
МАТЕРИАЛИТЕ НА АЛЕНИЯ КРЪГ 

Серия "Разкриване" 

 

ШОУД 6 – АДАМУС СЕН – ЖЕРМЕН 

Ченалинг чрез Джефри Хопи 

 

Представено пред Аления Кръг на 2 февруари 2019 година 

https://www.crimsoncircle.com 

 

Превод: Росица Стоянова 

 

 

Аз Съм това Което Съм, Адамус Сен Жермен. 

 

Ах! Вдишвам дълбоко заедно с Линда, която направи дишане за нас. Вдишвам този 

прекрасен въздух (Адамус  вдишва) тук, на Вила Амио, на Големия остров на Хавай  

(Адамус вдишва дълбоко). И когато идвам на семинарите или на Шоудовете, когато 

заедно пътешестваме по света, обичам да вдишвам въздуха и да усещам истинската 

същност на енергиите. Цялата енергия на мястото, където и да се намираме е във 

въздуха. Тя се съдържа и в земята, но вдишвайки я, можеш истински да я усетиш. 

 

Разбира се аз вдишвам чрез Калдре, но също усещам това което и той, дори ако той не 

осъзнава с всички сетива. Усещам във въздуха миризмата на плодовете, растящи тук 

навсякъде. Усещам аромата на кафе, не само това на Калдре ... това всъщност е моето 

кафе, но и на цялото кафе растящо тук. Усещам аромата на океана. 

 

Усещам духа на Пеле (богинята на вулканите, огъня и силните ветрове от хавайската 

митология). Ах! Пеле, духът и преобладава по тези острови, но особено тук, на остров с 

голям вулкан. Тя е реална, защото има такива, които вярват в нея. Знаете ли, така е с 

всяка друга същност. Ако има такива, които вярват в тази същност, така и става. Това 

става своего рода истина. Тъй като е имало достатъчно, които вярвали в Пеле, тя 

станала реална. 
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Същото е и с Шамбра. Шамбра - е същност. Това не е само вашата група по целия свят, 

но Шамбра - е същност. Това не е одушевено същество, но в същото време е групово 

съзнание и така и става. Така че в другите сфери и тук на тази планета съществува 

нещо наречено Шамбра. 

 

Харесва ми да вдишвам такива същности като Пеле, но те са тук, на планетата, както и 

цялата им прекрасна история. О, аз усещам и туристите също. Те миришат не толкова 

приятно, като местната природа, но идвайки от континента, те носят различна енергия. 

 

Така че идвам тук на вила Амио. Усещам аромата на Амио и той е особено силен и 

прекрасен, защото расте тук, на Вила Амио, по тези прекрасни земи. Тук е имало 

достатъчно Шамбра, за да дадат наистина началото на енергията и да и позволят да се 

развива и разширява. И дори да не сте били никога лично тук, все пак се приобщавате 

към красотата на Амио. 

 

Живот в Амио 

 

Амио - това е хубав живот, живота на Майстора. И знаете ли, сега ние говорим за много 

неща на срещите ни в Кихак, на Шоудовете, на семинарите, по време на другите 

мероприятия, но може да се каже, че в известен смисъл всичко се свежда до Живота в 

Амио. Говорим за новите отношения с енергията. Говорим за това, че енергията работи 

за вас. Говорим за физиката на съзнанието и енергията. Говорим за много, много неща,  

но в крайна сметка всичко се отнася до Амио. 

 

Амио - тази дума означаваща, че енергията идва към вас. Тя е ваш приятел. Тя ви 

служи. Това е хубав живот. Вече не трябва да се борите или да страдате за енергията.  

Тя вече не е нещо външно, с което да се сражавате, което се опитва да ви промени, 

преобразува или да ви се противопостави. Амио - това е прекрасното съзнание към 

което сме се запътили. 

 

Много беше важно да ви запознаем с Амио преди няколко години, защото знаех, че сте 

решили да останете на планетата и вие сте удивително много; знаейки че сте решили да 

останете във физическо тяло, което само по себе си е изморително, което е 

неестествено; и аз знаех, че се готвите да прекарате много, много, много години тук на 

планетата и да бъдете Стандарти, но също така и да се наслаждавате на живота и да 

пренесете тази наслада от живота на планетата и в другите сфери - беше много важно 

да пренесе самото понятие за Енергията на Амио, идваща към вас, енергия която може 

да бъде вдишана и усетена, приятелска енергия, енергия, която ви служи. Живот в 

Амио. 



 

Вила Амио - това е добър пример за всичко това. Тук енергията е в свободен поток.  

Тук енергията е отпусната. Тук енергията е в служба. Затова дори тези, които идват тук 

само за няколко кратки дни на семинарите и срещите, ще усещат огромна подкрепа и 

съдействие и това е благодарение на Амио, която е тук и която става част от вашия 

живот. 

 

Така че вдишайте Амио. Амио, независимо дали се намирате на Вила Амио или не, 

където и да сте, вдишайте Амио. Това е енергия, която ви служи. Това е хубав живот. 

Това е място на което вече не се притеснявате за нищо. 

 

Знаете ли, през тези години ние стигнахме толкова далеч, наистина преминахме отвъд 

травмите и интегрирахме аспектите за относително кратък период. Знам, за някои от 

вас той не изглежда толкова кратък, но това беше относително кратък период. 10 

години освобождаване от някои травми, оставайки на планетата, освобождаване от 

самото понятие карма, защото не искате да имате карма. Не искате да оставате в тези 

цикли, шаблони, страдание и опити за изкупление. 10 години за да преодолеете 

травмите от хиляди животи. Ако погледнем статистически - това не е чак толкова 

дълго време. 10 години за това да пуснете травмите от хиляди животи и ето вече 

навлизаме в живота в Амио. 

