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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, a Szuverén Birodalom Adamusa és Saint-Germain. 
 
Akkor vegyünk közösen egy jó mély lélegzetet! Áh! Mennyire aktuális volt a dal, aminek az 
volt a címe, hogy „Soha többet nem megyünk vissza!”(Never Going Back Again) – Ez még akkor 
sem sikerülne, ha ezzel próbálkoznál. Akkor sem működne, ha ezt akarnád. Pedig néhányan még 
mindig ezzel próbálkoztok. Ezt most tényleg komolyan mondom, hogy néhányan még mindig ezzel 
próbálkoztok, pedig egyszerűen csak nem fogtok oda visszamenni. Akkor most erre vegyünk 
egy mély lélegzetet! Annak megünneplésére, hogy soha nem fogtok már oda visszamenni, nem 
fogtok már visszafordulni. (A közönség éljenez, és páran tapsolnak) Na igen, most éljeneztek 
meg tapsoltok, de… (nevetések) – a mai nap végén egy páran talán mégis csak vissza akartok 
majd fordulni, vissza akartok majd menni. 
 

 
Az újoncok üdvözlete 
 
Szeretnék itt mindenkit üdvözöni, azokat, akik online néznek minket, mind a 47 vadonatúj 
újoncot is, akik csak nemrég találtak rá a Bíbor Körre. Szeretnélek titeket is köszönteni! Mire 
számítotok ebben az együtt töltött kicsit több, mint egy órában? Hát nem az fog történni, amire 
számítotok! 
 
Az irodámból beszélek most, mint Saint-Germain, és elmondanám, hogy ez az entitás, akit 

http://www.crimsoncircle.com/
http://www.centrodavida.com/
https://www.youtube.com/watch?v=GGyCx9WgGV8
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Adamusnak hívnak, a Shaumbra és Saint-Germain által került megteremtésre még régebben. 
Talán néhányatoknak ismerősen cseng Saint-Germain neve. Saint-Germain biztosítja ennek az 
egésznek az alapját, akinek van egy csiszolata, egy megnyilvánulása, egy személyisége, aki akkor 
került megteremtésre, amikor az összes Shaumbra… ezek az emberek, akik már nagyon régóta 
együtt vannak, Shaumbráknak hívják magukat. Ez nem egy klub. Természetesen semmit nem kell 
ezért fizetni, és bármikor kiszállhatsz ebből, amikor csak akarsz (megköszörüli a torkát) – vagy 
legalábbis ezt gondolod. (nevetés) 
 
Mi itt egy kicsit másképpen tesszük a dolgokat. Nem végzünk sok ceremóniát. És remélhetőleg 
nincs sok makyo. A makyo a spirituális elterelésedet jelenti, és ezt menet közben mindenki 
magára szedi. Előbb vagy utóbb mindenki szembetalálja magát a makyo- val. Ez az a dolog, 
ami letérít a valódi utadról, ez az, amikor többé már nem a szívedet követed, hanem az 
eltereléseidet. Vannak, akiknél ez pár évig tart, és akadnak olyanok is, akiknél ez egy pár életen 
keresztül tart, de mindenki megtapasztal valamilyen szintű makyót. 
 
Az emberi elme és a 
korlátozottságok 
próbálnak 
felelősséget vállalni 
ezért az egészért, 
azt gondolván, hogy 
az ember az, aki meg 
fog világosodni, vagy 
fel fog emelkedni, 
de ez soha nem fog 
megtörténni. Mert 
ezen a ponton ez 
nem az emberről 
szól. 
 
Tehát megalkottuk 
ezt az Adamus nevű 
entitást, aki mindannyiótokat jelenti, továbbá Cauldre-t, a közvetítőmet, és az ő elragadó, imádni 
való feleségét, Eesa drága Lindáját. 
 
LINDA: (suttogva) Ezért majd később fizetek neked! (nevetések) 
 
ADAMUS: És mindenki mást is. Azért teremtettük ezt meg, hogy tényleg lényegre törők legyünk, 
hogy keresztülhajózzunk a makyo-n, elpusztítsuk, felrobbantsuk, ha erre van szükség, és hogy 
végre azt tegyük, amiért idejöttünk a bolygóra ebben az életünkben. Nagyon könnyen el lehet 
terelni magad, és vannak, akik csak azért szeretnek havonta egyszer eljönni ide, hogy itt 
ücsöröghessenek, szép zenét hallgassanak meg énekeljenek, meg minden egyebet tegyenek, 
de nekünk erre nincs időnk! Mi a valódi célért, a valódi szenvedélyes küldetésért vagyunk itt, 
ami a szenvedélyed és a küldetésed kombinációja. A küldetésed és a szenvedélyed – hisz ez 
ennek a lényege, mert ebben az életben meg fog történni a Realizációtok. 
 
És nem csak játszadozunk ezzel. Nem fogjuk ezt visszafogni, elodázni egy másik életre. Most 

http://www.crimsoncircle.com/
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csináljuk meg, és ez bizony nem mindig könnyű. Vannak az Énnek olyan nagy részei, sőt, akár 
olyan régi aspektusok és elmúlt életek, akik ezt lényegében nem akarják, mert attól félnek, 
hogy ezzel elveszítik a személyiségüket, megszűnik a személyiségük. Ezért aztán ragaszkodnak. 
Ragaszkodásuk oka a félelem, mégpedig a már nagyon régóta tartó emberi mivoltukból fakadó 
félelem. 
 
