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

 
 

* * * 
 
 
Vagyok, Aki Vagyok, Adamus Saint-Germain. 
 
Vegyünk egy mély lélegzetet az összejövetelünkbe! Köszöntök mindenkit! Akár személyesen vagy 
itt a Bíbor Kör stúdiójában, 
akár online nézel minket, 
vegyünk egy jó mély 
lélegzetet és hozzuk össze 
mindannyiunk energiáját! 
Óh! Micsoda izgalmas 
időkben éltek! 
 
Néha azt kívánom, bárcsak 
én is ott lehetnék most 
veletek emberi formában, 
hogy keresztülmehessek 
azokon a tapasztalatokon, 
amin ti is keresztülmentek 
hatalmas érzékiséggel 
minden értelemben. De 
aztán pedig eszembe jut, 
hogy „ Nem, nem, nem! (nevetés) Itt maradok, ahol vagyok! (Adamus nevet) Nem kell 
visszatérnem. És tényleg azt érzem, hogy jobb munkát végzek, jobb szolgálatot látok el 
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mindannyiótoknak innen, mintha fizikai testben én is ott lennék veletek.” 
 
Van itt pár dolog. Ez az aspektológia hónapja. Ez az évnek az az egy időszaka, amikor a Bíbor Kör 
megcsinálja az Aspektológia tanfolyamot, de ennél jóval többről szól. Akár elvégezted ezt a 
tanfolyamot, akár nem, ez a te Aspektológia hónapod – 2019. márciusa. Ezt ne feledd el, és ez 
szorosan kapcsolódik a sárkányhoz. A sárkányhoz. Erről a mostani ProGnost-on beszéltünk 
bővebben, és egyre többet és többet fogunk még erről beszélni az összejöveteleinken A 
sárkányról! Óh! A sárkányról! 
 
A sárkány azért van itt, hogy segítsen neked megtalálni azokat a dolgokat, amik még mindig 
aspektusok, amik még mindig aspektus formában vannak. A sárkány azért van itt, hogy segítsen 
a felszínre hozni azokat  az  aspektusokat  annak érdekében, hogy aztán  jó mélyen magadba 
tudd integrálni őket. És ez nem pusztán egy mentális integrációt, hanem egy mély, valódi 
integrációt jelent. 
 
Előfordulhat, hogy vannak még feldúlt, dühös aspektusaid. (valaki azt mondja, hogy „ Igen!”) 
Na igen, igen! (nevetések) Valaki éppen most nevezett a nyilvánvaló Mesterének! 
Néhányatoknak még lehetnek dühös, haragos aspektusaitok, akik egyszerűen nem hajlandóak 
az elengedésre. Túlságosan jól szórakoznak a játszmáikkal. És egy dolgot máris elárulhatok – ez 
csak egy kis tipp – amikor a sárkánnyal és az aspektusaiddal játszol, és ahogy a dolgok beindulnak, 
lendületbe jönnek ebben a hónapban az aspektusokkal – az aspektusok szeretnek a hiedelmek 
mögé bújni. 
 
LINDA: Hm. 
 
ADAMUS: Ez jó volt! 
(nevetés) Hadd 
ismételjem meg ezt a 
mondatot újra, és akkor 
mindannyian 
csatlakozzunk ehhez, 
tudjátok, olyan 
Kumbaya módra! Az 
aspektusok szeretnek a 
hiedelmek mögé bújni. 
 
LINDA és a KÖZÖNSÉG: 
Hm! 
 
ADAMUS: (nevetve) Hm. Ez nagyon mélyreható! És ez tényleg mélyreható! És ma erről fogunk 
egy kicsikét beszélni. 
 
Ott van nektek a sárkány most már – akár elvégezted a Küszöb (Threshold) tanfolyamot, akár nem 
– most már ott van az életedben a sárkány – ami bejön és segít megtalálnod azokat az 
aspektusokat, hiszen azok egészen egyszerűen nem mehetnek be a Realizációba. És most már 
tudjátok, ezen a ponton vagyunk – a 11 óra 59 percnél. Tudod hol vannak az aspektusaid? 
(nevetések) Mert ha nem, akkor a sárkány majd megtalálja, és közvetlenül az orrod elé teszi 
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őket. Hogy miért? Hogy mihez kezdj velük? Hát azért, hogy integráld őket! Igen, és nem azért, 
hogy megvigasztald őket, nem azért, hogy elnyomd azokat, nem azért, hogy a szart is kiverd 
belőlük – ahogy ezt egy páran szeretnétek tenni – hanem azért, hogy integráld őket. 
 
Tehát ez az aspektológia hónapja, és érezni fogod az aspektusok ténykedését az életed minden 
területén. De amit most meg kell értened az az, hogy ez nem egy rossz dolog, hanem egy szükséges 
dolog. Ez nem egy rossz dolog. Sőt, ez elég mókás is lehet. 
 
Most már nagyon is tudatába kerültök annak, hogyan integráljátok őket magatokba vissza abból 
a célból, hogy önmagad csiszolataivá váljanak, és többé már ne aspektusok legyenek, amik 
néha megkínoznak titeket – tehát ezek most már vissza integrálódnak – mert tudják, hogy eljött 
ennek az ideje, mert már 11.59 van, de a helyzet az, hogy nem annyira akarnak visszatérni az 
utcáról, nem akarnak onnan hazajönni, ezért aztán számítsatok az ellenállásukra – ez egy 
csodálatos hónap lesz számotokra, amikor megfigyelitek, hogy kezelitek ezt, hogyan hozzátok 
vissza őket, hogyan integráljátok őket. 
 

Ma beszélni fogunk egy pár dologról, amik 
kifejezetten ebben lesznek a segítségetekre. 
Két dologról van szó. Egyébként ez a Shoud 
– ahogy ez a bevezetőben is elhangzott, az 
élet teljes egészében a rétegekről szól. A 
rétegekben élésről szól – a színes, érzéki 
rétegekben való életről. Az ezen a módon 
történő életről szól. A mai nap a rétegekről 
szól. Rengeteg sok dolog történik most. A 
tudattalan vagy egyszerűbb elme számára – 
ma beszélni fogunk néhány dologról, majd 
csinálunk egy merabh-ot, és aztán befejezzük 
ezt az összejövetelt, ti pedig visszatértek 
ahhoz, amihez mindig vissza szoktatok térni 
(nevetések), vagy pedig beleérezhettek 
azokba… 
 

SART: Szuper! 
 
ADAMUS: …a rétegekbe, ahol zajlanak a dolgok. 
 
A Shoud két részből fog állni. Két különálló részből és az egyszerűbb elme számára még az is 
előfordulhat, hogy a kettő között nem látod meg az összefüggést. – Miért beszélünk ma két 
teljesen különböző dologról? – pedig ennél sokkal, de sokkal több minden történik. 
 
Ma Adamusként jövök el hozzátok, és Adamusként szórakoztatni foglak titeket. És ti pedig erre 
majd úgy reagáltok, hogy „húúú” meg „óóóó” meg talán rossz kedvvel. (nevetések) Adamusként 
jövök el hozzátok, de ezzel egyidőben Saint-Germainként is eljövök hozzátok. Tehát két szinten 
történik ez a Shoud. 
 
Tényleg engedd meg magadnak, hogy elkezdj ebbe beleérezni, mert az élet tényleg rétegekben 
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zajlik, és ennek így is kell lennie. Rá fogtok jönni, hogy a mindössze egyetlen egy rétegben, 
egyetlen spektrumban megélt élet elképesztően semmitmondó és unalmas. 
 
Ez az egész, minden, amit a Shoudjainkon, a tanfolyamainkon és az összejöveteleinken, valamint 
kifejezetten a Keahak-ban csinálunk – minden, amit most teszünk, az felkészít titeket valamire, 
amit nagyon, de nagyon kevesen tettek meg előttetek, ami nem más, minthogy testet öltött 
Mesterekként itt maradjatok a bolygón. Mert amennyiben csak a Realizációtokról lenne szó, 
akkor most teljesen másról beszélnénk. De a tény az, hogy azt választottátok, hogy itt maradtok 
a testetekben a bolygón, és ez teljes egészében megváltoztatja a tananyagot, annak menetét, 
amit teszünk. Tehát most felkészülünk a maradásra, arra, hogy bármennyi ideig itt tudj maradni 
ezen a bolygón, ameddig csak itt akarsz maradni. 
 
Tehát ma – és ez az aspektológia hónapja – érezz bele annak összes rétegébe, ami történik. 
Néhányan talán azonnal tudatába kerültök mindennek. Mások számára talán hetek múlva 
következik ez be, vagy talán akkor, ha többször is visszatérsz ehhez az anyaghoz, mert bizony 
rengeteg sok réteg létezik. És arra kérlek, hogy szokj ehhez hozzá ezekhez a gyönyörűséges, 
csodálatos rétegekhez az életedben. 
 

 
Első rész 
 
Kezdjük is akkor az első részt! Beszéljünk valami rendkívül gyönyörűséges dologról, amit Kuthumi 
mondott a Szlovéniában, Bled-en tartott nagy összejövetelünkön. Ó, de mielőtt ezt megtennénk, 
egy pillanatra eltérek a tárgytól. 
 

 
A nagy vita 
 
Szóval egy heves vita zajlik éppen a 
Felemelkedett Mesterek Klubjában. Jelenleg 
9.751 Felemelkedett Mester van. Tehát van ez 
az őrült vita, és én vagyok az Elnöki vagy 
vezérigazgatói posztban (nevetés) – és most nem 
viccelek (Adamus nevet) – szóval én vagyok a 
Vezető Felemelkedett Mester, és abban a 
pozícióban vagyok, hogy nekem kell véget vetnem 
ennek a vitának, mert jelen pillanatban 
döntetlenre áll a dolog. És az én szavazatom a 
döntő szavazat ebben az egészben. Azt mondtam 
nekik: - El fogom ezt mondani a Shaumbrának, és 
kapnak rá egy hónapot. Most kezdjük el az erről 
való beszélgetést, és egy hónapot kapnak rá. 
 
A következő a helyzet. Az egyik Felemelkedett Mester a minap odajött hozzám és azt mondta, 
hogy „Megfigyelem a Shaumbrát és azt, amit tesznek, és most már tudom, hogy meg fogják 
csinálni.” 
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LINDA: Hm. 
 
ADAMUS: És ez nem a „ha”, hanem a „hogyan” kérdése. 
 
LINDA: Hm. 
 
ADAMUS: Észrevettétek, hogy nem azt mondtam, hogy a „mikor” kérdése? Hanem azt mondtam, 
hogy ez nem a „ha”, hanem a „hogyan” kérdése. Hogyan fogjátok ezt megtenni? Hogyan fogtok 
eljutni oda? És ez a Felemelkedett Mester így folytatta, hogy „De ez az a kérdés az, amivel 
nekünk tényleg nem kellett szembe néznünk annak idején, amikor megtörtént a Realizációnk.” 
Tehát a kérdés az, hogyha egyszer tényleg megtörténik a teljes Realizáció, ugye ekkor kerülsz 
tudatába, vagyis ekkor realizálod azt, hogy a realizáció megtörtént, ez az, amikor ezt már soha 
többé nem kérdőjelezed meg, hanem tudod, hogy Ó, igen, a realizáció már megtörtént!” 
 
És tudod, nem azt mondod, hogy „Jaj, mikor fog már ez megtörténni, és honnan…” – Tehát amikor 
megtörténik a Realizáció felismerése, utána mégis mi lesz? 
 
A felszínen ez nem hangzik valami eget rengető kérdésnek, de mégis ez okozta a létező 
legnagyobb, leghevesebb vitát, ami valaha is lezajlott a Felemelkedett Mesterek Klubjában – arról, 
hogy mi lesz utána? És a Felemelkedett Mesterek egyik fele azt mondta, hogyha egyszer 
megtörténik ez a Realizáció, akkor egy reggel felébredsz és azt kérdezed majd, hogy „Mit fogok 
csinálni?” – Néhány Felemelkedett Mester azt mondja, hogy „Előfordulhat, hogy unatkozni 
fognak, és lehet, hogy teremtenek egy kis káoszt az életükben, csak azért, mert megtehetik.” – 
Más Felemelkedett Mesterek pedig azt mondják, hogy „Ha a helyükben lennék, én bizony 
szeretnék valamiféle küldetést végezni.” – 
Erre én azt kérdeztem? – Micsoda?! Egy 
küldetést? Mégis kitől? – Azt válaszolták, hogy 
„Hát, elkezdhetnénk segíteni nekik a 
küldetésükre vonatkozóan.” 
 
Azt választoltam, hogy „ Nem tudom. A 
küldetés szó nem hangzik valami jól, erre 
nem fognak beindulni.” (nevetések) „Úgy 
értem – folytattam – ezen egy szerződést 
értesz?” Nem, a szerződés szó sem megfelelő 
erre. Vagy egy projektet értesz, valamit, amit 
megtehetnek, amibe belemélyedhetnek, 
valami, ami…” – azt mondtam, hogy „Nem 
inkább egy szenvedélyt értesz ezalatt?” Á! És 
ekkor mindenki tapsolni kezdett… 
 
LINDA: Ó! (Linda tapsol)  
 
ADAMUS: …ahogy ezt odafent szokták tenni. Köszönöm. Odafent. (valaki fütyül) 
 
LINDA: És mi is tapsolhatunk! Vagy nem? 
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ADAMUS: De igen. 
 
LINDA: Oké, köszönöm. 
 
ADAMUS: És azt mondtam, hogy „Ez valójában sokkal inkább egy szenvedély. Amit nem kötelező 
megtenned, hanem ezt szenvedélyből teszed.” – És tudjátok, hogy időnként elő szoktam állni 
új szavakkal, és azt mondtam nekik, hogy „Tudjátok én ezt egy szenvedélyes küldetésnek fogom 
hívni.” (Adamus itt képez egy mozaikszót a szenvedély és a küldetés szavakból, ami magyarul 
lefordíthatatlan – a ford. megj.) 
 
LINDA: Á!!! (nagyon nevet) 
 
ADAMUS: Odafent nem ezt a reakciót kaptam. Hanem azt, hogy: Húú! Ez remek! 
 
LINDA: Húú! Ez remek! 
 