 

Нека вдишаме дълбоко. Нека вдишаме дълбоко красотата на това, което създадохте в 

живота си. 

 

Сега, зная че все още има остатъци, че продължавате да имате проблеми, които 

продължавате да се опитвате да преработите, но в края на краищата просто ще пуснете.  

Зная, че някои от вас все още се сблъскват с проблема с отсъствие на изобилие, но 

всичко това е преходно. Ако сте стигнали толкова далеч, ако все още се смятате за 

Шамбра, всичко това е преходно. То става незначително и много скоро дори няма да 

съществува в живота ви. 

 

Наскоро говорихме за това да престанете да се борите и сражавате. Никога няма да 

решите проблемите си, имам предвид човешките емоционални проблеми. Ума не иска 

това, защото той се опитва да живее с решаването на проблемите. Затова вие никога 

няма да ги решите, но можете да ги пуснете. Никога няма да изцелите своите аспекти,  

но можете да им позволите да се върнат и да се интегрират с вас. 

 

И, да, има някои остатъчни явления, но мисля че ако опитате да ги усетите, ще 

установите, че всеки ден те стават все по - малко и по - малко и по - малко. Борбите в 



живота ви намаляват. За някои от вас сега може да стане малко скучно, но това е просто 

етап, който преминавате по пътя от борба към Живот в Амио. 

 

Нека вдишаме дълбоко и усетим, тоест наистина да усетим вашия Живот в Амио.  

Вашият. Това означава много и различни неща, съществуват много различни истини за 

това, на много, различни хора, Живота Амио е за вас. 

 

В известен смисъл това означава да се намирате в мир със своето тяло и ум. Това 

означава, че вече няма борба, тоест няма го това вътрешно напрежение. То остава в 

миналото. Всъщност то се превръща в мъдрост. 

 

То става мъдрост защото, нека дълбоко вдишаме цялата мъдрост, останала след 

прочистването на всички трудности и проблеми. 

 

(пауза) 

 

Ах! Усещам как енергиите се променят, докато се намираме тук. 

 

Приятелите и връзката с тях 

 

На миналия Шоуд говорихме за 2019 година, но по - подробно за вашите нови 

приятели. Никога няма да забравя как когато казах, че в живота ви през тази година ще 

се появят нови приятели, в залата се чуха стонове и въздишки. Може би те бяха 

предизвикани от спомени за не много добри приятели или за енергийна кражба от 

страна на приятели. Но тези нови приятели, които идват сега, те са съвсем различни. 

 

Спомнете си, говорихме, че сред новите ви приятели, които сега идват е Майстора.  

Майстора - това е приятел и това не е някакво възвишено понятие, божественост която 

се намира някъде там, а вие с Майстора ще бъдете заедно, осъзнати един за друг.  

Говоря за осъзнатост - това може да бъде гласът на Майстора, същността на Майстора - 

но вие ще го осъзнавате. 

 

Още говорихме за Уиго. Спомнете си скъпата Линда от Иса и Питър, имаха големи 

трудности опитвайки се да напишат това на дъската, но това беше просто техническа 

неуредица произлязла от Джон Кудерка. На края ние написахме - Уиго. Това е като 



"его", но започва с "we", "ние." "Ние" - това е Майстора, това е Аз Съм - това е нова 

личност. Това вече не е просто самотната човешка личност, проправяща си с труд път 

през живота, това е Уиго. "Ние вървим, а също така вървим през нашите творения за 

още големи открития и творения." Уиго - новото его. 

 

След нашия последен ченалинг, аз навестих Зигмунд Фройд, защото на миналия Шоуд  

бях малко рязък, казвайки че той силно е опорочил егото, с което той всъщност се 

съгласи. И ние с него обсъдихме понятието Уиго. Беше му трудно да го разбере - той е 

малко закостенял в някои психоаналитични въпроси - но после той го усети и всичко 

започна да придобива смисъл за него. 

 

Той не използва тази терминология, която използваме ние - Майстор, Аз Съм - но той 

има понятие от подсъзнание и свръхсъзнание. Той започна да го усеща и да разбира, че 

сега човекът вече не е самотен в своето пътешествие и в своя опит сега има "ние" - Аз 

Съм, Майстора, човека. И преди да си тръгна той се съгласи, че Уиго - това е нова 

личност, ново его. Аз му казах, че ще го навестявам за да получа от него обратна 

връзка, да узная неговото мнение. 

 

Ние говорихме за Уиго, вашата нова личност и казахме, че третият приятел - това е 

енергията. Сега, това е много важно - енергията. Тоест енергията е навсякъде.  

Енергията това е - нещото което формира всичко - Земята, реалността и всичко 

наоколо. Казах, че енергията ще стане ваш приятел и знам, че много си зададоха 

въпроса как ще стане това, "Как да направим това? Как да премина от простото понятие 

за енергия, когато енергията представлява нещо, което ми противодейства, към новото 

взаимодействие с енергията?". 

 

По - късно в Шоуда, ние поканихме този, който е известен под името Джон Кудерка и 

си спомнихме, че той работеше над особената връзка, над нещо, което ще съедини или 

ще отвори канал за връзка между човека и по - конкретно Майстора, но в крайна сметка 

и Аз Съм. Джон беше много радостен да бъде там и разбира се той малко се намеси в 

работата на техническото оборудване в студиото - просто за да покаже, че той наистина 

беше там. 