Az emberléttel temérdek sok félelem jár együtt  – félsz magadtól, a testedtől, a gondolataidtól, 
a múltadtól. Mi ezen az egészen túl fogunk lépni. Egyenesen belemegyünk a Realizációba ebben 
az életben, ami tulajdonképpen nem is olyan nehéz. És ennek a lényege egyetlen egy végtelenül 
egyszerű dolog, amit Megengedésnek hívnak. Megengedésnek, ami azt jelenti, hogy félreállsz a 
saját utadból, és hagyod, hogy egy természetes folyamat bekövetkezzen. A nehéz része pedig 
az energia teljes orientációjának a megváltozása, az energiával való új kapcsolat, mert egész 
egyszerűen nem fogsz tudni Mesterként, realizált létezőként itt maradni a bolygón, amennyiben 
még mindig úgy kezeled az energiákat, mint korábban. 
 
Az energia irányultságának a megváltoztatása csodálatosan hangzik, mégis óriási stresszt jelent 
a tested számára. Stresszt okoz a test számára, hiszen neki is meg kell változtatnia az összes 
módját annak, ahogy eddig behozta az energiát. A test lényegében azt a dolgot használja, amit 
anayatronnak hívunk, ami a test fény kommunikációt hálózata. Azt hívjuk anayatronnak, ahogy 
a sejtek és a DNS kommunikálnak egymással. Mindeddig ez hozta be és osztotta szét az 
energiát az egész testben. Az anayatron már korszakok hosszú sora óta működésben van, és 
végsősoron a DNS-sel is ugyanez a helyzet. És ez az egész most megváltozik. Most ez az egész 
megváltozik. 

 
Egy ponton nektek, atlantisziaknak volt egy információs 
fonalatok vagy szálatok, ami tartalmazta az összes 
információt a biológia létezésben való életről, és ez rá 
volt helyezve erre a mondhatni rugalmas szálra, ami azt 
jelentette, hogy amikor visszatértetek egy újabb életre, 
akkor nem kellett mindent újra megtanulnotok, mert az rá 
volt helyezve erre a szálra, amiből aztán létrejött a DNS, 
és ami végsősoron egy nagyon, de nagyon merev két 
szálas rendszerré vált, pedig az eredeti DNS mindössze 
egyetlen egy szálból állt, ami tárolta és hordozta az 
információt. 
 
Amikor átalakítod az energiával való kapcsolatodat, 

akkor az ezt az egészet megváltoztatja. A szó szoros értelmében megváltoztatja a DNS-t, 
továbbá az anayatront. Végezetül a rendelkezésetekre fog állni ez a dolog, amit én Szabad Energia 
Testnek hívok, és amit sokan FényTestnek hívtok. Nem annyira kedvelem a FényTest 
megnevezést, inkább a Szabad Energia Test megnevezést használom. Tehát végezetül, miután 
teljes egészében megváltoztattad az energiával való kapcsolatodat ebben az életedben, ott lesz 
neked a Szabad Energia Test. 
 
Azért nem beszéltem sokat a FényTestről, mert az most egy hatalmas elterelés lenne. Óriási 
elterelés. Először is, az már most is folyamatban van, és neked az égvilágon semmit sem kell 
tenned – és nem is tudsz semmit tenni –  annak érdekében, hogy ezt a folyamatot elősegítsd, 
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felgyorsítsd. És ha beszélnénk róla, akkor csak azt akarnátok, hogy ez egész dolog gyorsabban 
történjen. És ezzel elterelnétek magatokat, mert ez nem a FényTestről szól. Ez makyo. Makyo. 
Emlékezzetek rá, hogy a makyo a te spirituális elterelésedet, a spirituális lószarodat  jelenti. 
Akkor a FényTestre fókuszálnál, mert most azonnal egészségesebb és fiatalabb akarsz lenni. De 
ezzel szemben a valóság az, hogy még mielőtt egyáltalán – mielőtt még sokat tudnánk  beszélni 
a FényTestről, az  egész  sokkal inkább az energiával való kapcsolatodról szól. Ami, mindent 
egybevetve nem annyira jó. Nem annyira jó. Nagyon, de nagyon régi kapcsolatod van az 
energiával, mintha az valahol odakint lenne, és nem hozzád tartozna, mintha meg kellene érte 
dolgoznod. De ebből az égvilágon semmi sem igaz. 
 
Most nektek, újaknak mondom, hogy mi itt egy kicsikét máshogy közelítjük meg a dolgokat. Jól 
szórakozunk. Nevetünk. És amennyiben sértőnek vagy bántónak érzitek a káromkodó csúnya 
szavakat, akkor jobb, ha máris kikapcsoljátok a számítógépeteket, mert bizony fogunk ilyeneket 
mondani. Vagyis a közönség fog ilyen szavakat mondani, (nevetés) rám ez nem igazán jellemző. 
 
Sokszor bevetünk egy szándékos rövid elterelést. Együtt haladunk valamivel,  és aztán szándékosan 
bevetünk egy elterelést, mert az ember hajlamos nagyon mentális lenni a dolgokra vonatkozóan. 
Látni fogjátok ezt – ti, akik itt újak vagytok – még a mai napon. Tehát alkalmazunk egy gyors 
elterelést annak érdekében, hogy az embert kiszedjük az elméjéből, és képes legyen megengedni, 
hogy a természetes folyamat folytatódni tudjon. 
 