 
Szenvedélyes küldetés 
 
ADAMUS: A szenvedély és a küldetés együtt: szenvedélyes küldetés. És ez nem egy olyan dolog, 
amit kötelező lenne megtenned, ez nem egy szenvedés, hanem mondhatni egy szenvedély, ami 
ad valamit, amit megtehetsz. Okot szolgáltat arra, hogy reggelente felébredj, és azt mondd, 
hogy „ Kimegyek a repülőtérre, és egyszerűen egy ostoba képpel az arcomon csak ott fogok 
állni és kisugárzom a fényem az összes utasra.” Tudjátok, miért is ne? Vagy az a szenvedélyes 
küldetésed, hogy „ Írni fogok egy könyvet, csak azért, mert ezt akarom tenni. Bele akarok 
menni a saját életembe. Fel akarom azt fedezni. Nem akarom azt megosztani másokkal, hogy 
milyen volt az életem!” – Vagy az lehet a szenvedélyes küldetésed, hogy gyönyörűséges zenét 
szerezz, egy olyan teljes zenét, ami tényleg – úgy értem tényleg elvisz téged – egy másik 
birodalomba. Vagy az is lehet, hogy „ Én csak… (szünetet tart és nevet) Nyitok egy kávézót, 
mert szeretem a kávét, és közben elképzelem, ahogy jönnek oda az emberek, és érintkezem 
velük. Persze nem egy illegális módon. (nevetések) De kapcsolódni fogok velük, és ott leszek 
a saját ragyogásomban, és közben elkészítem a kávéjukat, pont úgy, ahogy itt a Bíbor Kör 
klubjában is elkészítik a kávét. De igazából sok szeretet van ebben, aztán felszolgálják a kávét, saját 
készítésű finomsággal.” – Milyen csodálatos szenvedélyes küldetés ez! (Linda nevet) Tudjátok, 
valami…(még több nevetés) Valami, amit megteszel. 
 
Most az a helyzet, pontosan az a helyzet, hogy a Felemelkedett Mesterek fele azt mondja, hogy 
„Igen, ez remek lenne!” – és azért vitatkoznak, mert annak idején, nekik ez a lehetőség nem volt 
ott. Nem volt ott se szenvedély, se küldetés. Megtörtént a Realizációjuk, és felismerték, hogy 
„Miért is akarnék itt maradni?” – És nem is maradtak itt. Úgy értem, egy páran itt maradtak egy 
pár hétig, egy pár hónapig, egy darabig, Kuthumi pedig jó pár évig. Vannak, akik itt maradtak egy 
ideig, de aztán azt érezték, hogy „Miért is maradjak itt a bolygón? Többé már nem is érzem a 
vele való kapcsolódást!” 
 
Soha nem kötelezték el magukat arra, hogy miután elérik a Realizációt, itt fognak maradni. De 
ti igen. Már sok-sok éve erre tartotok, és ti elköteleztétek magatokat. Azt mondtátok, hogy 
„ Itt fogok maradni. Meg akarom ezt tapasztalni. Először is el akarok jutni a Realizációhoz. 
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Másodsorban pedig itt akarok maradni egy darabig a bolygón a Gépek Korszakában. És igen, 
tudom, hogy ez nehéz lesz, és lesznek olyan napok, amikor a tömegtudat, az emberek, a 
közlekedés, a zaj, meg minden más az őrületbe fog kergetni. De ez a szenvedélyem, hogy itt 
maradjak, de mégis, mit fogok itt csinálni?” 
 
LINDA: Hm. 
 
ADAMUS: Tehát azok, akik a szenvedélyes 
küldetés mellett vannak, azt mondják, 
hogy „ Tudjátok, ha van valami, ami 
kreatív megnyilvánulást ad számukra és 
közben azt is segíti, hogy folyamatosan 
ragyogjon a fényük és lehetővé teszi, hogy 
benne legyenek a fényükben és a bolygón 
is itt tudjanak maradni ezzel egy időben, 
akkor nem lesznek így boldogabbak? Nem 
lesz sokkal inkább kedvük itt maradni a 
testben? Az energia dinamikájuk ezáltal 
nem lesz sokkal behangoltabb?” 
 
Ezt én is így látom. És kijelenthetném, hogy 
nagy valószínűséggel bele kellene kezdeni 
a szenvedélyes küldetés programba. És ez 
azt jelentené, azok szerint, akik szintén 
emellett állnak, hogy dolgoznának veletek. 
Az nem azt jelenti, hogy azt mondanák 
nektek, hogy „Tessék, ez és ez a 
szerződésed erre az életre.” – Nem 
mondanák azt, hogy „Ez a te spirituális 
küldetésed.” – Ezt már ismered. Ezzel már rendelkeztél. Ezt már ismered más emberektől is, akik 
ezt odaadták neked, és azt mondták, hogy „ Ezt fogod tenni ebben az életedben.” – Kifejezetten 
akkor, amikor benne voltál a vallásos rendekben. Megmondták neked, hogy mit kell tenned. 
Aztán ezen kívül voltak spirituális szerződéseid is, amikor bejöttél ebbe az életedbe – vagy inkább 
más életekbe – mégpedig az, hogy energia őrző legyél a bolygó számára valamivel 
kapcsolatosan. Tudod milyen ez. És vitatkozhatsz azon, hogy nem akarod, hogy a Felemelkedett 
Mesterek segítsenek neked a szenvedélyes küldetéseddel, ami által megtalálod azt, ami tényleg 
ott van mélyen benned, a legbelső lényegedben. De nem adják ők meg neked a válaszokat, 
mindössze abban segítenek, hogy megtaláld azt a belső szenvedélyedet – és ez egy nagyszerű 
szolgálat a részükről. 
 
A Mesterek másik oldala meg olyan, mint Washington egy bizonyos értelemben. (valaki nevet) 
A másik oldal… és mindössze csak egy valaki nevetett. (nevetések) Pedig ez volt a nap legjobb 
vicce.(még több nevetés) És csak egy valaki nevetett. Aztán a Mesterek másik fele azt mondja, 
hogy „ De megtörtént a Realizációjuk. Hadd legyenek szabadok! Hadd ébredjenek fel úgy 
reggelente, hogy nem tudják ezt. Hadd tapasztalják meg azt, amit meg akarnak tapasztalni! 
Hadd legyenek teljesen szabadok! És ha egyszer csak azt érzik, hogy nem akarnak ott maradni 
a bolygón, akkor úgy legyen! Majd elmegyünk a temetésükre!” (nevetés) Na jó, ezt csak én 

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


Kiemelkedés Sorozat: 7. Shoud 

 

 

www.crimsoncircle.com 8  www.centrodavida.com  
 

tettem hozzá, nem mondtak ilyet. Megpróbálok itt mindenkit ébren tartani, abban az esetben, 
ha online nézel minket. 
 
A Mesterek másik oldala azt mondja, hogy „Nem, egyáltalán nem. Nézzük meg mi történik akkor, 
ha nem segítünk nekik ezzel a szenvedélyes küldetéssel. Milyen hülye szó ez!” –  mondja a csapat 
másik fele. (nevetések) Lássuk meg, hogy mi történik! Elvégre ez az egész nem egy hatalmas nagy 
tapasztalás? Az ember és a Mester együtt van, végre már realizáltan a bolygón, és mi történik 
utána? És egyébként is az a tisztességes, hogy semmilyen szinten nem avatkozunk ebbe bele. 
Még csak nem is segítjük őket semmivel. Csak idefent ücsörgünk, szivarozgatunk, whiskey-t 
iszogatunk, és nézzük, hogy mi történik. Időnként nevetünk egyet, és amikor átjönnek a mi 
oldalunkra majd üdvözöljük őket. 
 
Tehát, ahogy mondtam, nálam van a döntő szavazat. Igazából nálatok van a döntő szavazat. 
 
LINDA: Hm. 
 
ADAMUS: Mindenképpen leadom a szavazatomat, és azt mondtam nekik, hogy „Mielőtt 
szavaznék, meg kell kérdeznem erről azokat, akikre ez vonatkozik.” – Tehát erre nem kell 
most rögtön válaszolnotok, csak érezzetek ebbe bele! Beszélgessetek erről egymás között. 
Beszéljetek erről a szociális médiátokon! Jövő hónapban erről részletesebben is beszélni 
fogunk, de a kérdés most a szenvedélyes küldetés vagy a teljes szabadság? 
 
LINDA: Ó! 
 
ADAMUS: És mind a két oldalt nagyon figyelmesen 
meghallgattam, és ez igazából több egy kis 
elterelésnél. Ez lényegében nagyon is valós, nagyon, 
de nagyon valós, hiszen el fogtok jutni arra a pontra, 
ahol azt mondjátok majd, hogy „Itt vagyok. Realizált 
vagyok. Realizáltam a Realizációmat, és most akkor 
miért is maradnék? Azon kívül, hogy meglássam, 
milyen is itt maradni.” – És persze ezen most 
vitatkozhattok, és azt mondhatjátok, hogy ha kaptok 
egy kis segítséget abban, hogy megtaláljátok a valódi 
szenvedélyeteket, akkor az majd a projektetekké, a 
küldetésetekké válik, és ez aztán tényleg csak arra 
lesz jó, hogy ideköt titeket a bolygóhoz. Tehát akkor, 
a kérdés az, hogy a szenvedélyes küldetés, vagy a 
teljes szabadság? 
 
És szeretnék erről egy-két választ hallani, szóval Linda, megtennéd, hogy mész a mikrofonnal? 
 
LINDA: Igen, persze. Nahát! 
 
ADAMUS: Ez lesz a valódi Shaumbra bölcsesség. 
 
LINDA: Oké. 
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SART: Hát persze, hogy jöhet a több szenvedély! 

 
ADAMUS: Szenvedély. Tehát a szenvedélyes küldetés mellett 
voksolsz.  
 
SART: Igen. 
 
ADAMUS: Tehát ez azt jelenti, hogy nem bánnád, ha kapnál 
egy kis segítséget, egy kis vezettetést, ahol azt mondják 
neked, hogy „Itt van egy pár dolog, amit megtehetsz Sart, 
Realizált létezőként.” – És ismételten szólva, ez egyáltalán 
nem azt jelenti, hogy ezt követelni fogják tőled, és 
nyugodtan azt mondhatod, hogy ez téged nem érdekel, 
de ez mégis egy olyan dolog, amit meg tudsz tenni, 
miközben itt vagy a bolygón. 

 
SART: Igen. Valami új, amit még nem láttam, nem tettem. 
 
ADAMUS: Oké. 
 
SART: ...hiszen kell ott lennie valaminek. 
 
ADAMUS: Tehát emellett teszed le a voksodat? Van valaki, aki ezt lejegyzi? 
 
SART: A szenvedélyes küldetésre szavazok. 
 
ADAMUS: Michelle, megtennéd, hogy lejegyzed a többiek válaszát? Tehát eddig egy szavazat 

érkezett a szenvedélyes küldetésre. Rendben. 
 
LINDA: Jól van, lássuk csak! 
 
ADAMUS: És most még nem hozzuk meg a döntést, mert 
végsősoron a döntés a ti kezetekben van.  
 
ALICE: Mondhatom azt, hogy mindkettő? 
 
ADAMUS: Bármit mondhatsz, amit csak akarsz. 
 
ALICE: Mert azt gondolom, hogy teljes szabadságot akarok, 
időnként talán egy kis segítséggel. 
 
ADAMUS: Egy kis segítséggel. (Alice nevet) Oké. 
 

ALICE: Végsősoron egy realizált Mester vagyok, akinek ott van a bölcsesség, ami a sajátom. 
 
ADAMUS: Igen. 

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


Kiemelkedés Sorozat: 7. Shoud 

 

 

www.crimsoncircle.com 10  www.centrodavida.com  
 

 
ALICE: És nem a tiéd, vagy másoké. 
 
ADAMUS: Igen. 
 
ALICE: Igen. Tehát igen, akarom a szenvedélyt. Teljes mértékben egyetértek a szenvedéllyel, 
ugyanakkor a teljes szabadsággal is, és ez a választásom. 
 
ADAMUS: Igen. 
 
ALICE: Azért is mondtam azt, hogy „mindkettő”. 
 
ADAMUS: A „mindkettő” egy nagyon jó válasz, mert így időnként játszhatsz. Olyan ez: Segítsetek 
megtalálni a szenvedélyemet! És az elmélet az, hogy annak ellenére, hogy Realizált Mester 
vagy, még mindig hajlamos vagy megrekedni vagy belesüllyedni a tömegtudat mocsarába. És 
továbbra is ugyanúgy azt a lassú energiát kapod a körülötted lévő tömegtudatból. De időnként 
erről megfeledkezel, olyankor meg egész álló nap csak üldögélsz és TV-t nézel, és azt mondja, hogy 
„Egyáltalán minek is maradok itt ezen a bolygón? Tehát talán jól jöhet egy kis vezettetés a 
szenvedélyre vonatkozóan.” 
 
ALICE: Ühüm. 
 
ADAMUS: Oké. Mindkettő a válaszod. Most már senki nem mondhatja azt, hogy 
„mindkettő”. Mert most már mindenki ezt a választ fogja adni. 
 
VINCE: Igazából az én válaszom az ÉS. Nem kell ennek egy vagy-vagy döntésnek lennie. 
 
ADAMUS: Ez így van. 

 
VINCE: Mind a kettőt kipróbálhatod. 
 
ADAMUS: Igen. 
 
VINCE: Azt is meg kell mondanom, hogy tényleg 
problémám van azzal, amikor valakinek nagyszerű ötlete 
van számomra… 
 
ADAMUS: Igen, igen. 
 
VINCE: …minden szinten. 
 
ADAMUS: Igen. 
 
 

VINCE: Tehát ezzel rögtön problémám van, ezért a szabadságot választom. 
 
ADAMUS: A szabadságot, rendben. Akkor tehát a szabadságra voksolsz? 
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VINCE: Igen. 
 
ADAMUS: Oké. És bármikor megváltoztathatod a döntésedet, amikor csak akarod. Azt 
mondhatod, hogy „Hé, Felemelkedett Mesterek, gyűljünk össze egymással, és beszélgessünk egy 
kicsit, tudjátok arról, hogy mit tehetnék ezért a bolygóért? Mit tehetnék saját magamért? 
Azért, hogy legyen egy kis szenvedélyem.” – Igen. 
 
KATE: Én is a szabadságot mondom. 
 
ADAMUS: A szabadságot. Rendben. 
 
KATE : Igen. 
 
ADAMUS: És nem kéred azt a stimulációt a szenvedéllyel 
kapcsolatosan, arra vonatkozóan, hogy mihez kezdj azzal 
a sok nappal, ami előtted áll? 
 
KATE: De igen, szeretném a szenvedélyt, de majd én 
belemélyülök magamba, és belülről kapom azt meg. 
 
ADAMUS: Oké. És amennyiben valamilyen okból 
kifolyólag nem találod azt meg magadban, mert az elég 
homályos, nem szeretnél ehhez segítséget kapni néhány 
barátodtól, akiket megkérhetsz erre? 
 
KATE: Ez mindig egy lehetőség. 
 
ADAMUS: Rendben. Jól van. Akkor te is a szabadságra teszed le a voksodat. Jól van. 
 
Még kérnék pár választ. 
 
LINDA: Te következel, öcsi. 
 
ADAMUS: Tudtad, hogy ez lesz. (nevetnek) Tudtad. 
 
TOM: Jól van. Ha bármelyiket is 100%-ban 
választanád, az fárasztó lenne. 
 
ADAMUS: Fárasztó – rendben. 
 
TOM: Mert ha minden álló nap, örökkön-örökké a 
szenvedélyedet követed, akkor az… is. 
 
ADAMUS: Lehetséges. Bár Realizált Mesterként talán mégsem. Nem tudom. 
 
TOM: Az szeretném, ha meglenne a szabadságom is és a szenvedélyes küldetésem 
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ADAMUS: Akkor hát mi a válaszod? 
 