 

Тогава Джон помоли да го наречем с ново име ФМ - Еф - Ем. Отначало си помислих, че 

то се пише така както се произнася, но по думите на Джон, то се пише - ФМ. Не съм 

съвсем сигурен какво значи това. Предполагам, че можете да поразмишлявате в своите 

социални мрежи за ФМ, може би това е като FM - радио, противоположното на АМ -  

радио или честотна модулация, Джон казва, че ви предлага сами да разберете какво 

означава неговото ново име (Адамус  се смее). 

 



И така дойде Джон и ни разказа за това как е работил с тази нова връзка. Направихме 

чудесен мераб и усетихме това прекрасно ново обединяване между Майстора, човека и 

Аз Съм. 

 

Нека хубаво, дълбоко вдишаме това. 

 

Това беше прекрасен мераб. И вие ще започнете да разбирате, че Майсторът не е 

задължително да говори с думи. Аз Съм няма непременно да изгори храст пред вас или 

да направи нещо подобно. Но ще осъзнаете, че изведнъж се е появило това присъствие. 

Отворил се е прохода между вас и Уиго. Новия начина за свръзка. 

 

И най – важното, което трябва да помните е, че енергията сама по себе си - е начина за 

общуване. Енергията – това е просто песента на Аз Съм. И когато усетите това, което 

правим тук, създавайки този път за общуване между Майстора, човека и Аз Съм, ще 

разберете, че енергията - е просто начин за общуване, който свързва всичко. Това е 

просто прекрасно.  

 

Нека усетим това - нашия мераб миналия месец, в присъствието на ФМ, който по - рано 

беше известен, като Джон Кудерка. 

 

(пауза) 

 

Вдишайте дълбоко и усетете откриването на тази връзка. И аз наистина смятам, че това 

също означава отваряне на енергията между човека, Майстора и Аз Съм. 

 

Знаете ли, преди имаше много спънки между човека и другите части на Аза, дори 

между човека и природата, между човека и цялото Съзнателно Тяло, но сега 

ние отваряме тези начини за комуникация. И повтарям, не очаквайте да чуете думи, да 

получите знак или нещо подобно. Това е много деликатно, много фино чувство. То е 

като резонанс, не искам да казвам "вибрация", но то е нещо като приглушено 

бръмчене. И вие усещате как се приближавате все по - близко и по - близко и по - 

близко към това. 

 

(пауза) 

 



И в този канал за връзка, в този път, който проправихме по време на мераба миналия 

месец има важна съставна част. Някои от вас дори после попитаха,"Защо това не беше 

разкрито по - рано? или "Какво по - точно представлява тази връзка?". И на Шоуда 

миналия месец аз казах, че това всъщност не е ново. ФМ не го е създал и не е 

разработил нищо ново в лабораторията си, но чрез сетивата и усещанията си той успя 

отново да отвори този път. 

 

В него има нещо важно и този важен аспект е това, което наричаме истина. Истина. Ах! 

Истината - е хитро нещо. Истината може да въведе в заблуда. Истината може да ви 

прекара през много заешки дупки и задънени улици. Истината може да бъде много, 

много философско понятие и не е задължително има смисъл. Но тази връзка, която 

Кудерка, ФМ помогна да задействаме е тясно свързана с истината. Истината. 

 

Истина 

 

Знаете, че хората търсят истината от много, много дълго време. Не винаги; не винаги. 

Ако се върнем в Лемурийския или ранно Атлантски период, то там не съществуваше 

дума обозначаваща истината. Нямаше я в съзнанието. Истината не се обсъждаше. Може 

да се каже така, че по времето на Лемурия вие бяхте твърде заети с изследване - 

изследване на планетата, изследване на това как да се концентрирате, как работи 

енергията в тази реалност; бяхте заети с откриването на различните царства на Земята - 

царството на феите, царството на гората, царството на животните, царството на водата - 

бяхте толкова заети по време на своите въплъщения, в историите си, че понятието 

истина, да кажем така никога не придоби съзнание. Нямаше го в речника. За него не се 

говореше. 

 

И така продължи до късния период на Атлантида, по – конкретно, когато хората 

започнаха да се опитват да намерят Източника. Те нямаха понятие за Бог. Те нямаха 

никакво съзнание за Бог, но се опитваха да намерят Източника. Откъде се е появило 

всичко? Те нямаха дума за обозначаване на енергията, но откъде се е взела енергията? 

В процеса на търсене на Източника, откриването на Източника, у тях започна да се 

появява думата, която днес познаваме като "истина". "Какво е истината? Къде е 

истинския смисъл и истината на всичко в живота?" 

 

След това понятието истина за дълго излезе от обръщение. Веднага след падането на 

Атлантида, когато хората живееха под земята, а после започнаха да излизат на 

повърхността по целия свят, отново не съществуваше никакво съзнание за истината.  

Това беше своего рода тъмна ера на истината. И така беше до ранния египетски период, 

когато понятието истина отново започна да се появява. Истината беше изгубена за 

много дълго време, търсенето на истината беше прекратено за дълго време. 

 



По - късно в гръцки времена - ах! - истината стана модерна. По времето на Древна 

Гърция философията се развиваше добре и тогава стана колосално разширяване на 

съзнанието. Думата "истина" отново влезе в обръщение. Тя отново влезе в съзнанието.  

Но придоби доста философски смисъл. Истината много се обсъждаше. Имаше много 

спорове и баталии за това какво е истината и най - смешното е, че въпреки всички тези 

обсъждания и книги за истината, никой никога в действителност не я откри. Те не я 

намериха. 

 

Има един интересен факт свързан с истината: колкото по - осъзнат е човек, толкова по -

голям е стремежът му към истината. Колкото по - осъзнато е обществото, толкова 

повече хора се стремят към истината. Те започват да търсят истината, опитвайки се да 

намерят отговори, смисъл, истината във всичко съществуващо. И още по - интересното 

е че когато в ума ви се появи понятието истина, то става ментална идея, което никога не 

се предполагаше. Когато това понятие попадне в ума, той започва да играе с него. Умът 

започва да спори сам със себе си. Той започва да бяга по заешките си пътечки, знаейки 

че никога няма да открие отговора, но все пак опитва. 