Aztán néha, időközönként, vagyis inkább a legtöbb esetben alkalmazunk némi tiszteletlenséget. 
Legtöbbször nagyon direkt, egyenes vagyok. Például sok olyan ember van a világon, aki a 
FényTestet tanítja. Miközben halvány gőzük sincs arról, hogy mi is az. Nem értik az energiát. Nem 
értik, hogy mi a Szabad Energia Test, vagy, hogy egyáltalán mire való. 
 
Valamiféle fénylő, csillogó, éteri, emberi testnek látják, pedig egyáltalán nem olyan. Egyáltalán 
nem olyan. 
 
És vannak olyan emberek a bolygón, akik arról 
tartanak tanfolyamokat, hogyan integráld a 
FényTestedet tíz  könnyű  lépésben. Először is, ez nem 
könnyű. Másodsorban pedig ez tényleg nem tíz 
lépésből áll. Hanem kettőből. De ebbe itt most nem 
fogunk belemenni. Tehát nevén nevezem a dolgokat, 
amikor látom őket, és lehetséges, hogy ez megsért 
és megbánt embereket – nem – ez egyértelműen 
megsért és megbánt embereket, és ez engem tényleg 
nem érdekel. Ahogy ezt már régen elmondtam 
ennek a Shaumbra csoportnak, nem számít, ha csak 
öten csinálják ezt meg, mert ha öt Realizált Mester 
itt él ezen a bolygón, az elegendő ahhoz, hogy 
változást hozzon mindenki számára. De ennél sokkal 
többen lesztek, nemcsak öten, mivel hatalmas 
haladásra tettünk szert az évek alatt. 
 
Ez a csoport, aki Shaumbrának hívja magát, nagyon erős. Rendkívül erős, ahogy ezt Cauldre is 
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megjegyezte a legutóbbi cikkében. Erősebb, mint az ember gondolná. Mert a felszínen néha 
nagyon halványra sütött vékonyka szelet pirítósnak tűnnek. (nevetések) De tényleg, az ember 
egyáltalán miért is enne ilyet? Nincs íze, nincs lényege, szilárdsága. Nincs benne semmi. Olykor 
elképesztően nagyon érzékenynek tűnnek. Olyan is előfordul, hogy sírnak. Ma korábban sok 
volt a sírás, és fogalmam sincs, hogy ennek mi volt az oka. Minden ok nélkül sírnak, de közben 
meg tényleg meg van ennek az oka. De ezen túl fogtok lépni. Kemények, akár egy köröm. Hadd 
mondjam el, hogy már tíz éve vagyok velük, és tudom, hogy kemények, mint a köröm alatti 
gondok. Harapnak. Harcolnak. Mindenre képesek. (nevetések) 
 
Nagyon kemények, de meg fogják tanulni – a mai naptól kezdődően – hogy a következő 
lépéseteknek semmi köze sem lesz ahhoz, hogy mennyire erősek vagytok. Egyáltalán semmi 
köze sem lesz hozzá. A szívósságotoknak, a keménységeteknek, annak, hogy képesek vagytok 
állni az ütéseket, majd összeszedni magatokat, csak, hogy még több ütést kapjatok, ezek után 
már egyáltalán nem fog szolgálni titeket. Az erő többé már nem lesz előny. Tehát azok közületek, 
akik az erőt vagy a kitartást használjátok arra, hogy megpróbáljátok végig nyomni vagy 
keresztülpréselni magatokat ezen, ezt felejtsétek el! Innentől kezdve ez nem fog rajtatok segíteni, 
mert amikor arra az erő helyére mentek magatokon belül – „Erős leszek, kemény leszek, és akkor 
is végig fogom csinálni ezt a következő kihívást!” – ezzel csak egy csatára, egy harcra készítitek 
fel magatokat. És jól tudjátok, hogy jelenleg a csaták magatokon belül vannak, tehát mégis mi 
értelme van annak, hogy erős legyél? 
 
Mi lenne akkor, ha nem erős lennél, hanem mostantól kezdve egyszerűen csak bölcs lennél? A 
bölcs – az aduász szót akartam itt használni, de Cauldre azt mondta, ne tegyem, mert az 
politikailag inkorrekt lenne. (nevetések) (ennek az az oka, hogy angolul ez a szó a „trump”- a 
ford. megjegyzése) Tehát a bölcs minden esetben háttérbe fogja szorítani az erőset. 
 
Igen, ez a csoport nagyon, de nagyon erős, szélsőségesen erős volt eddig. De itt és most veszünk 
egy mély lélegzetet és felismerjük, hogy mostantól kezdődően ez az erő tényleg nem fog a 
hasznodra válni, nem fog túl sok jót okozni. És tudom, hogy valószínűleg ez az egyik utolsó dolog 
a régi emberi eszköztáradban, amit el tudsz onnan húzni, hogy „Erős leszek.” – És imádom, 
amikor erős vagy magaddal az elmédben, tudjátok, azokon az őrült napokon – vagy van valaki 
esetleg, akinek nem volt az elmúlt napokban ilyenben része? (nevetések) Amikor egy ilyen 
őrült napod van, olyankor mit teszel? Azt mondod, hogy „Akkor is ragaszkodom ehhez, mert ez 
mindent megér. Erős leszek. Akkor is végig csinálom. Lélegezni fogok, Megengedő leszek.” – 
Miközben egyáltalán nem vagy Megengedő. –„Akkor is végig fogom csinálni.” – Itt és most állj 
meg! Erről később majd beszélünk, de engedd meg magadnak, hogy megőrülj. Engedd meg 
magadnak, hogy túllépj ezen! Ne legyél erős! Legyél bölcs! Legyél bölcs! 
 