TOM: Az, hogy mindkettő. 
 
ADAMUS: Mindkettő. Rendben van. 
 
TOM: Sajnálom. 
 
ADAMUS: Ó, igen. Ez egy hatalmas este lesz a Felemelkedett Mesterek Klubjában. Mert már 
tudom, mit fogok nekik mondani. (nevetgélések) Igen. 
 
MONICA: Ez kemény, igaz? 
 
ADAMUS: Igen. 
 
MONICA: Már egy pár éve azon tűnődőm, hogy mi az, amit 
tehetnék? Szeretem a szenvedélyt. Szeretek találni 
valamit, ami érdekel, és azt teljessé tenni, de közben 
pedig szeretek magammal is sok időt tölteni. Ezért mindig 
is azt szoktam mondani az embereknek, hogy az ideális az 
lenne, ha követném a szenvedélyemet, amit imádok, és 
amit ki is fejeznék úgy napi hat órában, négyszer egy héten, 
és így egyensúlyban lenne az életem. 
 
ADAMUS: Oké. 
 
MONICA: Én ezt akarom. 
 
ADAMUS: Érdekes. Jól van. 
 
MONICA: És szeretném felfedezni, hogy mi az, ami a 
legnagyobb szenvedélyt jelenti számomra ebben a 
pillanatban. Nem tudom, hogy az ugyanez lesz-e két 
vagy három év múlva is, de nyitott vagyok arra, 
hogy befogadjam az üzeneteket és a vezettetést 
ezzel kapcsolatosan. 
 
ADAMUS: Jó. Kitűnő! Még egy választ kérek! 
 
CAROLE: Hát nagyjából egyetértek az előttem szólóval, 
de én imádom a szenvedélyt. 
 
ADAMUS: Értem, a szenvedélyt. Tehát akkor a 
szenvedélyt választod? 
 
CAROLE: Igen, de időnként szabadságot is mellé. 
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ADAMUS: Oké, És igen, mind a kettőt választhatod. Úgy értem, hogy belemerülhetsz a 
szenvedélybe, és aztán pedig – még aznap később kissé lehiggadhatsz. 
 
CAROLE: Igen! Ez jól hangzik. 
 
ADAMUS: Igen, mert attól még ugyanúgy ott van a szenvedélyed, és az igazság az, hogy mind a 
kettővel rendelkezhetsz, de aztán mondhatni a szenvedély oldalán állsz, mert ugyanúgy élvezed 
azt a szenvedélyt, és talán némi segítséget is ezzel kapcsolatban. 
 
CAROLE: Ami talán a világbéke. 
 
ADAMUS: A világbéke. Hát ez aztán tényleg nagyon izgalmas. (nagy nevetés) Amennyiben az 
üdvözlőlap üzletben vagy benne. 
 
CAROLE: Köszönöm. 
 
ADAMUS: Köszönöm. 
 
Akkor itt most elkezdtük az erről való beszélgetést. Megmozgattunk egy kis energiát, és lesznek 
erről igazán érdekes beszélgetések is. És a tény az, hogy beszélünk erről a  Felemelkedett 
Mesterek Klubjában. Ez egy nagyon is igaz történet és pillanatnyilag döntetlenre áll a helyzet, mert 
a csapat egyik fele azt mondja, hogy „Tudod, ha én ott maradtam volna a bolygón, tényleg nagyon 
szerettem volna azt a szenvedélyt. És ha ezt egyedül nem sikerült volna megtalálnom, mert az 
homályos, ködös lenne, akkor egyáltalán nem bántam volna, ha ehhez egy kis segítséget kaptam 
volna a Felemelkedett Mesterektől”, akik valami ilyesmit mondtak volna, hogy „Van itt egy pár 
dolog, amit fontolóra vehetsz, amiket megtehetsz, de egyáltalán nem kötelező azt megtenned. 
De mégis itt van ez a pár dolog, amelyek, ha ránézünk az energiádra, úgy látjuk, hogy tényleg 
nagyon feltüzelne téged, és sokkal teljesebbé tenné az életedet.” – Na és az teljesen természetes, 
hogy szeretnél egy kis magaddal töltött csendes időszakot is közben, meg minden ehhez hasonlót. 
 
De az igazság az, hogy igazából nem is egy Felemelkedett Mester jött oda hozzám, és tette fel 
nekem a kérdést először. Hanem a te Mestered volt az, aki eljött hozzám, tudod, mert mi szoktunk 
találkozgatni és beszélgetni rólad. (nevetések) Szóval a Shaumbra Mesterei jöttek el hozzám és 
tették fel a kérdést, hogy „Mihez fogunk kezdeni? Ahogy ott maradunk a testben, és tanulunk 
az energiáról, ahogy valódi energia úttörőkké és felfedezőkké válunk, mihez fogunk azzal 
kezdeni? Hová tartunk majd?” – Mert ott van egy kiégett emberi szenvedély a Shaumbrában, 
ami egy régi kiégettség, ami ahhoz vezetett, hogy ne legyen egy csepp szenvedélyed sem, és szinte 
semmi küldetés érzésed se maradjon, nincs szenvedélyed valamilyen projekt iránt, egyáltalán 
nem akarsz te részt venni semmiben sem már nagyon régóta. Ez nem mindenkire vonatkozik, 
de nagyon sok Shaumbrára igaz, hogy nem maradt sok kapcsolatod, amire persze szükséged volt. 
Legyen szó akár egy párkapcsolatról, akár egy munkáról, akár egy projektről – már jó ideje 
meglapultál, rejtőzködtél. Nem engedted meg magadnak, hogy mélyen belemerülj valamibe, 
mert akkor az egy elterelés lett volna. És az emberi szenvedélyed a Realizációd volt. 
 
De a Shaumbra Mester eljött hozzám, aki mondhatni az összes Shaumbrát képviselte, és azt 
kérdezte, hogy „ Ahogy itt maradunk a bolygón, mi lesz a szenvedéllyel? Mit fogunk csinálni?” 
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A szenvedély szónak van egy csábítása és van ezzel kapcsolatban egy félelmetek, mert ugye ott 
voltak az emberi 
szenvedélyeitek, amik aztán 
felrobbantak a felébredésetek 
után. És még mindig arra 
vágytok, hogy az a szenvedély 
visszatérjen az életetekbe, de 
közben tudjátok, hogy az már 
nem lehet az a régi dolog. De 
még mindig vágytok arra a 
belső izgatottságra. És azt is 
lehetne mondani, hogy ez azt 
jelentheti, hogy csak éltek. 
Hogy vagytok. Hogy 
tapasztaltok. De ti ennél valami 
megfoghatóbbra vágytok. „ Mit 
akarunk ezzel az egésszel 
kezdeni? Mihez kezdünk mindazzal, amit megtanulunk, amit megtapasztalunk? Mihez kezdünk 
most az energiával, ahogy elkezdjük megengedni, hogy az energia szolgáljon minket? Mihez 
kezdünk ezzel? Nyitunk egy kávézót, vagy egyszerűen csak nagyokat sétálunk és figyelmen kívül 
hagyunk mindenki mást? Nem veszünk tudomást róluk? Vagy pedig megírunk pár könyvet, ami 
az utazásunkon alapul, de ezek nem olyan száraz és unalmas könyvek lesznek.” – Tudjátok mit 
értek ezalatt, azt, hogy adtok hozzá egy kis fűszert, kissé kiszínezed őket és beleraksz egy kis 
színpadiasságot. Ne a régi, száraz, unalmas emberi nézőpontból írd meg, hanem a szórakozó 
Mester nézőpontjából. 
 
Mert ez egy szenvedély. Annak ellenére, hogy azt mondod, hogy „ Még soha nem írtam könyvet.” 
Ugyan már, ez nem számít! Belemész, és most már abban a könyvben élsz. Ami életre kel. Ez 
egy teremtés, te pedig benne, és rajta kívül élsz úgy, hogy mindez egyszerre történik. És így van 
egy szenvedélyed, egy okod arra, hogy itt maradj. 
 
Tehát ezt most a Mester kérdezi, és mi is erről beszélgetünk a Felemelkedett Mesterek Klubjában. 
A Mester azt kérdezi, hogy „ Sart, mit fogunk csinálni? Vagy egész nap csak együtt fogunk lógni? 
Mit szeretnél csinálni? Sokat szeretnél fürödni meg zuhanyozni, vagy pedig…? Hányszor tudsz 
kiporszívózni egy szőnyeget? (nevetések) Úgy értem, mégis mit fogunk csinálni?” 
 
De a Mester ezt egy apró kis kacsintással kérdezi, mert a Mester tudja, hogy az ember számára 
a tapasztalás a legfontosabb. A Mester már most tudja, hogy az ember meg akar valamit 
tapasztalni, és valószínűleg valami többet, mint pusztán csak a szabadságot. (valaki azt mondja, 
hogy „ A szivarozást!”) A szivarozást. (tovább folytatja: a szivarozást és  a whiskey ivást) A whiskey 
ivást, meg minden egyebet. Az ember tapasztalni akar valamit, tenni akar valamit, mert ez az, 
amiben az ember a legjobb. 
 
Tehát ebbe tényleg érezzetek bele, mert a Mester most kivétel nélkül mindannyiótoktól azt 
kérdezi, hogy „Mi lesz utána? Mit fogunk csinálni? Találunk egy szenvedélyes küldetést? Tudod, a 
mi szenvedélyünket, amit megteszünk. Vagy csak úgy elleszünk? Tudod, egész álló nap csak 
elleszünk és nagyokat sétálunk?” 
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Van ennek egy másik kis része is. Próbálj meg kiszállni a régi emberi elmédből, amikor ezt 
fontolóra veszed, mert vannak olyan dolgok, amik tényleg rád várnak, és amit jelenleg az ember 
még csak el sem tud képzelni a hiedelmei miatt. Az ember pillanatnyilag ezt el sem tudja képzelni. 
 
Tehát most valójában azt csináljuk, hogy tényleg lángra gyújtjuk a tüzet a „mi lesz utána” a 
szenvedéllyel kérdéssel, de ez már nem a régi emberi szenvedélyről fog szólni. A Mester azt 
mondja, hogy „ Mit fogunk csinálni Edith, mikor együtt leszünk a bolygón, realizált létezőként? 
Szeretnéd visszahozni a szenvedélyt? Vagy csak úgy eltengődsz, elleszel minden nélkül, és majd 
csak meglátod, hogy mi fog történni?” – Jó kérdés, és ezzel a kérdéssel a többi Felemelkedett 
Mesternek nem kellett szembenéznie. Megtörtént a Realizációjuk, és – Bumm! – már el is 
távoztak. De számodra itt a Realizáció – és mi lesz utána? 
 
Akkor vegyünk erre egy jó mély lélegzetet! Érdekes lesz látni, hallani a megbeszéléseiteket és 
mindent mást is erre vonatkozóan. 
 
Hol is tartunk most? Tegnap kihallgattam egy beszélgetést Alain és Cauldre között – tudta, hogy 
hallgatom őket – mikor a Bíbor Kör különböző korszakairól beszélgettek. Természetesen ott volt 
a Tóbiás korszak, amit a velem való korai korszak követett, amit a Támadó, Sértegető 
Korszaknak neveztek. (nevetés) Mert tényleg az volt. És ezt követte az Elég volt a Makyóból! 
korszak, ami elég sokáig tartott. Meg kellett szabadulni a makyótól, túl kellett rajta lépni. Mert 
sok makyóval nem tudsz megvilágosodni. És számomra a makyo a spirituális éretlenséget jelenti. 
 
Tehát keresztülmentünk a „szabaduljunk meg a makyótól” korszakon. És most eljutunk a valódi 
megengedés pontjára a közösen végzett munkánkban, egyértelműen elérkezünk a Realizációhoz, 
eljutunk a Megengedéshez, elérkezünk az aspektusok végső integrálásához, amik még odakint 
lófrálnak. És az egyik dolog, amit tényleg 
szemügyre kell vennünk ehhez, azok a 
hiedelmek. A hiedelmek. 
 

 
Hiedelmek 
 
Emlékeztek Kuthumira, Szlovéniában, a nagy 
összejöveteleteken? Kuthumi elmesélt egy 
nagyszerű történetet a Lelkéről, Ah-Ki-Rah-ról, 
és a történetnek az volt a végkövetkeztetése, 
vagy talán Ah-Ki-Rah vezette el őt arra a 
következtetésre, hogy „Nem az a lényeg, hogy 
mit hiszel, hanem az, hogy mit engedsz meg. 
Nem az a lényeg, hogy mit hiszel.” (* Hiatkozva 
a Mesterek mágiája anyagra) 
 
Most eljutottunk arra a pontra – amiről öt 
évvel ezelőtt még tudtunk beszélni – mert 
akkoriban a hiedelmek még mindig fontosak 
voltak – de most már eljutottunk oda, ahol még a hiedelmeket is elengedjük. Még a hiedelmek is 
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elengedésre kerülnek. 
 
A hiedelmek aspektusok. A hiedelmek emberi eredetű, emberi alapú aspektusok. Az elme 
aspektusai. Hitrendszerek, és a hiedelmekkel az a probléma, hogy az emberek elhiszik azokat. 
(Adamus nevet) 
 
Tudjátok egy kisgyerek számára a hiedelmek olyanok, mint a játszótéren található játékok, 
tudjátok, mint a hinták, a libikókák, a körhinták, meg minden egyéb, és a hiedelmek csodálatosak. 
Ad valamit, amivel a gyerek játszhat és amit megtapasztalhat. „Milyen kimenni a játszótérre, és 
ott lenni a homokozóban a többi gyerekkel együtt?” – A hiedelmek olyanok, mint a hinták. „Üljünk 
fel arra a hintára és lássuk meg milyen keresztülmenni azon a tapasztaláson!” – Tehát egy 
kisgyerek számára a hiedelmek mókásak és játékosak. 
 
De ahogy az a kisgyerek elkezd felnőni, és elkezdi elhinni azt a hiedelmet, hogy a hinta egy 
bizonyos módon működik, és mindig is úgy fog működni, akkor a hiedelmek egyszeriben csak…én 
ezeket egy monolitnak látom, hatalmas, szürke monolit struktúrának, amibe az ember tényleg 
képes beleragadni, megrekedni. De még ha az ember nem is ragad abba bele, az akkor is egy 
akadályt jelent az úton. És nem csak egy hiedelemről, nem csak egy monolitról van itt szó, mert 
azt könnyű lenne kikerülni, és tovább sétálni az úton. Mert a hiedelmek ezek az óriási monolit 
kőtömbök, amik szinte magukba csábítanak téged, és ha ez megtörtént, onnantól nagyon nehéz 
kijutni belőlük. És nem csak egy hitrendszer van, hanem rengeteg sok monolit kőtömb emelkedik 
ki a földből, mint a 2001. Űrodüsszeia c. filmben. Mind kiemelkedik a földből, és most már az 
egész valóság tájképed ezekkel a monolitokkal, ezekkel a hiedelmekkel van tele, amikről azt sem 
tudod, hogy kerültek oda. Egyszerűen csak ott vannak. Nem teszed fel a kérdést, hogy kerültek 
oda, honnan erednek, egyszerűen csak ott vannak. És eltakarják a kilátást, mert most már ott van 
neked ez a temérdek sok 
monolit kőtömb, ezek a 
szürke, régi hiedelmek, 
egyszerűen csak ott 
tornyosulnak, és eltakarják a 
kilátást, annak meglátását, 
hogy mi minden lehetséges, 
az összes potenciálodat. És 
temérdek sok hiedelem 
létezik, te pedig elkezdted 
elhinni azokat. 
 