 

Така че истината - това е прекрасна игра на ума, прекрасна игра за ума и навярно 

основната игра за ума. Но също както умът създава изкуствените чувства - той няма 

собствени истински чувства - така и търсенията на истината не са реални. Това е 

мислен стремеж. Но разумът в действителност знае, че няма да намери истината. 

Всъщност той не иска да я намери и за ума това се превръща в голяма философска игра, 

въпреки, че истината по - скоро се явява основа за съзнателното отколкото за 

безсъзнателното. 

 

Ако усетите, ако разгледате някои хора - това не е пренебрежително отношение, просто 

има относително неосъзнати хора, които осъзнават само това, че едва преживяват деня 

- ако ги усетите за миг, то може да разберете, че за тях няма понятие за истина, въпреки 

че това е простата представа, че има истина, а има и лъжа. Аз говоря за дълбокото ниво 

на истина - за смисъла, за целите. 

 

Така че истината става голяма игра на ума и тя наистина може да бъде голямо 

разсейване по пътя към вашата Осъзнатост.Това е една от причините поради които аз 

не говорих за истината или любовта за която ще имаме отделна дискусия, но аз почти 

не говорех за истината до този момент, до появата на нови връзки между Майстора, 

човека и Аз Съм. 

 

Усетете я за миг - истината. 

 

(пауза) 



 

Истината. Това всъщност е и тази прекрасна връзка между Майстора, човека и Аз Съм. 

Истината - това е, което хората търсиха дълго, много дълго време, но никога не го 

намериха. 

 

Виждате ли, за мен истината има два аспекта. Има външни истини и наистина няма 

една истина. Всичко е истина. Този факт, че зад мен има океан - това е истина и 

дърветата зад мен също са истински. Истината може да бъде абсолютно външна и 

всъщност истината - това е което човек възприема, което той възприема - и истина 

може да бъде буквално физическото възприятие за палми и океан. Истина може да бъде 

това, което човек възприема или по - точно в което вярва. 

 

Всъщност истината - това е един вид ниво на съзнание. Истината е - това че сте мъж 

или жена, истината е –че сте човек на определена възраст, с определено тегло. Истина е 

че - през нощта имате нужда от определено време за сън, че шофирате колата си и че 

съществуват магазини за хранителни стоки. Всичко това - са истини, но не са Истината 

и всичките са външни. И когато хората търсят истината болшинството от тях търсят 

във външния свят. В болшинството от случаите те тръгват в търсене на истина във 

външния свят. А когато не могат да намерят истината на тази планета те излизат в 

другите сфери. В търсене на истината те се отправят към звездите, към вселената и 

отвъд пределите и. И там има истини, но и те не са Истината, която в действителност 

търси осъзнатото същество. 

 

Има истина в другите сфери и не намирайки истината в тази вселена и сред звездите, 

хората започват да търсят истината в другите сфери. Те търсят истината в Бога, когото 

никога не са познавали, ангелите, които може би са идвали при тях, но по - вероятно не 

са. Те търсят истината навсякъде - в духа, във феите. Те търсят истината в науката и 

физиката. В търсене на истината, те излизат във външния свят. Но най - смешното е, че 

те никога няма да намерят Истината, защото всичко това - е истинно. В известен 

смисъл всичко това представлява Истина, но не е тази истина, която човек в 

действителност търси. 

 

И има вътрешна истина за която ще поговорим след миг, вашата истина. Интересното е 

че когато осъзнатия човек се увлича от истината, той започва да я търси във външния 

свят. И когато в крайна сметка не я намира, той започва да гледа навътре, "Къде е 

вътрешната истина? Каква истина има вътре в мен?" Ах, ето тогава и започва много 

дългото и тежко пътешествие към откриването на истината. 

 

И по пътя към тази истина, човек среща най - голямото от всички огледала. Той се 

сблъсква с нуждата да погледне себе си и да си зададе въпроса истинно ли е това. 

Всичките негови аспекти, всичките му минали животи, всичко, което смята за свои 



слабости - той вижда всичко това, "Истинно ли е това? Това моята истина ли е или не 

е?". 

 

Знаете ли, много пъти съм говорил за това, че болшинството от мисли идващи от вашия 

ум, а също и тяло, вашето физическо тяло, не са ваши. Мислите идват от масовото 

съзнание, от предците и от миналите животи, а тялото до голяма степен ви е дадено от 

предците. Вие търсите истината вътре в себе си, в мислите си и дори в тялото си, но 

всичко което намирате - това са неверни истини. Това е една и съща истина - помните 

ли, защото аз определих истината като това което възприемате. Това, което 

възприемате - то има непосредствено отношение към външния свят, но до голяма 

степен и към вътрешният също. Вашата истина - това е което възприемате по 

отношение на себе си. 

 

Сега нека направим този въпрос свързан с проблема с истината още по - объркан - 

светът е пълен с лъжи. Ще я наричам "правдива лъжа." Светът е пълен с правдиви 

лъжи. Вие живеете на планета с други хора и лъжата много често се възприема като 

нещо разбиращо се от само себе си. Тоест лъжата в много случаи бива приета. Тя не се 

харесва много на хората, но я приемат. 