Most az újaknak mondom, amennyiben még itt vagytok – ó, egyiküket már el is veszítettük! 
(nevetések) Sajnálom, van ilyen. Tehát amennyiben még itt vagytok, tudjátok, ez egy bámulatos 
csoport. Már nagyon régóta együtt vagyunk, a legtöbben már egészen Atlantisz óta. És 
egyébként, az újoncokhoz szólva, ha bármikor szeretnéd meghallgatni a saját történetemet 
Atlantiszról és a kristály börtönömről, akkor boldogan elmesélem neked. (a közönség zúgolódik, 
és valaki azt mondja, hogy „Jól van.”) Jól van. Csak kérdezzetek meg erről egy Shaumbrát, ők 
ismerik a teljes történetet, mert már egy jó párszor hallották. 
 
Atlantisz óta vagyunk együtt, ahol egy nagyon szoros kötelék alakult ki közöttünk. Együtt tértünk 
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vissza Jeshua idejében, és a „Shaumbra” megnevezést akkor használtuk először. És egy 
elképesztőn szoros érzelmi kötelék van köztünk. 
Egy nagyon, de nagyon erős érzelmi kötelék van 
köztünk. És sokan együtt voltunk a Misztérium 
Iskolákban is, kifejezetten Európában. Ezek az 
Iskolák úgy 300-800 évvel ezelőtt működtek. 
Vagyis már nagyon régóta együtt vagyunk. 
Üdvözöljük az újonnan érkezőket, és egy páran 
igazából nem is vagytok újak. Hiszen végig, egész 
idő alatt velünk voltatok. Aztán vannak köztetek 
olyanok is, akik vadonatújak vagytok ebben az 
egészben. De emiatt soha ne érezd kívülállónak 
magad! Csatlakozz hozzánk, abban, amit 
teszünk, mert ez nem csak ennek a csoportnak 
szól. Ez a csoport, az én nagyon drága barátom, 
Felemelkedett Mester társam, Tóbiás 
vezettetésével jött össze egymással. Tehát ez a 
csoport Tóbiás alatt jött össze egymással, és 
azóta is együtt van. És most keresztül mennek 
ezen az elképesztő átalakuláson vagy 
transzformáción, ami annyira nagyon 

rendkívüli, hogy az elme még mindig nem képes azt felfogni. Olyan hihetetlen, hogy időnként 
mindössze egy masszív játszmának tűnhet. De most már hamarosan fel fognak ébredni, ahogy 
ti is, és fel fogjátok ismerni, hogy ez egyáltalán nem valami játszma volt. A játszma az volt, hogy 
ott éltél a Kék Világban a korlátok között, ahol visszafogtad magad, kétségbe vontad magad, nem 
szeretted magad. Na ez volt a játszma. 
 
Üdvözlök hát mindenkit, és ti, akik rendszeresen itt vagytok, vegyetek egy mély lélegzetet és 
üdvözöljétek körünkben az újonnan érkezőket! Mert még nagyon sokan fognak jönni. 
 
Másodsorban pedig, még mielőtt belekezdenénk a mai témánkba, értsétek meg, hogy a mai 
nap olyannak fog tűnni, mintha egyik témáról a másikra ugrálnánk, és pontosan ezt is tesszük. 
Mert többé már nem kell lineárisnak lennünk, úgyhogy beszélni fogunk kicsit erről is, meg arról 
is, aztán majd meglátjuk, hogy hol kötünk ki a végén. Talán pontosan itt, a legelején, mert – és 
ehhez szokjatok hozzá – az életnek ilyennek kell lennie! És nem egy egyenes vonalon kell 
haladnia. Körbe is mehet. Sőt, akár össze is omolhat. Az egész dolog összeomolhat, és akkor  
felismered, hogy „Ó, hát ez rendben van. Még mindig itt vagyok. Létezem. Ez az egész tényleg nem 
is számított.” – Hm. 
 

 
A túloldalra nemrég átkelt Shaumbrák üzenete 
 
Először is, van itt valami. Két nappal ezelőtt találkoztam tizenegy csodálatos létezővel, akik az 
elmúlt két hétben keltek át a túloldalra, és akik mind Shaumbrának tartják magukat. Néhányukat 
talán ismeritek, másokat talán nem, mert nagyon csendes Shaumbrák voltak, mégis átkeltek a 
túloldalra. Együtt voltam velük, és azt kérdeztem tőlük, hogy „Mégis, mi történt?! Azt hittem, 
ott akartatok maradni a Földön Realizált Mesterként!” – Beszélgettem velük, és azt mondták 
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nekem: - Tudod, eljutottunk arra a pontra, ahol éreztük, hogy a test nagyon kimerült, lemerült. 
És abban a pillanatban felismertük, hogy mindent el tudunk engedni. Mindent. Többé már semmi 
sem számított. Amit fontosnak hittünk, az tényleg nem is volt olyan fontos, mert csak az számít, 
hogy „ Létezem. Csak ez az egy dolog az, ami számít. Így aztán elengedtünk mindent. Csak 
megtörtént az elengedés.” – És még csak nem is volt szándékos ez az átkelés. Néhányan az 
erejüket használták a betegségeikkel való harcra. Mások pedig nagyon keményen harcoltak a 
belső démonjaikkal. Nem a sárkánnyal, hanem a belső démonjaikkal, és egyszerűen csak nem 
voltak képesek tovább folytatni a harcot. Ezért aztán megtörtént az elengedés. Egyikük sem 
mondta azt, hogy „ Azt választom, hogy elmegyek innen.” – De mindannyian eljutottak egy 
bizonyos pontra abban a hatalmas nagy elengedésben, és felismerték, azaz realizálták a saját 
Realizációjukat. Valamikor a fizikai test miatt érzett legvégső kétségbeesett pillanatban 
felismerték a saját Realizációjukat, és akkor átkeltek a túloldalra. 
 