Most az történik, ezen a 
ponton, hogy a sárkány 
bemegy és azt mondja, hogy 
„ Itt van ez a hiedelem. Talán 
még csak nem is tudtad, hogy 
ez itt van, és ez bizony egy 
hatalmas nagy akadály. Ez 
egy óriási akadály vagy gát. 
Készen állsz arra, hogy ezt 
lebontsd vagy integráld vagy szertefoszlasd? Készen állsz arra, hogy elengedd azt a hiedelmet?” 
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Látjátok, ahogy ezt már korábban is elmondtam, az aspektusok a hiedelmek mögött bújnak meg. 
Vagyis minden egyes monolit kőtömb mögött egy aspektus található. És ez az aspektus nem akarja 
elengedni azt a hiedelmet, mert az aspektus nem akar eltávozni, és mert az aspektus azt érzi, 
hogy neked szükséged van arra a hiedelemre annak érdekében, hogy létrehozz egy építményt, 
struktúrát önmagad számára – a személyiségedet, azt, aki vagy, és az életre vonatkozó 
vezettetésedet. Tehát itt van ez a tengernyi sok monolit, ez az összes hiedelem, amik valójában 
aspektusok, és vannak közöttük olyanok, amik bizony már nagyon régen lettek odaültetve. Olyan 
hiedelmekre gondolok pl. mint „minden férfi disznó.” Rendben, valaki éppen az előbb mondta, 
hogy „Nos, ez így igaz.” (nagy nevetés) 
 
Tehát ott van ez a hiedelem, hogy minden 
férfi disznó. És ilyenkor mi történik? Hát az 
történik, hogy az ember számára ez egy 
hatalmas tapasztalás, amibe belemerülhet. 
Belemész abba a monolitba, abba a 
hiedelembe, abba az aspektusba, és ez egy 
nagyszerű tapasztalás, egészen egy határig. 
És te ezt kijátszod, megtapasztalod, és akkor 
a férfiak disznók lesznek. És mivel ebben 
hiszel, akkor ez így is fog történni, mert 
akkor ezekhez a férfiakhoz fogsz vonzódni,  
és akkor az meg is történik. 
 
Keményen kell dolgoznod ahhoz, hogy előre 
juss az életben. – Ez egy nagyon mélyen 
belétek ültetett hiedelem azokban a kultúrákban, ahonnan a legtöbb Shaumbra származik. „A 
kemény munka egyenlő a sikerrel”. – És egy darabig ez szórakoztató. Az ember ebbe fejest ugrik 
és azt mondja, hogy „ Akkor keményen fogok dolgozni.” – Annak ellenére, hogy panaszkodsz 
emiatt, még mindig szereted ezt, máskülönben nem tennéd. Pont. És ez mindenre vonatkozik 
az életedben. Amennyiben csinálod, akkor az azért van, mert szereted azt, annak ellenére, hogy 
panaszkodsz rá. 
 
Tehát beleveted magad abba a hiedelembe, hogy keményen kell dolgoznod, és hosszú órákat 
kell dolgoznod ahhoz, hogy sikeres legyél. Az lehet, hogy nem ezt választod. Lehet, hogy azt 
mondod, hogy „ Nem csinálom ezt tovább. Nem fogok ilyen hosszú órákat dolgozni.” – de ez még 
attól egy hiedelem. A másik oldalon meg azt mondod, hogy „ Akkor valószínűleg nem lesz sok 
pénzem, és nem leszek sikeres, de talán nem is érdekel ez az egész.” – De ez még mindig 
ugyanúgy egy hiedelem, ami eltakarja előled a kilátást. És a kilátásod természetesen a 
Megengedés. A kilátásod, az, amivel kijutsz a monolitból, a Megengedés. Nehéz a Megengedés, 
amikor ott van ez a rengeteg sok monolit, ezek a hatalmas nagy szürke kőtömbök, amikor ezek a 
hideg struktúrák  elállják  az utat. Akkor nagyon, de nagyon nehéz a Megengedés. 
 
Azt mondod, Megengeded, azt hiszed, hogy Megengeded, de ezzel a Megengedésből csak egy 
újabb hiedelmet ültetsz el a valóság tájképeden, de a Megengedés az nem egy hiedelem. Az 
nem egy aspektus. Hanem egy létállapot. Ez ilyen egyszerű. A Megengedésben nincs semmiféle 
hiedelem. Nincs benne semmilyen struktúra. Az szabadon áramlik. Ez a „Mindaz Vagyok, Aki 
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Vagyok” – és nem pedig az, hogy „Mindaz, amire lekorlátozom magam.” 
 

 
Emberi hiedelmek 
 
Milyen emberi hiedelmek léteznek még? Linda, kérlek, vidd körbe a mikrofont! Milyen egyéb 
hiedelmek kéteznek még az emberek között, vagy esetleg benned? Egy hiedelem. 
 
SILVIA: Az, hogy valami rajtunk kívül álló dologra van szükségünk ahhoz, hogy az meggyógyítson 
minket. 

 
ADAMUS: Igen. „A segítség kívülről érkezik. Egy hitvány 
ember vagy, és te ezt nem tudod egymagad megtenni. 
Ezért ezt kívülről kell beszerezned.” – Jó, jó. Még kérnék 
egy párat! Milyen hiedelmek vannak még? 
 
REBECCA: Azt mondanám, hogy a korlátok, hogy csak 
bizonyos dolgokat tudsz megtenni. 
 
ADAMUS: Igen, de kérlek mondj erre a hiedelemre egy 
konkrét példát! Hiszen folyamatosan ott vannak benned. 
 
REBECCA: Pl. az, hogy csak egy bizonyos távolságot tudsz 
utazni. 
 

ADAMUS: Pardon? 
 
REBECCA: Hogy csak egy bizonyos távolságot tudsz utazni. 

 
ADAMUS: Ja, hogy csak egy bizonyos távolságot tudsz 
utazni. Oké. 
 
REBECCA: Sokkal többet szeretnék utazni. Tehát igen. 
 
ADAMUS: Oké, és mi korlátoz ebben téged – a pénz, az 
energia, az idő? 
 
REBECCA: Talán csak már emberek véleménye vagy a 
kultúra, amit mások mondtak nekem, amire be lettem 
programozva, és… 
 
ADAMUS: Oké, ez tényleg egy szürke hiedelem odakint, 
és ne feledd mit mondtam, a hiedelmek aspektusok. Jó. 
Kérek még egy pár hiedelmet. Milyen közös emberi 

hiedelmek vannak? (valaki azt mondja, hogy „ Csak óvatosan!”) 
 
LINDA: Most aztán jól megkönnyítetted a dolgomat! Köszi! 
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ADAMUS: Minden férfi disznó! (nevetés) 
 
LINDA: Én ezt nem így fogalmazom meg! 
 
ADAMUS: Nem, ezt én mondtam. (még több nevetés) 
 
LINDA: ...lehet, hogy ez egy valódi meghatározás, de én ezt másképp mondom! 
 
ADAMUS: Mondjad! 
 
SCOTT: Sokat elmélkedtem ezen az elmúlt pár, három évben a saját utamra vonatkozóan, mert 
ami valóban segített nekem, az az ÉS hatalma, mert amikor valami nagy dolog történik az 
életemben, akkor azonnal a kondicionáltságom bukkan fel, hogy „Te jó ég, ez most már csak 
egyre rosszabb lesz. Anyagi problémáink lesznek.” – Azok, akik ismernek, tudják miről beszélek, 
a partnerem, Sam egészségéről. Amikor történik egy nagy merülés, olyankor azt mondom, hogy 
„ Te jóságos ég! Nem tudok belemenni a dolgok energiájába arra vonatkozóan, hogy a dolgok 
jól fognak alakulni.” – De most azon kapom magam a leföldeltségem miatt, amiben az ÉS 
hatalma segít nekem, hogy „Nem, az életünk igazából egyre jobb, és sokkal valódibb, mint 
korábban bármikor.” 
 
ADAMUS: Miért van ez? Mi van az ÉS-ben, amit ezt megteszi? 

 
SCOTT: Az, hogy leállítom magam, úgy, hogy 
„Oké, az előbb egy olyan gondolatom volt, 
ami hozzá volt kapcsolva egy hiedelemhez, 
aminek talán nem is voltam a tudatában”, 
ami azt mondja, hogy „ A helyzet 
rosszabbodni fog, mert mindenki azt 
feltételezi, hogy rosszabb lesz.” – És akkor 
beleteszem ebbe az ÉS-t, és akkor meg azt 
mondom, hogy „Ugyan már, miért kellene, 
hogy rosszabb legyen? Miért ne lehetne 
jobb? Miért ne lehetne több szabadságban 
és rugalmasságban részünk, meg több 
tanulásban, és mindenben, úgy értem 
mindenben? ÉS…” 
 

ADAMUS: Az És megvilágítja a potenciálokat, amik mindig ott vannak. 
 
SCOTT: Igen. 
 
ADAMUS: De amikor a lineáris emberi módban tartózkodsz, vagyis amikor nagyon magas a 
hiedelem szinted, vagy nevezd ezt a tetszésed szerint, akkor a potenciálok nem kerülnek 
megvilágításra. Akkor még csak azt sem tudod, hogy azok miért vannak ott. Az egy dolog, hogy 
„Most nagyon gyorsan lefelé csúszunk a lejtőn, szóval kapaszkodj, mert ez egy durva utazás lesz.” 
– Na ez az a pont, amikor megállsz. Ez az, amikor tényleg a Merlin vagy és azt mondod, hogy 
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„Várjunk csak egy pillanatot! Én most belemegyek az ÉS-be. Sokkal több potenciál létezik.” - És 
nem kell, hogy ezeknek mentálisan tudatában legyél. Nem kell, mert az majd intuitívan fog 
eljönni hozzád, és nem mentálisan. Azt mondod, hogy „Tudom, hogy sokkal több potenciál 
létezik erre a helyzetre, ráadásul itt van a Mester is, aki automatikusan bölcsességgé alakítja 
ezt, ahogy lefelé csúszunk a lejtőn” – ami lehetséges, hogy egyáltalán nem is lejtő. Belemész 
az ÉS-be, és egyszerűen Megengedő vagy, és ez az, ami mindent megváltoztat. Még ha nem 
is vagy azonnal tudatában tíz megoldásnak a problémát illetően, de azok hirtelen megvilágításba 
kerülnek. Jó. Kitűnő! Kérek még pár választ! Emberi hiedelmek. 
 
SHAUMBRA 1. (nő) Oké. Egy másik hiedelem. Van egy kislányom. Van egy hiedelmem, ami 
szerinte nem mondhatunk sok szép dolgot a gyerekünknek, mert azzal csak elkényeztetjük őket. 
Vagyis meg kell keményítenünk őket a világra! 
 
ADAMUS: Hm. Ez egy fura hiedelem. 

 
SHAUMBRA 1: Egy fura hiedelem. 
 
ADAMUS: Igen, igen. Szépen beszélsz a 
gyermekedhez? 
 
SHAUMBRA 1: Igen. 
 
ADAMUS: Sokszor? 
 
SHAUMBRA 1: Igen. 
 
ADAMUS: És el van kényeztetve? 
 
SHAUMBRA 1: Nincs. 
 
ADAMUS: Értem! 

 
SHAUMBRA 1: Igen. 
 
ADAMUS: Nagyon gyorsan engedd el ezt a hiedelmet! 
 
SHAUMBRA 1: De ezt másoktól hallottam. 
 
ADAMUS: Akkor ez most – Bumm! – integrálódik. 
 
SHAUMBRA 1: Igen. 
 
ADAMUS: Igen, igen. 
 
SHAUMBRA 1: Pontosan. 
 
ADAMUS: Milyen fura is ez. Ebben a hónapban – az Aspektológia hónapjában – elkezditek 
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felfogni, hogy milyen rengeteg sok hiedelmetek van 
és azok, hogy kerültek oda, és mit is tesznek? És 
őszintén szólva nincs túl sok hely a hiedelmek 
számára a Realizációban. Szükségtelenek. 
 
SHAUMBRA 1: Ühüm. 
 
ADAMUS: Pontosan. 
 
A következő kérdés pedig az, ha már a hiedelmeknél 
tartunk – és itt most nem a Shaumbráról van szó, 
hanem általában a bolygóról, a gyerekekről, a 
felnőttekről, az idős emberekről – jobb így nekik, 
hogy vannak hiedelmeik, vagy nélkülük lenne jobb 
számukra? Most nem a Shaumbráról beszélek, 
szóval most álljatok meg egy pillanatra, és érezzetek 
ebbe bele! 
 
Mielőtt megtörtént volna a felébredésed, te is csak egy átlagos, normális, kedves hétköznapi 
ember voltál. (Adamus nevet) Jobban megvoltál a hiedelmekkel vagy esetleg azok nélkül lett 
volna jobb? Jó kérdés, a válaszadó pedig… 
 
MARY: Ó, istenem! (nevetés) 
 
ADAMUS: Nem szereti, amikor Istennek hívod! 
 
LINDA: Tényleg?! 
 
MARY: Mit mondtál? 
 
ADAMUS: Semmit. (még több nevetés) 
 
MARY: Nem hallottam. 
 
ADAMUS: Az embereknek mi a jobb, az 
átlagembereknek, akiket mugliknak hívtok – hogy 
jobb nekik, ha vannak, vagy ha nincsenek hiedelmeik? 
 
MARY: Hát az valószínűleg magától a hiedelemtől függ. 
 
ADAMUS: Igen, de itt most általánosságban teszem fel a kérdést. 
 
MARY: Szerintem általános értelemben a válasz az, hogy jobb nekik így, hogy vannak hiedelmeik. 
Mert szerintem a hiedelmek egyfajta referencia keretet vagy vázat és helyet biztosítanak arra, 
hogy valami szerint működjenek, éljék az életüket, hogy valamibe bele tudjanak kapaszkodni 
valóságként, mert tudod szerintem az emberek zöme, sok mugli képtelen lenne kezelni 
mindennek az összes lehetségességét. 
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ADAMUS: Ühüm. Jó. Kérek még pár választ. A hiedelmek jó dolgok az átlagemberek, a normális 
emberek számára vagy nem jó dolgok? 
 
TAD: Igen, jó dolgok. 
 
ADAMUS: Igen, jó dolgok. 
 
TAD: Azok. 
 
ADAMUS: Igen. 
 
TAD: Igen. 
 
ADAMUS: Miért? 
 
TAD: Az jut eszembe, hogy a hiedelmek és a törvények – és én ezeket most azonosnak tartom az 
„Szép új világ” könyv alapján, ahol nem voltak struktúrák. Nem volt semmi. 
 