 

Това се проявява навсякъде. Може да го видите в приятелите си. Кой не е имал приятел 

или роднина, който да не го е лъгал? И когато това се изяснява е много опустошително, 

защото всяка форма на доверие започва да се изпарява. В известен смисъл, в процеса на 

живот вие се научихте все по - малко и по - малко да се доверявате на външния свят, на 

другите хора и това ви накара повече да вярвате в себе си. Но дори и вие сте пълни с 

лъжи. О, разбира се, вие сте лъгали другите. Много пъти сте лъгали себе си. 

 

Излиза че живеете в свят от пълни лъжи - и защо тогава трябва да е лесно? Как изобщо 

тогава може да се намери истината, ако всичко наоколо е изпълнено с лъжи? 

Средствата за масова информация – в известен смисъл те са правдиви, но също така 

създават деформации. Рекламата - колко пъти сте чували или чели реклама на някакъв 

продукт, а когато сте отишли и сте го купили се е оказвал съвсем не такъв, както е в 

рекламата? 

 

И ето, намирате се в свят от неправда, където всеки момент някой може да ви излъже 

просто за да се защити. И цялата тази идея за търсенето на истината става много, много 

сложна и объркана. Но искам да направя кратка пауза и да кажа, че дори лъжата - е 

истина. Това е изопачаване, но дори и то след време става истина, защото зад него стои 

съзнание. Зад него стои вяра. Ах, дори ако някой вярва и знае, че вярва - измисля 

история, алтернативна история, лъжлива история - всъщност той започва да вярва в нея. 

И един истински добър лъжец ще вярва в своята лъжа и ще започне да я преживява. 

Така че в известен смисъл от философска гледна точка мога да поспоря, че във всичко 

има истина, дори и тя да е основана на лъжата. 



 

И така, вие живеете в свят изпълнен с лъжи. Живеете във вътрешна реалност основана 

на голямо количество лъжи. Въпреки че в известен смисъл тя става ваша истина. Така 

живеете. Но - това е голямо НО - вие знаете, че това не е реално. Знаете, че това не сте 

вие. Знаете, че това не е Истина. 

 

Спомнете си, казах че няма да намерите Истината във външните истини. Ако искате да 

отидете и да намерите Бог, който се разпорежда с всичко, нищо няма да ви се получи. 

Ако се опитате да намерите смисъла на живота с помощта на философията или с 

някаква специална отвара или нещо подобно, няма да можете. Никога не се е 

предполагало, че ще можете да намерите истината някъде отвън. 

 

Физиците, учените могат да узнават все повече, повече и повече за вашата физическа 

реалност, но те никога няма да намерят истината. Технологиите и философията могат 

да разбират все повече и повече за съзнанието, осъзнатостта, но никога няма да намерят 

истината, тъй като единствената от съществуващите истини се намира вътре. 

Единствената Истина. 

 

И когато ФМ, Джон Кудерка търсеше тази връзка ... знаете че в миналия си живот той 

беше програмист и електротехник. И когато той изследваше как да създаде ефективна 

връзка между човека, Майстора и Аз Съм, когато дойде, търсеше това свързващо звено, 

когато той гледаше основата на енергията, в действителност той гледаше истината. 

Истината ... и при нас дойде кучето от вилата, Бела, кучето от вилата, тя дойде да ни 

види точно в момента на истина (Адамус я гали и тя тихо скимти от удоволствие). Ах! 

Виждате ли колко истина и красота има в това чудесно куче. 

 

Виждате ли, Бела, която по думите на Линда и Калдре принадлежи на съседите, 

въпреки че аз започвам да се съмнявам в това, Бела започва - не искам да казвам 

"съдържа" - но тя започва да излъчва енергията на Амио. Тя я попива, тичайки из 

къщата и по време на дългите часове сън тук, на вилата. Тя започва да събира енергията 

на Амио и става куче Амио. Може би трябва да я наричаш по друг начин, скъпа Линда 

от Иса, Амио или може би Бела Амио. Да. Добре. Кратко разсейване от нашата беседа 

за истината. 

 

Единствената истинска истина се намира вътре във вас. Това не прави неистинско 

всичко останало, защото всичко е истина, дори ако е лъжа. Всичко това - историите, 

дори да не са основани на това, което наричате реалност. Но нека се върнем на темата. 

 



Истината - това е възприятие, то е начинът по който възприемате. Възприятие - това е 

Оъзнатост. Осъзнатостта - това е съзнание. 

 

Нека повторим още веднъж. Истината - това е възприятието, начина по който 

възприемаме външния свят, а вие го възприемате, както си пожелаете и както 

възприемате себе си. Възприятието - това е просто осъзнатост, осведоменост. Някои 

хора имат ограничено възприятие, ограничена осъзнатост, мисля че някога съм 

разказвал за коренните жители на Америка, индианците и някои други коренни народи. 

Те не виждаха приближаващите се кораби, защото не притежаваха такава осъзнатост. 

Приближаващите се по вода кораби просто отсъстваха в техните възприятия. И още 

съм разказвал как дори по времето на Атлантида, в ранния период на Атлантида, вие не 

виждахте звездите нощем. Сега е трудно да повярвате в това, защото гледате нощното 

небе - и то е посипано със звезди. Но тогава я нямаше тази осъзнатост. Да кажем така, 

нямаше диапазон за възприятие за да ги възприемете. Затова тях просто ги нямаше, 

въпреки че ги имаше. Истината е в това, че звезди няма, защото така ги възприемахте - 

звезди няма. 

 

И така, възприятието. Истината - е възприятие. Възприятието - е осъзнатост. 

Осъзнатостта - е съзнание, умение да осъзнаваш, възприемаш. Вие осъзнавате 

реалността, физическата реалност, която живеете, но не осъзнавате много от другите 

сфери навсякъде около вас. Въпреки че те са някъде там. Всички други сфери и 

измерения се пресичат точно тук. Вие просто не ги осъзнавате, отчасти защото още не 

сте готови, това би било някакво разсейване, а отчасти защото умът блокира всичко 

това. 