Az átkelésük közben megélték a saját 
Realizációjukat, továbbá azt is, hogy halottak, 
hogy a fizikai testük meghalt, mégis sokkal 
élettelibbnek érezték magukat, mint 
korábban bármikor. És akkor beleéreztek 
abba az emberi vágyukba, hogy itt akartak 
maradni a bolygón, fizikai testben, és egy 
múló pillanat erejéig éreztek emiatt egy kis 
megbánást, hogy nem maradtak itt veletek, és 
nem teszik azt, amit mi itt csinálunk. De aztán 
felismerték vagy realizálták először is azt, 
hogy nem kellett ezt tenniük. Hatalmas 
elengedés történt a test elhagyásakor, óriási 
elengedés volt az, hogy felismerték a saját 
Realizációjukat, úgy értem, felemelkedtek, 
anélkül, hogy erre egyáltalán számítottak 
volna. Hiszen arra számítottak, hogy még sok-
sok évet le fognak élni a bolygón, ahol majd 
csatáznak a dolgokkal, meg dolgoznak rajtuk, és egyszeriben csak megtörtént a dolog. 
 
Kivétel nélkül mindegyiküknek lehetőségük volt arra, tudjátok, ezt hívjátok a fehér fényben 
történő visszatekintésnek, hogy „Ó, halott vagyok, milyen csodálatos! Minden olyan jó érzéssel 
tölt el most!” – tehát mindegyiküknek alkalmuk volt arra, hogy visszatérjenek a fizikai testükbe. 
Azok, akik fizikai betegségektől szenvedtek, azt mondták, hogy „Nem, ez ki van zárva! Ez ki van 
zárva!” – Azok pedig, akik ezeken a mély belső csatákon mentek keresztül, egyszerűen el sem 
tudták volna képzelni, hogy visszatérjenek azokhoz. Így aztán eltávoztak. Én pedig azt kérdeztem 
tőlük, hogy „Mi az, amit most tényleg meg szeretnétek osztani a Shaumbrával? Milyen 
bölcsességet mondanátok most kivétel nélkül mindannyiuknak, amit én a következő Shoud-on 
elmondhatok majd nekik? És az alábbi dolgokat mondták.„ 
 
Először is, tényleg engedd meg magad mindennél jobban! Mert felismerték, hogy a Megengedés 
sokak számára még mindig csak egy szó, csak egy fogalom, és ezért mondták azt, hogy „ Tényleg 
Engedd meg, mert ha ők is Megengedőek lettek volna, és nem csak ezeket a nagyon kis apró 
tyúklépéseket tették volna meg – ismerték most fel – akkor a dolgok nagyon másmilyenek lettek 
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volna az életükben.” 
 
És azt is mondták, hogy „tényleg érezz bele most a szenvedélyedbe! Tényleg, igazán érezz bele a 
szenvedélybe!” – Erre én azt mondtam nekik, hogy „De pontosan ti voltatok azok, akik amiatt 
panaszkodtatok, hogy nincs ott a szenvedélyetek, hogy nagyon unjátok a dolgokat, és pont az 
unalom volt az, ami a túloldalra való átkelésetekhez vezetett.” – Erre mindannyian azt felelték, 
hogy „Tudod, az átkelésben, a Realizációba való beérkezésben, az életem legvégső pillanataiban 
jöttem rá, hogy mekkora szenvedély volt itt. Olyan hatalmas volt a szenvedély, de én mégis 
visszafogtam magam. A régi emberi szenvedély kerestem például. Szinte már teljesen úgy 
tettem, mintha nem lenne ott egy szemernyi szenvedély sem, és emiatt volt minden unalmas. 
De mondd el mindenkinek, hogy a szenvedély igen is ott van, ha megengedik maguknak. És az 
a szenvedély lesz a legnagyobb tényező az energiával való kapcsolatuk megváltoztatásában.” 
 
Többen is azt mondták, hogy „Adamus, kérlek mondd el nekik azt, hogy ne gondolkozzanak már 
olyan sokat! A francba is! Ne gondolkozzanak erről! Ne dolgozzák ezt fel az elméjükben! Ne 
mondogassanak mindenféle közhelyeket, meg minden egyebet, ne futtassák ezeket át az 
elméjükön! Csak vegyenek egy mély lélegzetet, és legyenek azok! Csak legyenek azok! És fejezzék 
be annak kielemzését, hogy mi is ’az’ pontosan, és hogy mit is jelent pontosan a „létezés”. Csak 
lépjék meg!” 
 