ADAMUS: Igen. 
 
TAD: És amennyire vissza tudok emlékezni a középiskolában történt, hogy voltak botok, amikkel 
felvonultak és azt kiabálták, hogy „Öld meg a disznót! Nem tudom miért, de ez nagyon…” 

 
ADAMUS: Te aztán érdekes dolgokat olvasol! (Tad nevet) És ez sok mindent elárul. (mind a ketten 
nevetnek) 
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TAD: Öld meg a disznót! Öld meg… szerintem egy átlagos mugli számára rendben van, ha vannak 
hiedelmei, de aztán mindenki másnak eltérőek a hiedelmei, és akkor meg… 
 
ADAMUS: Én most csak általánosságban beszélek itt a hiedelmekről. 
 
TAD: Igen. 

 
ADAMUS: Általánosságban a hiedelmek rendben 
vannak. 
 
TAD: Igen, jót tesznek a struktúrának és a rendnek. 
 
ADAMUS: Ez így van, és vannak emberek, akik 
túladagolják magukat a hiedelmekkel, és olyanok 
is vannak, akiknek meg nincs elég hiedelmük. De 
általánosságban szólva a hiedelmek jó dolgok… 
 
TAD: De konfliktusban is állhatnak egymással. 
 
ADAMUS: …az emberekben? 
 
TAD: Igen, én azt hiszem… 

 
ADAMUS: Jól van. 
 
TAD: …hogy ez jó. 
 
ADAMUS: Ez az, amit hiszel! (Adamus nevet) 
 
TAD: (mély hangon) „Az a hiedelmem, hogy…” 
 
ADAMUS: Igen, igen! 
 
TAD: Köszönöm. 
 
ADAMUS: Még két választ kérek! Jók a hiedelmek az emberek számára? 
 
HENRIETTA: A hiedelmek szolgáltatnak okot az embereknek az életre vonatkozóan, kifejezetten… 
 
ADAMUS: Vagy vezettetést adnak számukra az életre vonatkozóan. Mindkettő. 
 
HENRIETTA: Kifejezetten a vallásos szektorban, és minél inkább felekezeti és megosztott, mint 
amilyenek a vallások. A hiedelmek jelentenek mindent. Ezért élnek! 
 
ADAMUS: El tudsz képzelni egy vallást hiedelmek nélkül?! 
 
HENRIETTA: Uram-Atyám! (mind a ketten nevetnek) 
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ADAMUS: Ó, a Bíbor Kört! Oké. (még több nevetés) De ez nem egy vallás, szóval ez nem számít! 
 
HENRIETTA: Igen, igen. 
 
ADAMUS: Szóval te hívő vagy, vagy… 
 
HENRIETTA: Hogy hívő vagyok-e?! 
 
ADAMUS: Igen. 
 
HENRIETTA: Már nem vagyok az! (mondja nevetve) 
 
ADAMUS: Utólagos választás által! Akkor az embereknek 
kell, hogy legyenek hiedelmeik vagy nem? 
 
HENRIETTA: Azok számára, akik nem a megvilágosodás 
ösvényét járják, vagy akik azt választják, hogy abba az irányba tartanak, amin sokan 
keresztülmentünk, úgy érzem, szükségesek ezek az irányjelzők vagy útmutatók a többség 
számára. De nehéz erről beszélnem, mert nem akarok úgy tűnni, mint aki piedesztálra állítja 
magát. 
 
ADAMUS: Ühüm. Nem teszed azt. 
 
HENRIETTA: Nem. (mondja nevetve) Ahhoz, hogy az emberek „normálisan” létezzenek, úgy érzem, 
hogy ehhez szükségesek a hiedelmek, amik egy útjelzőként, vagy az élet kereteként szolgálnak, 
mert máskülönben nincs ott semmi. 
 
ADAMUS: Jól van, rendben. 
 
HENRIETTA: Nincsenek a Megengedésben, vagy az ÉS-ben, és talán halvány fogalmuk sincs 
arról, hogy ez létezik. 
 
ADAMUS: Az biztos. Például a hindu vallásban – de kezdetben az nem volt vallás. Vezettetések 
voltak a közösség számára arra vonatkozóan, hogyan éljenek, hogyan mossanak fogat, hogyan 
menjenek WC-re, és az összes többi dolgot illetően. De aztán elkezdték kifejleszteni az isteneket, 
és tudjátok ebből a pár tucat istenből egyszeriben 100.000 isten lett, és mindegyik istent temérdek 
sok hiedelem övezte, és akkor lett ebből az egészből vallás, ahelyett, hogy csak megmaradtak 
volna a jó közösségi értékeknél. Igen, ez hiedelmekké alakult. 
 
HENRIETTA: A másik dolog pedig a hatalmuk átadása. 
 
ADAMUS: Igen, így van. 
 
HENRIETTA: És amikor a hatalmadat magadon kívül helyezed, ezekbe a hiedelmekbe, vagy 
istenségekbe, vagy a szimbolizmusba, vagy tárgyakba, amiknek  ezt  a jelentőséget tulajdonítod, 
akkor nem vállalsz felelősséget magadért, az életedért, és a létállapotodért. 
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ADAMUS: Akkor azt mondod, hogy az 
van, hogy „Akkor szabjunk 
hiedelmeket az embereknek, és ezt 
tartsuk is meg. Ne próbálkozzunk a 
változással, mert ez szolgálja őket.” 
 
HENRIETTA: Egészen addig szolgálja 
őket, amíg már nem szolgálja őket. 
 
ADAMUS: Ne akarj úgy hangzani, mint 
én! (nevetés) Köszönöm. 
 
LINDA: Azt hiszem, hogy esik a hó 
odakint. Akkor ez most egy hiedelem, 
vagy micsoda? 
 
ADAMUS: Ez egy valóság észlelés. (egy 
férfi azt mondja: - Ez egy megfigyelés) 
Ez egy megfigyelés. 
 
HENRIETTA: Igen. 
 
ADAMUS: Amennyiben azt hiszed, 
hogy ez a hó meg ez a hideg nincs a 
kedvedre, nem felel meg neked, mert neked inkább Hawaai-on kellene lenned, akkor az már egy 
kicsit más dolog. (nevetés) De azt megfigyelni, hogy odakint esik a hó, az nem hiedelem. De, amikor 
– köszönöm – amikor kifejezetten érzelmi dolgokkal veszed azt körbe, akkor már egy hiedelemmé 
alakul. És akkor… 
 
LINDA: Igen! 
 
ADAMUS: …egy monolit lesz belőle. És ne feledjétek, hogy azt mondtam, hogy a kisgyerek 
számára a hiedelmek olyanok, mint egy játszótér. Beléjük merültök, és jól szórakoztok. Tanultok, 
tapasztaltok, elestek. Valaki megüt téged, vagy leesel a hintáról, de olyankor történik valami 
káros hatás. De később, azok a hiedelmek óriási szürke monolit kőtömbökké válnak, te pedig 
beléjük ragadsz. És ha nem ragadsz beléjük, akkor csak elállják az utat, a kilátást. Az utadban 
állnak. Az áramlás útjában állnak. 
 
Jó volt a kérdés, és jó válaszokat kaptam. Köszönöm. Szükségesek a hiedelmek az emberek 
számára? Ezek adják meg az emberek számára a paramétereket, de amikor az ember elkezdi 
elhinni a hiedelmeket, akkor azok aspektusokká válnak. És akkor az az aspektus, ami egy hiedelem 
mögé bújik, folyamatosan helyhez köti és lekorlátozza az embert. 
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Vannak szórakoztató hiedelmek is, amik bámulatos tapasztalással szolgálhatnak. Szeretném, ha 
erre emlékeznétek, hogy amikor arról 
beszéltek, hogy akkor most a 
szenvedélyes küldetést vagy a teljes 
szabadságot választjátok. A 
szenvedélyes küldetés az, amikor 
hatalmas szenvedéllyel élsz, de 
egyfajta küldetés jelleggel. Lesznek 
hiedelmeid, és ez egy bizonyos 
határig rendben is van. Amennyiben 
te magad választod meg ezeket a 
hiedelmeket, és nem valaki más 
választja azt meg neked, akkor a 
hiedelmek csiszolatok és nem 
aspektusok. És ha ezt egyszer 
elkezded felismerni, akkor azt is 
látod, hogy a hiedelmek… de ezt 
máris elmagyarázom. 
 
A hiedelem egy érzék. Egy érzék. 
Tudjátok, hogy 200.000 érzékről 
beszélünk, és a hiedelmek sokkalta 
emberi eredetűek, mint a legtöbb 
többi érzék, de a hiedelmek egy 
érzékké váltak. Ez a valóság észlelésének egy módja. Ha azt hiszed, hogy a hó és a hideg 
ártalmas vagy kellemetlen, (Adamus nevet, ahogy Linda egyfolytában nyomatékosan bólogat) 
akkor ezen a módon fogod észlelni a valóságot. 
 
És amikor ezen a módon észleled a valóságot a hiedelmek következtében, akkor utána az 
történik, hogy az energia jön és azt mondja, hogy „ Oké!” – Az energia pártatlan, egyik oldal 
sem érdekli. Az energia azt mondja, hogy „Ez a hiedelmed. Ez az, amit választasz. Ez a te 
nézőpontod. És mi ezt megadjuk neked, megadjuk neked a hideget, ezt a barátságtalan, havas, 
nyomorúságos, kellemetlen tapasztalást.” – És az ember ilyenkor sír-rí, (valaki felnevet, ahogy 
Linda „sír”), de egy bizonyos módon az ember mégis szereti ezt, mert ez egy tapasztalás. Van 
valami, amit megtapasztalhat, és megtehet. Van valami, amibe belemerülhet. 
 
Amikor felismered, hogy „nem vagy te ebbe beleragadva” – akkor felülhetsz egy repülőre és 
elutazhatsz Hawaii-ra Linda, és akkor azt mondod, hogy „Nahát, ez a hiedelem lehet mókás is. 
Nem vagyok ennek a csapdájába ragadva, és nem ez irányítja az életemet, és talán már nem is 
akarom többé ezt a hiedelmet, és ennek következtében az energiák többé már nem próbálják 
támogatni azt a hiedelmet.” – Hirtelenjében a hiedelmek lényegében a szabadság állapotában 
vannak, te pedig szabadon tapasztalhatsz. 
 
Megpróbálom ezt az egészet összehozni egymással. A kezdeti kérdés a szenvedélyes küldetés és a 
teljes szabadság volt. És ismételten ennek az a lényege, hogy valószínűleg bele fogsz merülni 
néhány dologba. Minden valószínűség szerint bele fogod vetni magad egy-két dologba a 
Realizációdban. Nem csak ott fogsz ücsörögni a fa alatt (Adamus nevet), mint Buddha, és 
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nem fogsz egész álló nap meditálni. Valószínűleg nem ezt fogod tenni. Még Buddhának sem 
tetszett ez olyan nagyon, tehát valószínűleg ti sem ezt fogjátok tenni. Hanem nagy valószínűséggel 
fejest fogtok ugrani a tapasztalásokba, az emberi részed, akit most már támogat a Mester. És 
azok a tapasztalások már nem fognak téged csapdába ejteni. Nem fognak téged lenyomni. Hirtelen 
megjelenik a tapasztalás öröme, ahelyett, hogy félnél tőle, ahelyett, hogy attól félnél, hogy nem 
tudsz majd kijutni belőle. És egyszeriben csak megjelenik annak a tapasztalásnak az öröme. 
Valószínűleg ez fog történni, mert a Mestert ez nem érdekli. A Mester számára nem gond egész 
nap csak keresztbe tett kézzel ücsörögni, semmit sem tenni. és csak megfigyelni ezt az egészet. 
De az ember valószínűleg bele akar menni az új szenvedélyébe, és az új tapasztalásába. És a 
mondandóm lényege az, hogy ez nem arról szól, hogy mit hiszel. Lehetnek hiedelmeid, de 
végsősoron ez arról szól, hogy mit engedsz meg. 
 

 
Megengedés 
 
Mi akkor a Megengedés? Mi a Megengedés? Úgy értem, ez olyan egyszerűen hangzik, de mégis 
sok olyan Shaumbrát ismerek, akik a 
Megengedésből egy aspektust csináltak. (a 
közönség azt mondja, hogy „ Úúú!” – meg 
„Ááá!”) „A Megengedést kell tennem. 
Hiszek a Megengedésben”. – De ez 
egyáltalán nem egy hiedelem. A 
Megengedés az Megengedés. A 
Megengedés az, amikor azt  mondod, hogy 
„Most lecsendesítem magam egy 
pillanatra, és megnyitom magam a 
potenciálokra. – Ez az ÉS – azokra a 
potenciálokra, amiket most még talán 
nem látok” – és aztán majd tudatába fogsz 
kerülni a sokkal, de sokkal több 
potenciálnak. És a Megengedéssel ezeket 
a monolitokat, ezeket a régi hiedelmeket 
eltávolítom az útról a sárkány segítségével. 
 
A Megengedés egyszerűen ezt jelenti. Megnyitod magad arra, ami ott van, de jelenleg nem vagy 
annak tudatában. A Megengedés azt mondja, hogy „Kiszállok a saját utamból.” – Hogy az Én 
Vagyok, A Mester, az ember valódi megnyilvánulása – azé az emberé, akit már nem terhelnek 
meg a régi hiedelmek aspektusai – és aki elkezdhet ennek tudatába kerülni, elkezdheti felismerni 
a dolgokat, és elkezdhet játszani az energiákkal. 
 
A Megengedés az az ember, aki… én ezt néha a következőképpen látom. Az ember nekiütközik 
a falnak, és fogalma sincs, hogy mit is tegyen akkor most, nagyon kifárasztja magát mentálisan, 
megpróbál kiagyalni mindenféle emberi megoldást, miközben fogalma sincs arról, hogy 
mindössze egy nagyon apró kis hiedelem szerint látja a dolgokat, ami elég szűkös. Elveszett. 
Csapdába van esve. Az észjárása a végét járja, nekiütközik a falnak, majd vesz egy mély 
lélegzetet és azt mondja, hogy „Á! Akkor csak Megengedem!”  – És ez az, ami megnyitja a 
kaput vagy az átjárót, amiben jelenleg FM segít mindenkinek, hogy megnyíljatok erre a 
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kommunikációra a Mester, az ember és az Én Vagyok között. Ez megnyitja az átjárókat az intuíció 
számára és arra a bölcsességre, ami jelenleg is ott ücsörög. 
 