 

Казвам че умът го блокира. И още казвам че умът е от полза блокирайки го, а сега в 

процеса на преход към Живот в Амио, умът започва да се отпуска, пуска силния 

контрол, освобождава се от ограниченията - и в някакъв момент той ще ви позволи да 

възприемате това, което се намира отвъд пределите на зрението, слуха и човешките 

сетива, а също отвъд пределите на спомените на ума, неговите квалификации. Ще 

започнете по прекрасен начин да възприемате това, което се намира в другите сфери. И 

то няма да ви зашемети и няма да ви побърка. Прости и прекрасни възприятия. 

 

Нека вдишаме дълбоко това - истина, възприятие, осъзнатост, съзнание, способност за 

възприемане на външното, защото то всъщност идва отвътре. 

 

Ето кое е най - удивителното. Всичко идва отвътре. Вие го възприемате като нещо 

външно, но всичко се възприема отвътре. Звездите през нощта, вселената, галактиките, 

огромния океан - това е вашето вътрешно възприятие и вашата енергия. Всичко това е 

вашата енергия. 

 



Нека дълбоко вдишаме това. 

 

Нека се върнем към връзката, свързващото звено между човека, Майстора и Аз Съм - 

към това, което много дълго време отсъстваше. Между тях нямаше връзка. Всъщност тя 

не се възприемаше, не се осъзнаваше. 

 

Дракона 

 

Сега нека малко сменим темата и поговорим за ProGnost -а, нашият неотдавнашен 

ProGnost. Той беше по - различен от другите ProGnost - и, които сме провеждали. 

Неговата тема беше целия свят, както и трябва да бъде в ProGnost - а, но също така в 

него се говореше за вас. Той беше малко по - личен от другите ProGnost - и. 

 

Трябваше да поговорим за това накъде се движи света, за технологиите, за новите 

човешки видове, които скоро ще се появят. Трябваше да поговорим за тази посока в 

която се развива планетата сега, къде се намира съзнанието - за да преминем към 

разговора за появата на дракона. В ProGnost – а, ние казахме че драконът идва не само 

на планетата - той сега не просто идва на тази планета, той също така навлиза във 

вашия живот и ще окаже върху него много по - различен ефект отколкото върху 

останалата част на планетата. Но драконът идва, той идва. 

 

Вероятно темата за дракона докосна Шамбра повече от каквото и да било от дълго 

време насам. Символа на дракона, приближаването, близостта на дракона трогна 

Шамбра от целия свят и много от вас имат лични истории за идването на дракона, за 

вашето минало с дракона. 

 

И така на ProGnost-а ние говорихме за това, че сега идва дракона и за неговата роля във 

вашия живот, заключваща се в това да изчисти голяма част от старото чувство на вина 

и срам. Тази вина и срам не са само заради миналите животи, но и заради този. Вината 

и срама, които просто не можете да вземете със себе си в Осъзнаването. Не можете. 

Много подробно говорим за това и преживяваме множество опити на семинара "На 

Прага." 

 

Не можете да вземете вината и срама в Осъзнаването, някои се опитаха, но той просто 

ги изяде - сдъвка и изплю. Това е по - жестоко отколкото да минеш през Огнената 

Стена, което вие направихте преди много еони. Не можете да вземете със себе си 

вината и срама. 



 

Дракона също така ще дойде и ще открие лъжата - лъжата и деформациите - и ако 

усетите това за миг ще видите, че вината и срама са главният генератор на лъжите. 

Хората измислят своята лъжа около вината и срама. Може да се каже, че първата лъжа 

е била свързана със срам и вероятно дори с това, че сте се срамували да бъдете човек - 

тук и започва лъжата. Когато човек изпитва ужасното чувство на вина и страх, той 

започва да лъже самия себе си и другите хора създавайки изопачена реалност, 

изопачена истина. 

 

Това не е задължително лошо, просто сега у вас ще възникнат много различни нива на 

възприятие, често в конфликт помежду си. Създавате лъжа, въпреки че все още 

съществува оригинал, да кажем истина, която продължава да съществува. Но сега има 

също и лъжлива история затова при вас се развиват две истории, които си 

противостоят, противоречат една на друга. После вие добавяте като капак още и още 

лъжи, наслагвате една лъжа върху друга и много скоро вашето старо човешко его 

започва да се опира на множество различни истории често за едно и също, но основани 

на деформации и лъжи. 

 

Може би сега може да усетите какво става. Имате всички тези истории - едни основани 

на преднамерени лъжи, други - на полуосъзнати лъжи. Но всички те се случват 

едновременно, а вие се опитвате да намерите истината, защото така прави всеки, който 

става по - осъзнат. Той се опитва да намери истината. Този дълбок и непреодолим 

стремеж възниква у хората когато стигат до осъзнатост. 

 

Знаете ли, вече съм ви казвал че това пътешествие беше много трудно в много 

отношения - много трудно. Но във всички изпитания и несгоди - когато често ви се 

искаше да се предадете, а често и да се скриете в пясъка - имаше нещо, което ви 

превеждаше през тях, благодарение на което стигнахте дотук. Това е знанието. Това е 

думата за която вече доста сме говорили - знанието. Някъде вътре просто го има това 

знание. Не е нужно да търсите потвърждение за него в ума. Не можете да го обясните. 

Не можете по никакъв начин да го обозначите, но то - е вътрешно знание. Бихте казали, 

"Е, аз просто зная, че има още нещо." А какво ще кажете за, "Знам, че имам своя 

истина. Знам, че имам своя истина. Тя съществува някъде. Усещам я. Тя е тук. В най -

тихите си моменти, аз я чувствам." 

