választ, sok-sok tükörrel, sok különböző 
színű tükörrel, különféle alakú tükrökkel, különféle méretű tükrökkel. 
 
Ilyen a Mester élete, a Kiemelkedés. 
 
A Mester tudja, hogy egy tükörben megláthatod magad ebben a Kiemelkedés DreamWalk-ban, 
hiszen ez most olyan, mintha egy hosszú alagúton lebegnénk keresztül, ahogy belemegyünk 
a Kiemelkedésbe. De a másik tükörben, ami ezzel egyszerre van jelen, nincs ott ez az alagút. 
Semmi sem mozog. Nem mozogsz. Csupán a valóság, a teremtés reagál rád. 
 
Egyszerűen az „Itt Vagyok Vagy” – és minden más az, ami átvált, megváltozik és mozog. 
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A Mesternek rengeteg sok tükre van. És nem fél használni egyiket sem, mert egyik sem bír 
hatalommal. Mert  ezek a tükrök mindössze  a valóság és a teremtés észleléseit szolgálják. 
(szünet) 
 
Ezek a tükrök a te csiszolataid, az Én Vagyok csiszolatai. És ezeket a csiszolatokat korábban 
aspektusokként ismerted, de most már csiszolatokként jönnek be, mint egy gyémánt, aminek 
sok csiszolata, sok oldala, része van. Mindegyik ragyog, tündököl, és minden egyes csiszolat a 
fényt tükrözi. 
 
(szünet) 
 
A Mester tükrei az Én Vagyok csiszolatai. 
 
Vegyünk egy jó mély lélegzetet a Kiemelkedésbe! 
 
És ehhez mindössze egy egyszerű Megengedés kell. Egy egyszerű Megengedés. 
 
(hosszabb szünet) 
 
A Mesternek nincs szüksége tükrökre ahhoz, hogy észlelje saját magát. Ugyanakkor a Mester 
azt is tudja, hogy bármilyen és bármennyi tükröt választhat, hogy a saját választása szerint 
észlelje a valóságot. 
 
Vegyünk egy mély lélegzetet a Kiemelkedésbe!  
 
(a zene véget ér) 
 
Vegyünk egy újabb mély lélegzetet ebbe az édes 
Kiemelkedésbe! 
 
És egy rövid emlékeztetővel zárjuk a mai napot, 
hogy „Nem vagy őrült. Egyáltalán nem vagy az.” 
 
Az lenne őrültség, ha benne maradnál egy 
természetellenes létállapotban, ha benne maradnál 
a boldogtalanságban, ha benne maradnál a 
kalitkában vagy az állatkertben. És drága barátaim, 
ahogy ezt Tóbiás mondaná, soha nem vagytok egyedül. Hiszen nagyon sokan vannak, akik 
Shaumbrának hívják magukat. 
 
De nem csak emiatt nem vagytok soha egyedül, hanem azért sem, mert most már itt van az 
„Én Vagyok, A Mester és az Ember” – és természetesen azt is tudjátok, hogy minden jól van a 
teremtés egészében. 
 
Saint-Germain és Adamus Vagyok, a szolgálatotokra. 
 
Köszönöm. 
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