Ez nem arról szól, hogy mit hiszel. Az semmit sem fog megváltoztatni, és azt mondanám, hogy ez 
egy jó hónap arra, hogy azt mondd, hogy el tudod engedni az összes hiedelmedet! Ez pokolian 
ijesztő, mert az emberek szeretik a hiedelmeket. Baromi ijesztő azt mondani, hogy „Elengedem 
az összes emberi hiedelmemet” – mert ez a te iránytűd, ez a te jelenlegi vezérlő, vagy vezettetést 
nyújtó rendszered, ami – vagy legalábbis te gondolod azt erről, hogy ez az – ami épen, sértetlenül 
tart téged. Pedig azok valójában lenyomva tartanak téged. Milyen nagyszerű hónap is ez arra, 
hogy beengedd a Sárkányt, hogy az bemenjen az összes hiedelmedbe, mert sok-sok régi 
hiedelem van ott, amik csak… és azok mind egyszeriben csak eltűnhetnek, amint felismered azt, 
hogy „Jaj, nekem ez nem tetszik. Én ezt már nem választom. Egy ponton bele fogok menni az 
emberi, Mesteri realizált tapasztalásaimba 
az életemben, és nincs már szükségem 
erre a sok régi szarságra. 
 
A Megengedés nélkülözi az előre 
megfontolt szándékot. Nem mondod azt, 
hogy „ Ennek a dolognak így és így kell 
alakulnia.” A Megengedés azt mondja, 
hogy „Emberként fogalmam sincs arról, 
hogy a történet hogyan fog végződni, de 
hajlandó vagyok azt megtapasztalni. 
Megengedem a történet nagyobb 
tudatosságát és bölcsességét. 
Megengedem az összes potenciált. 
Megengedem magamnak, hogy 
elengedjem azt a régi elképzelést, hogy 
keményen kell dolgozni azért, hogy juss 
valamire, vagy hogy a megvilágosodás csak 
az emberi életed végén történhet meg, 
vagy hogy spirituális tanulmányokat kell 
végezned ahhoz, hogy meg tudj 
világosodni. Elengedem ezt az összes régi elképzelést. Most már behozom ezeket az életem bölcs 
csiszolataiba és Megengedő vagyok.” 
 
A Megengedésnek nem szabadna hiedelemnek lennie. Mert ez nem egy hiedelem. A Megengedés 
pusztán annyit tesz, hogy megnyitod magad Magadra. Nem a világ többi részére. Nem azt 
engeded meg, hogy az emberek átgázoljanak rajtad, vagy meglopjanak, semmi ilyesmit nem 
jelent. Ez közted, a Mester és az Én Vagyok között történik meg. „Megengedem Mindazt, Aki 
Vagyok.” Ennyi. És akkor azok a monolitok hirtelen megváltoznak és többé már nem azok a 
hatalmas szürke, óriási, hideg kőtömbök, amikbe hajlamos vagy beleragadni, bele veszni, hanem 
hirtelen energiává válik, amit aztán teljes mértékben téged szolgál. Tiszta energiává válik vagy  
pedig a pénz energiájaként jelenhet meg. Vagy  más emberek energiájaként jelenhet meg, vagy 
bármilyen módon ott lehet, de ez nem igazán számít. A lényeg az, hogy ezek hirtelen 
átalakulnak, a hiedelem státuszból most már Megengedéssé válnak, csiszolatokká válnak, amik 
tényleg a te gyönyörűséges részeid. 

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


Kiemelkedés Sorozat: 7. Shoud 

 

 

www.crimsoncircle.com 29  www.centrodavida.com  
 

 
Akkor most vegyünk erre az első részre egy mély lélegzetet! Nem az a lényeg, hogy mit hiszel. 
Nagyon régóta nem hallottam már ilyen csodás állítást, mint amit Kuthumi mondott. Ez nem 
arról szól, hogy mit hiszel. Ennek ahhoz semmi köze. A hiedelmeid egy bizonyos értelemben 
csalók. Mókás dolgok, amikor kisgyermek vagy, vagy amikor spirituálisan éretlen vagy. De ahogy 
éretté válsz, hirtelen felismered, hogy „Azok a hiedelmek tényleg csak visszatartanak engem.” 
– Ez nem arról szól, hogy mit hiszel. Ez nem arról szól, hogy elhiszed-e, hogy jó életed lesz, vagy, 
hogy meg fogsz világosodni, vagy ilyeneket, ahogy arról sem szól, hogy abban hiszel, hogy vannak 
dolgok, amik megakadályoznak ebben téged. Ez az egész arról szól, hogy mi az, amit Megengedsz. 
 
Akkor most vegyünk erre egy mély lélegzetet, és most ebben a pillanatban legyünk 
Megengedőek! 
 
A Megengedésben nem erőltetsz  semmit. Nem ismételgetsz  valami mantrát. Az nem egy 
megerősítés. Hanem egyszerűen az, hogy „Megnyitom magam Mindarra, Aki Vagyok. És nekem, 
az embernek nem kell ennek összes felelősségét, összes terhét és félelmét többé már 
felvállalnom. Megengedem mindazt, Aki Vagyok.” 
 
Ez a hónap tehát remek időszak az aspektus tevékenységekre. Néhányan már elkezdtétek 
megkapni az álmaitokban ezeket az aspektus ténykedéseket. (Adamus nevet) Ne feledjétek, hogy 
az aspektusok a hiedelmek mögött bújnak meg. 
 
 

2. Rész 
 
Második rész. Vegyünk egy mély lélegzetet! Második rész. 
 
A második rész különbözni fog az első résztől, de közben mégis összefügg egymással. 
Szükségünk lesz ehhez egy íróeszközre, ki tudja miket használtok erre manapság. Ha olyan 
elektronikus eszközeitek vannak, amik soha nem működnek, akkor (nevetés) megint az lesz a 
vége, hogy kérni fogom a papír táblámat. Bizonyítsátok be, hogy tévedek! Bizonyítsátok be, hogy 
tévedek! (egy nő azt mondja, hogy „Ez egy hiedelem!”) 
 
ADAMUS: Én csak… igen, igen. (Adamus nevet) Nem, FM megígérte, hogy többet nem avatkozik 
ebbe bele. Igen. 
 
MARY: Akkor ez most egy hiedelem? 
 
ADAMUS: Az, hogy nem fog beavatkozni? 
 
MARY: Nem, hanem az, hogy ezek az eszközök soha nem működnek. 
 
ADAMUS: Ez egy megfigyelés. (még nagyobb nevetés) És amennyiben ezt megfigyeled, majd el is 
hiszed, akkor ez igazzá válik, mert az energiák ezt támogatják. Akkor meg kellene változtatnunk 
a hiedelmeinket? (valaki azt mondja, hogy „Igen!”) Oké. A technika működik. (A közönség 
reakciója az, hogy „Óóó!” – ahogy megjelenik a képernyő) -– Na igen, csakhogy ezt igazából senki 
sem hiszi el. Mindannyiótoknak vannak erről kételyei. „Na persze, de amikor összeomlott a 
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számítógépem” – vagy amikor – „Az történt, hogy…” – hogy is hívjátok ezt, amikor vírus támadta 
meg – vagy amikor... Mi az a másik dolog, amikor valaki elvesz tőled mindent, amikor elveszi 
tőled a személyiségedet? – (valaki azt mondja, hogy „Hekkelés!”) Ó, az a Mestered! Ha-ha-ha! 
(valaki szintén hangosan nevet) Oké, egyetlen egy nevetés. Pedig ma ez volt a második legjobb 
viccem! 
 
Akkor Linda arra kérlek, 
hogy rajzolj fel öt dobozt! 
Egyébként előtte el kell 
mondanom, hogy ezt már 
elpróbáltuk. Ti nem voltatok 
ott. Elpróbáltuk ezt a 
legutóbbi Küszöb 
(Threshold) összejövetelen, 
akkor ezen végig mentünk, 
mert azt akartam, hogy 
mire ezt itt megcsináljuk, 
az energiák legyenek 
nagyon hangoltak. Mert 
néha, ahogy ezt ti is 
tudjátok – ahogy ezt 
Cauldre megfogalmazza – 
elég rozogák vagy bizonytalanok. Szóval furcsák. Ezért ezt előzetesen elpróbáltuk a legutóbbi 
Küszöb (Threshold) összejövetelen, és ott is elmondtam, hogy ezt be fogjuk hozni az összes 
Shaumbra számára. Próbáltak lefizetni, hogy ezt mégse tegyem meg, de engem nem lehet olyan 
könnyen lefizetni. 
 
Linda, tehát öt dolgot fogunk leírni. Emlékezz, hogy ezt már korábban is megcsináltad. A lista 
tetejére, vagyis az öt doboz egyikének a tetejére írd azt, hogy „Angyal.” 
 

 
~ Angyal 
 
Angyal. Amennyiben emlékeztek erre, és félig meddig emlékeztek erre, valami réges-régen – 
valamikor nagyon, de nagyon régen – „angyalként” indultatok el. Ami egy elég pihe-puha szó vagy 
megnevezés egy nem-fizikai létezőre. Nem volt formád. Nem volt fényed. Elindultál egy utazásra 
abból a célból, hogy felfedezd, megtaláld a választ arra a kérdésre, hogy „Ki vagyok én?” Ez a 
tapasztalás a későbbiek folyamán egy emberi tapasztalássá alakult, de egyszerűen csak a 
felfedezés, csak a játék kedvéért tartózkodtál odakint. Nem voltak szabályok. Nem voltak 
hiedelmek. Semmi ilyesmi sem létezett. Tiszta, sugárzó létező voltál forma nélkül. Bár volt 
valamid, amivel ma nem rendelkezel. Volt neved. Volt egy neved. 
 
Persze nem Bob vagy Jane volt a neved, mert az egy rezonancia volt, az egy energia név volt. 
Attól a pillanattól kezdve, hogy elindultál az utazásodon, ezen a néven hívtad magad, aminek 
több oka is volt – egyrészt az, hogy soha ne veszítsd el magad, hogy soha ne tévedj el. Mert a 
neveden keresztül megtalálod a hazavezető utat. 
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Az emberek lineárisak – de ez a név változik. A rezonancia, a frekvencia, a rezgés, a név hangzása 
megváltozik ugyan, de attól az még mindig ugyanaz 
a név marad. Nehogy most kimenjetek és 
elkezdjetek nekem előállni ezekkel a New Age-es 
nevekkel, és nehogy azt mondjátok, hogy „Ez az 
én nevem.” – Az megváltozik. És igazából nem is 
lehet szavakkal kimondani, mert vannak, akik ezt 
egy lélek lenyomatnak hívják. Az ott van, és az te 
vagy. Mindössze a neveddel indultál neki ennek az 
utazásnak, csak magaddal. Ez a név egyben 
egyfajta személyiséget is adott neked, amivel 
azonosítani tudtad magad a többi lélek létező 
között, akiknek szintén nem volt formájuk, és 
akiknek szintén nem volt múltjuk, és ezen a módon 
ismerted és azonosítottad magad. Tehát angyali 
létezőként volt egy neved. 
 
Valahol menet közben a teremtés összes dinamikája 
közepette az energia mondhatni holtpontra jutott. Erről bővebben olvashatsz Tóbiásnak az 
Angyalok utazása című anyagában, ami egyfajta metafora, de közben pedig igaz is. Én ezt kicsikét 
másképpen mondanám, tehát volt egy óriási probléma a tudat és az energia között. Volt egy 
neved, miközben nem volt formád, de nem volt valódi szakértelmed vagy jártasságod az energiát 
illetően. A tudat gyermekei voltatok, de nem igazán voltatok ráhangolódva arra a dologra, ami 
az Én Vagyokból ered, azaz az energiára. Mert az energia a tudatból ered. – „Mihez kezdjek 
most ezzel?” 
 
Tóbiás elmeséli a történetet, hogy a teremtés összes energiája mondhatni holtpontra jutott. Én 
ezt egy kicsit másképp mondanám, mégpedig úgy, hogy sokkal inkább az volt a kérdés, hogy 
mihez kezdjünk vele. Nem valami nagy, rossz dolog történt, ahol minden melasszá vált, hanem 
arról volt szó, hogy: - Még csak azt sem tudom, hogy mihez kezdjek ezzel a melasszal. Mit 
tegyek? Milyen az energiával való kapcsolatom? 
 

 
~ Föld 
 
Tehát ez a nagyszerű hely, a Föld megteremtésre került az Ark Rendje által. A következő a Föld. 
(mondja Lindának) Ami az Ark Rendjén keresztül került megteremtésre. Ez a létező 
legnagyszerűbb tapasztalás/kísérlet az egész teremtésben, mivel ez nagyon, de nagyon 
korlátozott. Hatalmas a gravitációja. Elképesztően érzéki, mégis olyan nehéz és kihívásokkal teli. 
Ez egy olyan hiedelem, amibe bele tudsz veszni. Maga a Föld mindössze egy hiedelem. Most nem 
a fizikai bolygóról beszélek, hanem az itteni tapasztalásról, ami nem más, pusztán csak egy 
hiedelem. És pontosan ezért mondom azt, hogy ez nem arról szól, hogy mit hiszel, hanem arról, 
hogy mi az, amit Megengedsz. 
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Vannak, akik azt mondanák mellesleg, hogy „a Föld lapos. Volt egy ilyen hiedelem, de ma már 
tudjuk az igazságot, hogy a Föld gömbalakú.” – Ó, nem drága barátaim! (néhányan nevetnek) Ez 
egy hiedelem. Nem, a Föld valójában nem gömbölyű. (valaki azt mondja, hogy „Akkor lapos!”) 
Úgy észlelitek…(nevetés)…gömbalakúnak észlelitek, és aztán a tudomány ezt megerősíti, elvégzik 
a méréseiket, majd azt mondják, hogy gömbalakú, és akkor az gömbalakúvá is válik, és elég 
fura módon az ausztrálok nem esnek le róla. Bámulatos! Pedig valójában nem gömbalakú. Az 
csak egy hiedelem. De a tudomány azt állítja, hogy „Nem! Nem! Gömbalakú. Annak kell lennie, 
hiszen elvégeztük a 
méréseinket. Valójában sokkal 
közelebb áll az igazsághoz az a 
hasonlat, hogy a Föld olyan, 
mint egy húr. Ha bármit is 
mondani akarsz róla, akkor 
mondd azt, hogy olyan, mint 
egy húr. Tudjátok tényleg nem 
olyan, mint egy gömbalakú 
labda, de csak feltételezd 
nyugodtan azt, hogy olyan, és 
akkor olyan is lesz. De egy szép 
napon majd fel fogjátok 
ismerni, hogy ez egy húr. 
Rendkívül rugalmas. És most a 
fizikai Föld bolygóról beszélek. 
Ami elképesztően rugalmas. 
Néha csak úgy lóg, máskor pedig kanyarog, áramlik. Néha pedig összegubancolja magát. Van, 
hogy létrehozza azt az illúziót, mintha gömbölyű lenne, máskor pedig mintha lapos lenne. A 
Föld tényleg olyan, mint egy húr. Tehát igen. Ma este mind emiatt fogtok aggodalmaskodni. 
(nevetések) És ebből származik a Húr elmélet. (még nagyobb nevetés) 
 
Eljöttetek a Földre. Eljöttetek a Földre, és micsoda egy tapasztalás ez! Eljöttetek a Földre, és 
aztán tényleg megtörtént a felejtés, mert ez – nem akarom azt mondani, hogy ez egy trükk volt, 
és nem is csak egy kihívás volt, hanem tudott volt, hogy ez fog történni. Tudtad, hogy ahogy 
eljössz ide, megtörténik a felejtés, és tudtad, hogy el fogod felejteni még a nevedet is. Az egészben 
ez volt a legnehezebb rész. A felejtés szóról jut eszembe, hogy azért volt, hogy ne fogyjunk ki a 
húron lévő térből. 
 