Tehát most elhoztam nektek az üzenetüket, ami 
valószínűleg nem éppen a legfelemelőbb üzenet itt 
a mai nap kezdetén, de ez az ő üzenetük a 
számotokra, és kivétel nélkül mindegyikük azt 
mondta, hogy „ Itt leszünk” – mert szükségetek lesz 
erre. Szükségetek lesz erre az egyensúlyra a 
túloldalról. Igen, tudjuk, hogy minden ott van benned, 
de néha tényleg nagyon jó dolog, ha van egy barátod, 
és érzed annak megnyugtató érzését, hogy van valaki, 
akit tényleg érdekel az, amit csinálsz. 
 
Akkor vegyünk egy mély lélegzetet azokkal együtt, akik 
átkeltek a túloldalra, és mind tudják, hogy el fog jönni 
a te pillanatod, a te időd is, bármennyire is azt 
hajtogatja az ember, hogy „De nem, én maradni 
akarok!” – Mindannyian tudják, hogy el fog jönni számotokra is az a pillanat, amikor olyan érzésed 
lesz, mintha átkelnél a túloldalra. De akkor majd újra meg fogják tőled kérdezni, a halálközeli 
tapasztalásodat követően, hogy maradni akarsz, vagy inkább a távozás mellett döntesz. Újra meg 
lesz erre a lehetőséged. 
 
Ez nehéz dolog! Tényleg nehéz időnként, kifejezetten most, ahogy keresztül megyünk az 
áttörésünkön, mert ez itt most tényleg nagyon, rendkívül nehéz. Fogalmad sincs arról, hogy mi 
zajlik a testedben, az elmédben, vagy bárhol. De én már most tudom, hogy ezt meg fogjuk csinálni 
ebben az életben. Ez nem csak… ezt az állításomat most visszatartom. 
 
Akkor most vegyünk egy jó mély lélegzetet! 
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(szünet) 
 
Nagyszerű. 
 
 
Shaumbra bölcsesség 
 
Akkor kezdjük is a mai napunk megszokott részét a kérdésemmel! Linda, kérlek indulj el a 
mikrofonnal! Megengedem, hogy valaki önként jelentkezzen a válaszadásra, még mielőtt 
feltenném a kérdést. Na ez aztán tényleg felépíti a feszültséget a teremben! 
 
SART: Szar! (nevetés) 
 
ADAMUS: A szar az helyénvaló! (Adamus nevet) Akkor te vagy a legelső! 
 
A kérdés pedig úgy hangzik, hogy mit kellene most tenned, ha nem kellene semmit sem tenned? 
 
Már rengetegszer elmondtam, hogy ne tegyetek semmit! Ne próbálkozzatok azzal, hogy 
megvilágosodottá tegyétek magatokat! A kérdés pedig az, hogy akkor most mégis mit kellene 
tenned? Érdekes kérdés. 
 
SART: Valahol egy tengerparton lazulni. 
 
ADAMUS: Jó. Jó válasz. Jó válasz. És akkor miért nem vagy ott? 
 
SART: A retardáció, a lassulás miatt. (nevetés) 
 
ADAMUS: A Realizációt megelőző retardáció miatt. Igen, igen! 
 
SART: Mert szerintem előbb ez történik. 
 
ADAMUS: De ez egy logikus kérdés. Miért nem vagy akkor a tengerparton? 
 
SART: Mert nem engedem meg magamnak. 
 
ADAMUS: Hát erre mi is rájöttünk! (Adamus nevet) Úgy értem, ez adott. Azt akarom ezzel kérdezni, 
hogy jelenleg keményen dolgozol? 
 
SART: Nem, nem. 
 
ADAMUS: Van most pénzed? 
 
SART: Nem elegendő. 
 
ADAMUS: Nem elegendő, hát… (Sart nevet) Akkor mit csinálsz? 
 
SART: Jelenleg csak úgy elvagyok, lófrálgatok, lébecolok, tengek-lengek. 

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


Kiemelkedés Sorozat: 9. Shoud 

 

 

www.crimsoncircle.com 10  www.centrodavida.com  
 

 
ADAMUS: Csak úgy el vagy. 
 
SART: Igen. 

 
ADAMUS: Tehát akkor ez a valódi válasz arra, hogy mit 
kellene most tenned, hogy nem kell semmit tenned: - 
csak úgy lébecolgatsz, tengsz-lengsz. 
 
SART: Igen. 
 
ADAMUS: De mi lenne, ha mindezt egy tengerparton 
tennéd? 
 
SART: Az jobb lenne. 
 
ADAMUS: Unatkoznál, ha csak úgy ellenél a 
tengerparton? 
 
SART: Valószínűleg. 
 
ADAMUS: Valószínűleg? Igen. 

 
SART: Igen. 
 
ADAMUS: És akkor mit tennél? 
 
SART: Kipróbálnék valami mást. 
 
ADAMUS: Valahol máshol lébecolnál. 
 
SART: Igen, máshol lébecolnék. 
 
ADAMUS: Általában véve az életben unatkozol? 
 
SART: Igen. 
 
ADAMUS: Igen. 
 
SART: Még mindig várok a szenvedélyes küldetésre. 
 
ADAMUS: Rendben, még mindig vársz a szenvedélyes küldetésre. 
 
SART: Igen, és láttam már belőle részleteket, de még nem hoztam ide be. 
 
ADAMUS: Talán Kerrit megkérhetjük arra, hogy főzzön neked egyet a konyhában! (nevetések) 
Egy jó nagy tál szenvedélyes küldetést kérnénk! Igen. 
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KERRI: (a konyhából kiabál) Oké! (nagy nevetés) 
 
SART: Hát akkor kezdheted is! 
 