 

Това е знанието - знанието за вътрешната истина. И когато в живота ви дойде драконът, 

той ще започне лов за това, което не ви позволява да видите своята истина, да я 

усетите. 

 

Вашата истина 



 

Сега нека малко поговорим за вашата истина. 

 

Най - вероятно вие никога няма да можете да я изразите с думи, а аз дори няма да се 

опитвам да ви моля за това. Тя не може да се опише с думи. Ума не може да намери  

квалификации за нея. Иначе казано мислена асоциация. Но ще разберете, че истината -  

това е абсолютно чувство, знание, чувство. Просто ви завладява - вашата истина се 

различава от нечия друга, различава се от всяка универсална истина, различава се от 

всички външни истини. 

 

Във вас има истина. Това не е вашата история. Не, това не е история за това кои в 

действителност сте. Това е просто истина и тя винаги, винаги, винаги е била част от 

вас. Вътре във вас е тази истина и точно за нея говореше ФМ, когато каза, "Как да 

отворя този проход , този свързващ портал? Как да го отворя между човека, Майстора и 

Аз Съм? Как да пренеса взаимодействието с душата на човешко ниво, на ежедневно 

ниво?" Но в действителност това до което той достигна, въпреки че не звучи много 

програмистко - това е истината. 

 

Когато човек осъзнава своята истина, която много превъзхожда всички възможни думи, 

когато той си позволява да се докосне до своята истина, точно тогава започвате много 

добре да осъзнавате, прекрасно да осъзнавате връзката си с Майстора. И отново, не 

очаквайте думи, но очаквайте песен, чувство, знание. 

 

Всъщност Истината това е - сетиво. Това е едно от най - обърканите сетива. Знаете, че 

сме говорили за Ангелските сетива, те са повече от 200 000 и сме разглеждали някои от 

тях на Шоудовете и разбира се в Кихак. Истината - всъщност също е сетиво, но то 

много се различава от някои други сетива. Спомнете си, сетивото - това е начин за 

възприемане на реалността. Сетивото - това е начин за възприемане на реалността. Не 

бъркайте това понятие с човешките усещания или дори с човешките физически 

чувства. Сетивото, това е начин за възприемане на реалността и съществуват много 

много, много начини да го направите и вие можете да го правите използвайки не само 

едно сетиво, а няколко едновременно. 

 

Но истината представлява както аз я наричам най - съкровеното от тези сетива. Това е 

усещането за Вас самите. 

 

Истината - това е най - уникалното от всички сетива. Истината - това е което търси 

човек веднага след като стане по – осъзнат и пробуден. Това е този вътрешен зов, който 

усещахте в процеса на пробуждането - това е нещо дълбоко вътре, което ви зове - и 



това е просто истината. Вашата истина. Това не е истината за вселената. Никой никога 

няма да я намери, защото я няма. Това е голямо разсейване, голямо макио - да се 

опитваш да намериш истината отвъд пределите на самия себе си. 

 

Вие стигнахте до този етап и разбрахте, че вътре във вас има истина, точно нея намери 

ФМ по време на своето изследване. Как да открием тази лична връзка с Майстора и Аз 

Съм? С помощта на сетивото Истина, вашата истина. 

 

Драконът ще ви помогне да се изчистите от това, което не е истина. Драконът ще ви 

помогне да осъзнаете кои от историите са основани на лъжа. И да, може да се 

задълбочим философски и да поспорим, че всичко е лъжа и в същото време, във всичко 

има истина. Нека просто се съгласим с това как ще го позиционираме. Всичко е лъжа и 

всичко е истина. Но те са различни от вашата истина, вашата вътрешна истина. 

 

Миналия месец на мераба започнахме да я допускаме - вашата истина- и ми се искаше 

да продължа това в мераба на днешния Шоуд. 

 

Мераб за вашата истина 

 

Нека виждаме дълбоко и пуснем за фон тиха музика (музиката започва да свири). 

 

Най - важното е - вашата истина, знание, чувство за истина. 

 

Истината - е сетиво, начин за възприемане на реалността, то започва с вашата реалност  

и се разширява нататък. Истината става най - простото и най - дълбокото от всички 

сетива. 

 

Когато усетите своята истина, своята собствена истина, помнете, че не трябва дори да 

се опитвате да я изразите с думи. Моля ви просто да я усетите, почувствате, да знаете 

че тя е тук. 

 

Не се опитвайте да я облечете в думи, защото това само ще ви накара да мислите. Ще 

обърка ума. Той започва да ви води по криволичещите заешки пътечки и стига до 

застой, така че дори не се опитвайте да я облечете в думи. 



 

Излезте отвъд пределите на думите и усетете. 

 

Вашата истина. 

 

(пауза) 

 

Няма никаква нужда от това да знаете точно какво представлява тя и да и давате 

определение. Безусловно не трябва да я изразявате с думи и да създавате мислени 

конструкции, трябва просто да знаете, че тя съществува. 

 

Вдишайте дълбоко, усетете своята истина – истина, която не принадлежи на никой и 

нищо не и принадлежи. 

 

И това е истина, която никой не може да ви отнеме. Не може. Никаква лъжа отвътре 

или от окръжаващия свят никога няма да отнеме тази истина. 

 

(пауза) 

 

Вдишайте дълбоко тъй като така се отваря връзката между Майстора, човека и Аз Съм. 

 

(пауза) 

 

Отново, не трябва да формулирате какво е това истина, просто знайте че тя съществува. 

Това е достатъчно - да знаете, че я има. 