 
~Felejtés 
 
Tehát eljöttetek ide, és megtörtént a felejtés. Elfelejtettétek, hogy kik vagytok. Elfelejtettétek a 
neveteket. És a nevetek alatt a rezonanciátokat értem. Nincs erre emberi szó. Ez a te fényed, 
a rezgésed, az, aki vagy. És ebben a felejtésben elkezdtél barangolni, és elkezdtél hiedelmeket 
létrehozni, mert itt voltál, hogy „Elfelejtettem, hogy ki vagyok, és miért vagyok itt.” – És 
hirtelenjében egy fizikai testben találtad magad, és akkor elkezdtél barangolni. Valahol meg kell 
találnod a válaszokat. És aztán életről életre csak vándoroltál, és megpróbáltál emlékezni, de már 
azt is elfelejtetted, hogy mire próbálsz emlékezni. És eközben elkezdtél odakint hiedelmeket 
létrehozni. „Ebben hinnem kell, máskülönben semmim nincs. Muszáj abban hinnem, hogy az 
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emberek jók, hogy az emberek rosszak, hogy a Föld gömbalakú, hogy a lovak elgázolnak…Na 
tessék, az, hogy a lovakról beszélek, megmutatja milyen régóta nem vagyok már itt! (nevetés) 
Tehát, hogy az autók elgázolhatnak. Vagy abban kell hinned, hogy ne dugd bele az ujjad a … (valaki 
azt mondja, hogy „A konnektorba!”) Igen. A konnektorba. Azt akartam mondani, hogy egy másik 
ember fülébe, de a konnektor is megteszi. (nevetések) Kifejlesztettétek ezeket a hiedelmeket a 
vándorlásotok közepette, hogy majd ez segítsen abban, hogy visszaemlékezzetek a nevetekre. 
De ez így nem működik. Most már itt van ez a temérdek sok hiedelem, amik szét vannak szóródva 
az egész valóság tájképeden, és megakadályozzák a Megengedés természetes áramlását. Itt van 
ez a tengernyi sok aspektus. 
 
A hiedelmeknek az az érdekessége, hogy egy érzékké váltak. Pedig ez eleinte nem így volt. 
Igazából az emberek fejlesztették ki ezt az érzéket. Egy hiedelmet a valóság egyfajta észlelésére 
használsz, majd el is hiszed azt. Tehát megtörtént a felejtés, majd a következő dolog, ami 
történt itt a táblázatunkban az volt, a következő kedves Linda az volt, amit én úgy hívok, hogy 
„kiesni a kegyelemből.” 
 

 
~Kiesni a kegyelemből 
 
Amikor elfelejtettétek, hogy kik vagytok, hogy miért vagytok itt, hogy mit tesztek itt, és ez mind a 
tapasztalás részeként történt meg – akkor kiestetek a kegyelmeből. És számomra a kegyelem 
meghatározása – emlékszik valaki, hogy mit szoktam mondani, mi a kegyelem? A kegyelem, a 

kegyelem – a szomszédod. Nem, az nem 
számít. (valaki azt mondja, hogy „A 
befogadásra való képesség”) Amikor 
megengeded, hogy az energia szolgáljon 
téged. Igen. Ugyanazt jelenti, amit mondtál, a 
befogadás képességét. Az energia 
Megengedése. Elfeledkeztél annak teljes 
okáról, hogy eleve miért jöttél el ide. „Értsük 
meg ezt az energia dolgot! Mi a kapcsolat a 
tudat és az energia között?” – Mi az, amit 
megtehetsz az energiával? 
 
Az energia a létező legnagyobb ajándék, amit 
az Én Vagyok valaha is elképzelt, ti meg 
elfeledkeztetek róla. Kiestetek a kegyelemből. 
Nem Isten kegyelméből, nem az én 

kegyelmemből vagy valaki más kegyelméből, hanem annak tudásából, hogy az energia téged 
szolgál. És az energia rabszolgáivá váltatok. –„Keményen kell dolgoznom.” – ezzel létrehoztátok 
ezt a hiedelmet. „Keményen, sokat kell dolgoznom, mert az energia odakint, rajtam kívül 
található. Valahogy meg kell szereznem.” – Így aztán kiestetek a kegyelemből, és többé nem 
engedtétek meg azt a természetes folyamatot, hogy az energia szolgáljon titeket. Ez egy teljesen 
természetes folyamat. Nem kell ehhez magas I.Q.-val rendelkezned, semmi ilyesmire nincs 
szükséged. Ezt bárki meg tudja tenni. Bárki meg tudja engedni az energiát. De, amikor olyan 
hiedelmeid vannak, amik azt mondják, hogy „Ez nem így van, és neked igen is keményen meg kell 
dolgoznod az energiáért, vagy, hogy az energia illékony, megfoghatatlan”, vagy azt, hogy 
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„Próbáltam ezt már korábban, de mindig kudarcot vallottam.” –  Na persze, hiszen akkor még 
nagyon sok hiedelmed és aspektusod volt munkában, és elfelejtetted azt, hogy ki vagy. 
 
Próbáld ezt meg most ezek nélkül, a szemét nélkül. Próbáld megengedni, hogy az energia 
szolgáljon téged. Ne menj vissza a múltba, és ne kapcsolódj azzal, ami korábban történt, mert 
az a múlt, de még az is megváltoztatható. De kiestetek a …(megszólal egy mobiltelefon, amire 
a közönség reakciója, hogy „Óóó!!!”) Nem csörgött. Csak egy értesítés volt. Ó! Beszéljünk arról, 
hogy milyen kiesni Adamus kegyelméből! (nevetések) 
 
Tehát kiestetek a kegyelemből, és nem hagytátok, hogy az energia szolgáljon titeket. Aztán 
valami nagyon mag szinten elkezdett történni. Talán erre még soha nem is gondoltatok, hogy 
„Azért jöttem ide, hogy tanuljak a tudatról és az energiáról, hogy játsszam az életnek ezen a 
hatalmas játszóterén, sőt, hogy megalkossak egy-két hiedelmet, amivel játszadozhatok, aztán 
beleragadtam, belevesztem azokba, és az energia így nem szolgál engem. Tudom mi a probléma. 
Az, hogy ezt én találom ki. Én találom ki ezt az egészet, mert csak megpróbálok keresztülvergődni 
ezen az emberi életen, ami nagyon unalmas tud lenni, és meg kellett teremtenem, tudod, 
ezeket a New Age-es filozofikus dolgokat.” – Kussoljál már! Hallgass már el! (nevetések) Úgy 
értem ez történik, látom, hogy ez történik, és érzem, hogy ez történik. 
 
Elkezdesz belemenni az elme mocsarába, ingoványába, és nem, a tény az, hogy egyszerűen 
csak kiestél a kegyelemből. Nem hagytad, hogy az energia szolgáljon. És ezt egy pillanat alatt 
megváltoztathatod – egy csettintésre. És visszatérhetsz a nevedhez, visszatérhetsz ahhoz, hogy 
eleve miért jöttél el ide – az energia nagyszerű felfedezése miatt, és hogy az hogyan szolgál téged 
és ez, hogy lehet a játszótér. 
 
De ezek apróságok ahhoz képes, amiről most fogok beszélni. Ez a legzavaróbb és legaggasztóbb 
dolog, ami történt, ez a legzavaróbb, a legnyugtalanítóbb mind közül. Elvesztetted a 
méltóságodat. Elvesztetted az átkozott méltóságodat – a méltóság elveszítése. (mondja Lindának) 
Elvesztetted a méltóságodat ebben az egész dologban, és ez az egyik legszomorúbb dolog, 
amit elveszíthetsz. 
 

 
~ A méltóság elvesztése 
 
A méltóság önmagad tiszteletét, megbecsülését jelenti, azt jelenti, hogy tudatában vagy az 
énednek, önszeretetet jelent, és ti elveszítettétek a méltóságotokat menet közben. És ezen most 
változtatni fogunk. Vissza fogjuk hozni a méltóságot, de…és aztán belementetek az emberi 
hiedelmekbe, amik ezt csak megsokszorozták vagy eltúlozták, azokról a dolgokról beszélek, amik 
aláásták a méltóságotokat, amik méltatlanok hozzád. 
 
El kell, hogy ismerjem, hogy arra kértem Cauldre-t, hogy ma öltözzön ki, hogy ezzel is képviselje 
a méltóságot, és azt, hogy visszahozzuk a méltóságot az életetekbe. Persze ez nem azt jelenti, 
hogy nektek is ki kell öltöznötök, de időnként nem árt, ha van egy kis méltóság érzésetek 
magatokkal kapcsolatban. Az emberi ego cafatokban volt, toprongyos volt, nem volt benne 

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


Kiemelkedés Sorozat: 7. Shoud 

 

 

www.crimsoncircle.com 35  www.centrodavida.com  
 

semmi méltóság, és ti meg ezt próbáltátok egyben tartani? – Láttam ám, mennyire össze akartátok 
ezt tartani, össze akartátok ezt 
ragasztani, mennyire össze akartátok ezt 
fűzni, vagy bármit megtettetek, csak hogy 
egyben tartsátok ezt az egészet – de az 
csak nem működött. 
 
Embernek lenni viszonylag méltóságon 
aluli dolog – véleményem szerint. 
Lehetne méltóságteljes, de nem az. 
Nagyon sok olyan dolog van, ami 
egyszerűen csak elveszi az ember 
méltóságát. Vannak nyilvánvaló dolgok, 
gyakorlati dolgok, mint amikor például 
ott ülsz a repülőn – kifejezetten a turista 
osztályon – (nevetések), és most ezt 
tényleg komolyan mondom. Tudod, ott 
ülsz a repülőn, és elviseled a 
bántalmazást, az emberi élet méltóság 
hiányát, és hogy mindezt miért tűröd el, 
azt nem tudom. Miért szilárdítod ezt 
meg azzal, hogy a turista osztályon 
utazol, azt nem tudom. 
 
Igen, el fogunk menni olyan helyekre, 
amihez nincs szükséged arra, hogy repülőre szállj, vagy ha mégis, akkor első osztályon fogsz 
utazni, vagy pedig a saját gépeddel. De mennyire méltatlan az, hogy bepréseled magad egy 
apró kis térbe, ülésbe, amiért nagyon sok pénzt kifizetsz, és miközben azon az apró kis helyen 
zsúfolódsz, közben még rosszul is bánnak veled. Az méltatlan hozzád. Már régen elmondtam a 
Shaumbrának, hogy amennyiben repülőre ülsz, vagy bármi mást teszel, akkor tedd azt jól! 
Csináld jól! És sok Shaumbra visszanyom rám emiatt. Ilyeneket mondanak, hogy „Mert ezt te 
nem érted!” – Dehogynem, teljesen értem. Hátul akarsz ülni. Élvezed a tapasztalást. Szereted 
ezt a méltatlanság érzést itt a bolygón. Szeretsz méltóságon aluli létező lenni. Ha továbbra is 
ebben a hitrendszerben, ebben a régi játszmában akarsz élni, akkor gyerünk, folytasd csak! 
Csináld csak! És ráadásul látva ezt az egészet, ahogy az összes energiád összeáll, az lesz, hogy 
mindenki számára okozol egy járat késést. Ott fogsz ücsörögni a felszálló pályán, vagy a 
berendezéssel lesznek problémák a hiedelmed miatt, és a saját magaddal kapcsolatos méltóság 
hiányod miatt. 
 
A méltóság olyan, mint egy fény. Mint egy fény. 
 
Most a méltóságodról beszélek, de már önmagában az, hogy ember vagy, az méltatlan hozzád. 
Itt van ez az emberi tested, ami méltatlan dolgokat művel. (néhányan nevetnek és 
egyetértenek) Mert ez így van. Ez nagyon méltatlan és időnként nagyon zavarba ejtő. Belépsz egy 
liftbe. A 62-ik emeletre mész, és hirtelen az ebéd leérkezik alulra. Úgy értem, kiadod azt a 
hangot, és akkor a liftet belengi az a szag. (nevetés) És amennyiben Linda vagy, akkor rámutatsz 
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Cauldre-re. – Huh! – (még nagyobb nevetés) Bár a legtöbben nem tennétek ezt. 
 
LINDA: Nahát! Hello! Csak mosolyogj! 
 
ADAMUS: A legtöbben ezt nem tennétek, de ez is a 
méltóság hiánya. Az, hogy enned kell, szintén a 
méltóság elvesztése. Ahogy az is, hogy adót kell 
fizetnetek. Tudom, hogy ezzel kapcsolatban rengeteg 
sok dolgot megemlíthetnénk, na de ez, hogy adót kell 
fizetnetek! Az egy teljesen másik dolog, ha te ezt 
felajánlod magadtól, és azt mondod, hogy „Tudom, 
hogy a része vagyok ennek a közösségnek, ezért annyit 
adok, amennyit tisztességesnek érzek.” – De az, hogy 
kötelező adót fizetni, aztán meg hagyni, hogy mindent 
elvegyenek tőletek, amennyiben nem fizeted azt be, 
az a méltóság hiánya. Az, hogy egy fülkében ülve kell 
dolgoznod, középvezető beosztásban, az egyik 
legeslegroszabb méltóság hiánya, ami csak lehetséges. 

 
Nagyon sok ilyen dolog van az emberi életben, mint amilyen a közlekedés is. Azt mondod, hogy 
„De ezen a bolygón így mennek ezek a dolgok.” – Akkor változtassunk ezen! Hozzuk vissza a 
méltóságot az emberi életbe, mert jelenleg alig akad benne valami. Hogyan is lenne benne, 
amikor mindenki csak nyomul meg lökdösődik, amikor nagyon sok a bűnözés, amikor a dolgok 
tönkre mennek, elromlanak, amikor arra sincs energiád, hogy reggel kikelj az ágyból. És amikor 
belenézel a tükörbe, azt mondod, hogy „ Jaj, ne, fúj! Mi történik itt?” – Öregedés, ami szintén a 
méltóság hiánya. A halál itt, ezen a bolygón nagyon is nélkülözi a méltóságot, egyáltalán 
semmiféle méltóság nincs az egész halál folyamatában. Na és a születés! Hát abból is teljesen 
kiveszett a méltóság. Úgy értem nézzétek már meg, hogy mi történik ott! (nevetések) Úgy értem 
lennie kell egy jobb módnak. Kivétel nélkül mindannyian ezen a módon jöttetek be ide a 
bolygóra. Úgy értem ebben aztán tényleg semmiféle méltóság sincs, pedig vannak ennek jobb 
módjai. Például az, ahogy azt Sam tette meg. Csak egy buroktestként jött be ide. 
 