ADAMUS: Máris elkészül! Máris érkezik! De most komolyan Kerri, ahogy időd engedi, hozz be 
nekünk ide egy nagy tál szenvedélyes küldetést! Rendben, jó válasz. Jó. 
 
Kérem a következőt! Mit kellene most csinálnod, ha nem kellene semmit se tenned? És ezzel 
igazából azt akarom mondani, hogy „ Ne dolgozz a Realizációdon, mert ez nem rajtad, nem az 
emberen múlik!” – Akkor mégis, mi a fenét kellene most tenned? 
 
ALAYA: Én is szívesen lennék a tengerparton. 
 
ADAMUS: Sarttal együtt. 
 
ALAYA: Akár együtt is majd valamikor. Miért ne? 
 
ADAMUS: Igen, igen. 
 
ALAYA: Abszolút! 
 
ADAMUS: De várjunk csak egy kicsit! Sartnak 
speedo fürdőnadrágja van.( ami szűk és szoros) 
Szóval…(nevetés) 
 
ALAYA: Ismerek egy topless partot. 
 
ADAMUS: Ezt Cauldre mondta itt, mert nekem fogalmam sincs arról, hogy az milyen, és nem is 
akarom tudni. 
 
ALAYA: Én tudom hol vannak a topless tengerparti részek, tehát mit is mondhatnék erre? 
 
LINDA: Te jó ég! 
 
ADAMUS: Igen, igen. Tehát szívesen pihengetnél a tengerparton. És  akkor miért nem teszed? 
 
ALAYA: Tulajdonképpen sokszor járok oda. 
 
ADAMUS: Ja, jól van akkor. Jól van. És most miért nem vagy ott? 
 
ALAYA: Mert most itt vagyok. 
 
ADAMUS: Jó válasz. Ez egy nagyon Zen válasz. Hát igen. Szükségünk lesz itt egy kis asztalra a 
nagy tál szenvedélyes küldetésünkhöz. 
 
ALAYA: Szenvedélyes küldetés! 
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KERRI: Ez krumpli. (Kerri behoz egy tál krumplit, amit nevetés követ) 
 
ADAMUS: Csak egy pillanat! Mit szólnál egy kis gyümölcssalátához? (suttogja Kerrinek, aki 
bólint) Igen. (nevetések) Na jó, dobjál egy kicsit 
ebből is! Csak dobj egyet ide nekem! 
 
LINDA: Ne! 
 
ADAMUS: Na, gyerünk, dobjad már! (Kerri egy 
krumpli darabot odadob Adamusnak, amit a 
közönség kiabálása és nevetése követ) Hohó! Oké. 
Na, ezzel éppen most veszítettünk el megint két 
újonnan érkezőt! (nevetés) Nem értik ezt! Nem 
tudom mit… 
 
Oké, itt most a szenvedélyes küldetésről 
beszélünk, és ha ez a Shaumbra elképzelése erről 
a dologról – egy krumpli! Egy krumpli! (nevetések) 
Ami általában ízetlen, rendszerint megsütik, nem 
kifejezetten tápláló és tényleg baromi unalmas. 
Krumplit bárki tud enni! De ez nem szenvedélyes 
küldetés,  hanem dög unalom. Ez itt te vagy a tengerparton! (Odaadja Sartnak a krumplit) A 
speedo fürdőnadrágodban. És ezt nem azért adtam neked, hogy belerakd a fürdőnadrágodba! 
(még nagyobb nevetés) Ó, még hármat elvesztettünk! Lenne szíves valaki idehozni egy kis asztalt, 
amire rá tudjuk majd rakni a tálat? Joe, ott közvetlenül a fal mögött van egy kisasztal. 
 
LINDA: Használd erre nyugodtan a székemet! 
 
ADAMUS: Mindjárt hoz egy kisasztalt. 
 
LINDA: Csak használd a székemet erre! 
 
ADAMUS: Persze, aztán meg majd ráülsz, és akkor meg majd tudod… 
 
LINDA: Jaj! 
 
ADAMUS: Oké, térjünk vissza a lényegre! Mit kellene most tenned, ha nem kell semmit se 
tenned? 
 
ALAYA: Mauin lennék és a házamat építeném. 
 
ADAMUS: És akkor miért nem vagy ott? 
 
ALAYA: Éppen ennek a folyamata zajlik. 
 
ADAMUS: Jó. Jó. De most nem Mauin vagy. 
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ALAYA: Fizikailag nem vagyok ott. 
 
ADAMUS: És mikor lesz kész az az otthon? 
 
ALAYA: Úgy két év múlva. 
 
ADAMUS: Két év múlva. Hát, ez elég lassú. (Adamus 
nevet) Egyedül építed? 
 
ALAYA: Nem, ez egy közös munka. 
 
ADAMUS: Közös. 
 
ALAYA: Közös, kollektív folyamat. 
 
ADAMUS: Jól van. És mi a címe, hogy a Shaumbra 
meg tudjon ott téged látogatni? 
 
ALAYA: Vagy Hana-n lesz vagy pedig Makawao-n. 
 
ADAMUS: Jól van. Jó. (valaki hoz neki egy kis asztalt és egy tál gyümölcssalátát) 
 
ALAYA: És ez egy Shaumbra hely lesz, ahova eljöhetnek az integrálás céljából. 
 