 

(пауза) 

 



И това е така. Преминахте дълъг път - много, много, много животи в търсене на истина 

там някъде отвън или дори се опитвахте да стигнете до истината вътре, но се изгубихте 

в хаоса и объркването на всички истории, всички лъжи и всички деформации. 

 

Истината - това е сетиво, най - съкровеното и лично от всички. 

 

И аз ви моля да вдишате дълбоко и просто да знаете, че то съществува. Това е - знаете 

че го има. 

 

И още знаете, че отново, много скоро тази Истина не само ще ви обедини на много 

дълбоко ниво с Майстора, със своята мъдрост и с Аз Съм, но също истината ще ви 

обедини с енергията, със самата енергия. 

 

Истината създава тази връзка, защото това е истина. А истината и енергия - това е 

чудесна двойка. Те са партньори. Те много, много добре умеят да танцуват заедно. 

 

Вдишайте дълбоко и знайте, че вашата истина е тук. Тя никога не ви е напускала. 

Просто е била забравена. 

 

Тя никога не е намалявала. Вие просто я пренебрегвахте. 

 

Вдишайте дълбоко и знайте, че вашата истина сега се завръща. 

 

(пауза) 

 

И благодарение на тази истина се отварят всички връзки. С тази истина идва и новото 

взаимодействие с енергията - Живота в Амио. 

 

Вдишайте дълбоко и знайте, че вашата истина отново е с вас. 

 

(пауза) 



 

И си позволете дори да не чувствате необходимост от това да я формулирате. В това - е 

красотата на сетивото Истина. 

 

Може би малко по - късно ще ви се прииска да напишете за нея стихотворение. Но 

засега просто си позволете да знаете, че вашата истина е тук. Това е сетиво. Това е 

начин за възприемане на реалността. А също така е начин да позволите на енергията да 

дойде при вас. 

 

(пауза) 

 

Истина. Може би това е най - ефективната връзка между човека, Майстора и Аз Съм. 

 

(пауза) 

 

Истината - това е нещо което е много, много сложно за описване в човешкия език,  

тогава тя на практика става лъжа - затова бъдете спокойни, разбирайки че вие просто 

можете да усетите истината и да знаете, че тя е с вас. 

(пауза) 

 

Истина - е това че никога няма да я намерите отвъд пределите на самите себе си, във 

вселената или дълбоко под земята. Истината идва само отвътре. 

 

Позволете си да осъзнаете, че вашата истина е с вас. Тя е тук. 

 

(пауза) 

 

Никога не сте я губили. Вие просто бяхте забравили за нея. 

 

А забравяйки, вие изгубихте контакт с Майстора и Аз Съм. 

 



(пауза) 

 

На ProGnost – а, а също и на много подобния семинар "На Прага", ние говорихме за 

това да погледнете дракона в очите. Всъщност това означава да погледнете истината в 

очите. Ако тя е изопачена, ако ви измъчва вина и срам няма да си позволите да 

погледнете истината. 

 

(пауза) 

 

Когато се отървете от вината и срама, от нуждата да страдате и да бъдете роб на 

енергията, ще стигнете до етапа в който можете да погледнете своята истина, да 

започнете да усещате своята истина и да знаете, че тя е с вас. Ето какво ви дава Живота 

в Амио. 

 

Помнете: Истината - е сетиво. Това не е оценка. Това не е отсъждане кое е правилно и 

кое не. Това е просто сетиво, може би най - чистия начин за възприятие на реалността. 

 

Вие също така ще започнете да разбирате, че истината - не е това, което ви се иска да 

изразите или изкажете. Това е пламък горящ отвътре. Не е нужно да носите своята 

истина по света, да натрапвате истината си, но все пак сиянието, блясъка на вашата 

истина веднъж достигнала съзнанието ви, веднъж запомнена, тя ще освети целият 

околен свят. 

 

Вдишайте дълбоко и знайте, че вашата истина е с вас. Въпреки всички тези слоеве 

истории, лъжи, самоотбрана, разсейване, външни търсения и тям подобни, порадвайте 

се на знанието, че вашата истина е с вас. 

 

И помнете - дори не се опитвайте все още да я описвате, да я обличате в думи. Това е  

сетиво. Това е усещане. Позволете си да я усетите. Позволете си да усетите своята 

Истина. 

 

(пауза) 

 

Не се срамувайте от нея. Не се срамувайте от себе си. Не се срамувайте от това че сте 

загубили своята истина. 



 

(пауза) 

 

Вдишайте дълбоко и знайте, че вашата истина сега е с вас. 

 

(пауза) 

 

У някои от вас това би могло да бъде чувството, че не сте достойни за истината, за 

своята истина. При други от вас това можеше да е чувството, че истината е била скрита 

толкова далече, че никога да не я намерите. 

 

Някои от вас можеше да си мислят, че истината - е само философско понятие, докато не 

стигнахте до тази част от пътя, където вдишвате дълбоко и разбирате, че вашата истина 

е с вас. Тя се завърна и никога, никога, никога вече няма да бъде скрита. 

 

В някои дни може, както се казва повече да осъзнавате истината, в други по - малко - но 

тя вече никога няма да бъде скрита за вас. Тя никога няма да се върне в тъмнината. Вие 

никога вече няма да я изгубите. Тя ще бъде с вас през целия ви останал път и през 

целия ви Живот в Амио на тази планета. 

 

Нека вдишаме дълбоко тук, на вила Амио (музиката затихна). Ах, това е първият от 

много Шоудове, които ще преминат на това прекрасно място. 

 

С това, вдишайте дълбоко знанието, че вашата истина е с вас. 

 

И помнете, че всичко е наред във всичките ви творения. 

 

Аз Съм Адамус. Благодаря. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