Még a végtelenségig folytathatnánk a sort ezzel kapcsolatosan. A lényeg az, hogy ideje 
visszatérni a méltósághoz személyként. És a helyzet az, hogy ezt rajtad kívül senki sem adhatja 
oda neked. Én elmondhatom ezt neked, mesélhetek róla. Elmondhatom, hogy mi hiányzik az 
életedből. De csak te adhatod vissza magadnak a méltóságodat. A méltóság lényegében 
bizonyos értelemben egy érzék. A méltóság önmagad észlelése, nem egy hiedelemként, hanem 
egy méltóság érzés magaddal kapcsolatban itt, ezen a bolygón, még akkor is, ha jelen pillanatban 
éppen be vagy ragadva, meg vagy rekedve abban a testben, ami tényleg nem a sajátod. És ez 
nagyon, de nagyon gyorsan megváltozik. Beleérkezel a saját testedbe – nem szeretem a 
FényTest megnevezést – de éppen most mész bele a Szabad Energia Testedbe – és az egy 
méltóságteljes test, egy nagyon is méltóságteljes test. De ez a másik edény, ami az őseidhez 
tartozik? Hát az nagyon méltóságon aluli. Abban aludnod kell, és alvás után fáradtnak érzed magad 
– ebből az egészből hiányzik a méltóság. 
 
Akkor vegyünk erre egy jó mély lélegzetet! 
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A méltóság választása 
 

És most csinálni fogok valamit, utána pedig 
következik a merabh. Arra kérem Lindát, hogy 
ossza ki a jegyzet lapokat mindenkinek, 
amennyiben mindenki ezt választja. És 
amennyiben most online nézel minket, csak írd 
ezt le egy darab papírra. A merabh végén – nem 
most azonnal – hanem a merabh végén, mert 
szeretném, ha beleéreznétek a szenvedélybe – 
csak írjatok le valami nagyon egyszerű dolgot, 
ami így hangzik, hogy „A méltóságot 
választom.” – ezt írd le arra a papírra. „A 
méltóságot választom.” – Ehhez nem kell 
tudnod ennek mély jelentését, de a méltóság 
önmagad tiszteletét és megbecsülését jelenti. 
 
Mindannyian angyali családok vezetői, tagjai 
vagytok. Az angyali családok felső osztályába 
tartoztatok, de már olyan  régóta itt vagytok a 
Földön, hogy elvesztettétek a méltóságotokat. 
 

A merabh végén, amennyiben azt választjátok, csak írjátok le a papírra azt, hogy „A méltóságot 
választom. Vagy, hogy méltóságban vagyok”, ami jobban rezonál veled. És miután befejeztük 
a merabh-ot, és véget ér ez az összejövetel, a végén található köszönet videó után – Cauldre és 
Jane arra kért, hogy azt is nézzétek meg – és azt követően, amennyiben azt választod, amennyiben 
személyesen vagy itt, a papírt tegyétek bele ebbe az üstbe, és később majd kivisszük és elégetjük 
őket. Elégetjük őket, hogy átalakítsuk és nem azért, hogy elpusztítsuk, hanem hogy átalakítsuk 
az energiát, kihelyezzük azt az éterbe, hogy az atmoszférád része  legyen, és hogy integrálódni 
tudjon. Nem azért égetjük el, hogy elpusztítsuk, hanem az integráció céljából, amennyiben ezt 
választod. 
 
Akkor kérnénk egy kis zenét, és kezdődjön a merabh! 
 

 
A méltóság visszatérése – merabh 
 
(megszólal a zene) 
 
Akkor vegyünk egy jó mély lélegzetet itt mindannyian ezen a mi csodálatos összejövetelünkön! 
 
Sok mindenről beszéltünk ma. Azzal a kérdéssel kezdtük, hogy ahogy itt maradtok a bolygón, 
akarjátok azt a szenvedélyt, amit én szenvedélyes küldetésnek hívok? Ez mondhatni a te 
szenvedélyes projekted vagy küldetésed a szó legnemesebb értelmében. Továbbá beszéltünk a 
hiedelmekről, arról, hogy azok lényegében kombinációk, aspektusok rejtőznek mögöttük, de 
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közben a hiedelmek egy érzéket is alkotnak, a valóság észlelésének egy módját, és jelenleg 
rengeteg sok olyan hiedelmed van, amire egyáltalán 
nincs szükséged. 
 
Figyeld meg, hogy mi történik, amikor elengeded a 
hiedelmeidet, még azt is, hogy a Föld gömbölyű. Mert 
nem az. Persze a tudomány azt állítja, hogy 
gömbalakú, és az egy ÉS. Persze, rendben. De miért is 
kellene, hogy csak ez az egy megfigyelésünk legyen a 
bolygóról? 
 
Meg fogjátok tanulni, hogy a valóság nagyon 
képlékeny, és ahogy elengeditek azokat a szükségtelen 
hiedelmeket, ahogy kitakarítjátok az életetek padlását 
és garázsát, és elengeditek a hiedelmeiteket, akkor 
elkezditek felismerni, hogy a hiedelmek tényleg 
mennyire eltorlaszolták és akadályozták a rendszert, és 
visszatartottak a Megengedéstől. 
 
És most eljutottunk ehhez a részhez, ahol visszaengeded a méltóságot az életedbe. Azzal a 
temérdek sok hiedelmeddel, igen, az ítéleteket és az összes többi dolgot is értem ezalatt, 
tényleg nem volt helye a méltóságnak, vagy az Én Vagyok tiszteletének. Az Én Vagyok tiszteletének 
és méltóságának. 
 
Eljutottunk ide, erre a helyre, ahol most már visszaengedjük a méltóságot az életedbe, és 
megengedjük, hogy az a név visszatérjen. Nem azért teszed most már a dolgokat, mert azt 
gondoltad, hogy kötelező azokat megtenned, többé nem harcolsz azért, hogy eljuss a 
Realizációdba, semmi ilyesmit nem teszel. Egyszerűen csak Megengeded a méltóságodat. 
 
Én Vagyok tiszteletét érzem magam iránt. 
 
És tudjátok mi történik, amikor egyszerűen csak Megengedtek valamit? Akkor az eljön hozzád. 
 
A méltóságot, még akkor is, ha emberi formában és az emberi állapotban tartózkodsz, akkor 
is, ha nem emlékszel a nevedre. 
 
A méltóságot angyali létezőként. 
 
A méltóságot tudati létezőként. 
 
Az önmagad iránt érzett méltóságot. 
 
Most arra szeretnélek kérni titeket, hogy érezzetek ebbe bele! Ahogy azt választjátok, hogy térjen 
vissza a méltóság, ahogy a méltóságot visszaengeded az életedbe, egy pillanatra most legyél 
megfigyelő, és érzékeld, hogy ez hogyan változtatja meg az energia reakcióját! Hogyan változtatja 
meg azt, ahogy az energia rád, a tudatodra reagál? 
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Azért jöttél el ide, erre a bolygóra, hogy tanulj az energia és a tudat kapcsolatáról. Ó, és tanulsz 
itt. Folyton ezt tanulod. Most egy pillanatra érezz abba bele, hogy mi történik az energiával, amikor 
megengeded a méltóságodat? 
 
(szünet) 
 
Akkor most érzékeljünk valami mást! Tegyük fel, hogy alig van valamicske méltóságod. És 
most érzékeld azt, ahogy az energia megváltozik. 
 
(szünet) 
 
Az energia azonnal reagál rád és a méltóságra, ott van az az azonnali reakció. Mert időnként úgy 
tűnik, hogy az energiának sok idő kell a reakcióra, arra, hogy a dolgok megváltozzanak, de most 
arra kérlek, hogy érezz ebbe bele egy pillanatra! 
 
Először a saját méltóságodba, amikor is megengeded, hogy a méltóságod visszatérjen. 
 
(szünet) 
 
Érezd az energia reakcióját! 
 
(hosszabb szünet) 
 
Tudjátok igazából nem kell dolgoznotok a 
méltóságon. Semmin sem kell dolgoznotok. 
Megengeditek. Ennyi. Megengeded. Hogy 
miért? Mert a méltóság egy természetes 
létállapot. Természetellenes nem a 
méltóságodban tartózkodnod. 
 
A méltóság, ami önmagad tiszteletét, 
elfogadását és szeretetét jelenti – egy 
természetes létállapot, és ez az oka annak, hogy 
nem kell ezen dolgoznod. Egyszerűen csak 
visszaengeded. Ezt választod. 
 
És ekkor teljesen más lesz az energia reakciója rád, teljesen más lesz az energiával való 
kapcsolatod, amikor megengeded, hogy a méltóság visszatérjen. 
 
És most térjünk vissza a régi módhoz, a méltóság elvesztéséhez. Ahol nem érzed magad 
kellemesen, vagy méltóságban az emberi állapotban. Nem érzed a méltóságot a múltadra 
vonatkozóan, sőt a saját elmédben sem magadra vonatkozóan. És most érezd, hogy erre 
hogyan reagál az energia. 
 
(szünet) 
 
A kegyelemből való kizuhanás, annak elfelejtése, hogy ki vagy, ahhoz vezetett, hogy többé már 
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nem hagytad, hogy az energia szolgáljon téged. Én erre azt mondom, hogy ennek túlnyomórészt 
az volt az oka, hogy értéktelennek, méltatlannak érezted magad, azt érezted, hogy nem érdemled 
meg, hogy nem vagy rá méltó. 
 
Aztán pedig a hiedelmek, amiket magad köré csavartál, amikkel beborítottad magad ezt az egészet 
csak megerősítették. A hiedelmek kezdetben csupán csak érdekes tapasztalások voltak, de aztán 
hideg és kemény struktúrákká váltak, amik képesek voltak magukba temetni téged, bezárni 
téged. Ezeket a hiedelmeket a méltóság hiánya okozta, amelyek újra meg újra mindig csak 
ugyanazt erősítették meg, hogy az energia nem fog működni, és hogy kiestél a kegyelemből. 
 
Akkor ezt itt most fejezzük be a Shaumbrával! Ez annyira egyszerű, hogy Megengeded vagy hogy 
a méltóságot választod. Hiszen ez ott van a lényed legmélyén, a magodban. 
 
Több dolog is van, amik a létezés természetes mag állapotai. Ezekről majd a többi 
összejöveteleinken fogunk beszélni, de az biztos, hogy vannak bizonyos beazonosítható összetevői 
a természetes létállapotnak. A méltóság az egyik közülük. 
 
És kedves fordítók, ne stresszeljétek ezen magatokat. Csak engedjétek meg magatoknak, hogy 
megkapjátok a vezettetést a „méltóság” szóra, hogy az eszetekbe jusson! 
 
És milyen régóta nem volt már jelen a méltóság az életetekben? Vagyis pontosabban azt kellene 
kérdeznem, hogy hány létidő óta nem volt az jelen? Hány, de hány életet éltetek le méltóság 
nélkül? 
 
(szünet) 
 
Vegyünk közösen egy mély lélegzetet az aspektusok hónapjában, a hiedelmek hónapjában. 
Amikor tudatába kerülsz a hiedelmeknek, egyszerűen a nevetéseddel feloldhatod őket, és ezt 
most a szó szoros értelmében mondom. Csak nevess, és feloldódnak. Ebben a hónapban térj vissza 
a létezésed méltóságához. 
 
Még mindig vannak konfliktusok amiatt, hogy magaddal kell cipelned ezt a régi emberi testet, 
sőt, még az elmét is. De ahogy megengeded a méltóságot, azok a dolgok meglehetősen 
gyorsan át fognak alakulni. 
 
Ne feledjétek, hogy a méltóság a leggyorsabb útja az energia átváltásának. Ez ennek az egyik 
leggyorsabb módja. De ezt nem tudod kierőltetni. Nem tudod erőltetni a méltóságot. Ez 
egyszerűen a Megengedésről szól. Nem hiheted azt, hogy „méltóságteljes vagyok” és nem 
cipelheted ezt magaddal, mint egy mantrát vagy egy megerősítést. Ez ennek a megengedéséről 
szól, arról, hogy újra méltóságteljes létező legyél. 
 
Képzeld csak el, hogy ez micsoda változást hoz nem csak az energiában, hanem az életedben is. 
Abban, ahogy mész, abban, ahogy igazából kezeled a hiedelmeket, vagy ahogy lebontod ezeket 
a hiedelmeket. Képzeld csak el, hogy ez mekkora változást jelent abban, ahogy lélegzel. Igen, 
egy ilyen dolog, mint a méltóság, hatással van a légzésedre. 
 
Tehát akkor eljött ennek az ideje – amennyiben ezt választod. Itt van annak az ideje, hogy – leírd 
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ezt, akár azt írod le, hogy „A méltóságomat választom. Megengedem, hogy a méltóságom 
visszatérjen” – írd ezt le a saját szavaiddal. Amennyiben készen állsz erre, akkor gyerünk, írd ezt 
le! 
 
(szünet) 
 
Olyan messzire merészkedem, hogy azt állítom, hogy 
ez nagyon mélyreható, akár felismered ezt most, akár 
nem. 
 
El tudtok képzelni egy Felemelkedett Mestert méltóság 
nélkül? Nem! Az egyszerűen teljességgel lehetetlen. El 
tudod képzelni magad realizált Mesterként méltóság 
nélkül? Nem, nem. 
 
Akkor most vegyünk egy mély lélegzetet, és 
amennyiben azt választod, engedd vissza az életedbe 
a méltóságot. Tudom, hogy ez nagyon sok mindent 
jelent sok ember számára, vannak ennek gyakorlati 
szintjei is, és vannak sokkal ezoterikusabb szintjei is. De ez nem számít. Csak az számít, hogy 
visszaengeded a méltóságot az életedbe. 
 
Akkor most vegyünk egy mély lélegzetet, és ahogy már mondtam, miután véget ér ez az egész 
mai összejövetel, akkor gyertek ide előre, dobjátok be a papírjaitokat az üstbe. amit majd később 
kivisztek, ebben az őrjöngő hóviharban (nevetések), és elégettek. És amikor elégetitek ezeket a 
papírokat, ennek az a szimbóluma, hogy ezzel hagyjátok, hogy ez a választásod kimehessen 
mindenfelé. A levegőbe, az éterbe, mindenhová – majd visszatérhessen az életedbe. 
 
És akkor drága barátaim, milyen gyorsan haladunk, és micsoda történeketeket fogok mesélni a 
Felemelkedett Mesterek Klubjában! És amikor majd azt kérdezik, hogy én mire szavazok, melyik 
oldalon állok, a szenvedélyes küldetés vagy a teljes szabadság oldalán – melyikre fogok szavazni, 
mert már mindannyian nagyon várják, hogy visszatérjek hozzájuk – egy nagyon világos és 
egyértelmű választ fogok nekik adni, mégpedig azt, hogy „ Mindkettőre.” 
 
És ezzel ne feledjétek, hogy minden jól van a teremtés egészében! Köszönöm. 
 
Köszönöm. (A közönség tapsol) 
 
 
Fordította: Telegdi Ildikó – telegdi.ildiko66@gmail.com 
Szerkesztő és magyar nyelvi lektor: Thomázy Tímea – timea.thomazy@centrodavida.com  
 
Magyar szinkronos video megtekintése itt: http://www.centrodavida.com/webcast/  
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