ADAMUS: Vagyis, mondhatni követed a szenvedélyedet. 
 
ALAYA: Ühüm. 
 
ADAMUS: Jó. Jó. 
 
ALAYA: Igen. 
 
ADAMUS: Igen, és ez látszik a mosolyodon, a ragyogásodon. Jó. 
 
ALAYA: Igen, imádok ott lenni. 
 
ADAMUS: Kérnék még egy pár választ. Köszönöm. 
 
ALAYA: Ühüm. 
 
ADAMUS: Finom! (szed magának egy kis gyümölcssalátát) 
 
LINDA: Igen. (nevetgélések) 
 
ADAMUS: Elnézést! Igen. 
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SHAUMBRA 2 (nő): Szia! 
 
ADAMUS: Szia! Lehetséges lenne, hogy egy Felemelkedett Mester kapjon egy villát? (még több 
nevetés) Ó, nincs tisztelet. Nincs tisztelet. 
 
Mit kellene most tenned? (Nevetés, ahogy valaki feldob egy műanyag villát a színpadra) 
Lehetséges lenne, hogy egy tiszta villát kapjak? (Kerri ad neki egyet) Köszönöm. Igen. Folytasd! 
Remélem nem zavar, hogy közben eszem. 
 
SHAUMBRA 1: Nem, dehogy! Egyél csak nyugodtan! 
 
ADAMUS: Jó. (mind a ketten nevetnek) 
 
SHAUMBRA 1: Az az igazság, hogy tényleg nincs 
semmi, ami érdekelne ebben a fizikai világban, 
még az sem, hogy elutazzak valahova. Néha azt 
álmodom… 
 
ADAMUS: Kérsz egy kis gyümölcssalátát? 
 
SHAUMBRA 1: Nem igazán. 
 
ADAMUS: Kérhetünk egy másik tálat? Jaj, felejtsd 
el a tálat! Felejtsük el a tálat! 
 
Folytasd! 
 
SHAUMBRA 1: Igazából arról van szó, hogy egyszerűen üresnek érzem magam, és szeretnék 
már önmagam teljességében lenni. Érezni akarom magam! Újra akarok egyesülni magammal, 
szerintem. 
 
ADAMUS: Oké. És miért nem tetted ezt meg? 
 
SHAUMBRA 1: Azért, mert nagyon eltereltem magam. 
 
ADAMUS: Mivel? 
 
SHAUMBRA 1: A fizikai világgal, az elmémmel és… 
 
ADAMUS: Ez mind egy rakás lószar. 
 
SHAUMBRA 1: …és azzal, amit... igen, az. 
 
ADAMUS: Ezt most nagyon komolyan mondom. 
 
SHAUMBRA 1: Igen. 
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ADAMUS: Úgy értem, hogy „ Mi van? Mit mondasz? Hallom ugyan a szavakat, de csak bla-bla-
bla.” Pedig az ott van. Tizenegy halottam van a túloldalon, akik ezt a tényt tanúsítják. Az ott van. 
 
SHAUMBRA 1: Igen. 
 
ADAMUS: És akkor, hogy lehet az, hogy még nem jött felszínre? 
 

SHAUMBRA 1: Lényegében az elmúlt pár hétben elég 
intenzíven ezzel néztem szembe, sőt, még azt is 
éreztem, hogy az unalom belevisz egy gödörbe, és 
folyton ugyanabba a gödörbe járok, pedig csak arról 
lenne szó, hogy forduljak meg. 
 
ADAMUS: Ez egy unalmas gödör. 
 
SHAUMBRA 1: Igen, az. Egy unalmas gödör. 
 
ADAMUS: Igen, igen, igen. Nahát! 
 
SHAUMBRA 1: Pedig „Csak fordulj meg! Engedd meg 
magadnak, hogy kilépj…” 
 
ADAMUS: És mit fogunk tenni annak érdekében, hogy 
ezen változtassunk? 

 
SHAUMBRA 1. Szerintem én ezt csinálom. (mondja nevetve) 
 
ADAMUS: Nem annyira. Nem annyira. 
 
SHAUMBRA 1: Nem annyira? 
 
ADAMUS: Nem. Nem. Mondhatni… 
 
SHAUMBRA 1: Pedig azt gondolom, hogy én próbálom ezt megtenni. 
 
ADAMUS: Ez is része a problémának. 
 
SHAUMBRA 1: A próbálkozás nem működik. 
 
ADAMUS: És mit akarsz csinálni? Te is a Maui-s dolgot szeretnéd? 
 
SHAUMBRA 1: Azt gondolom, végsősoron… 
 
ADAMUS: Vagy inkább Sarttal szeretnél lenni a tengerparton? 
 
SHAUMBRA 1: Végsősoron azt gondolom, hogy…. 
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ADAMUS: Sarttal szeretnél lenni a tengerparton? 
 
SHAUMBRA 1. Nem, nem. (nevetés) Bocsi Sart! 
 
ADAMUS: Ja, hogy a saját tengerpartodat akarod. 
 
SHAUMBRA 1: A saját tengerpartomat? Hát igen! 
 
ADAMUS: Oké. Rendben. Jó. Köszönöm. Kérnék még pár választ! 
 
LINDA: Jól van. Lássuk csak! 
 
ADAMUS: Mit kellene tenned, amennyiben semmit nem kellene tenned? 
 
LINDA: Már meg is van! 

 
ADAMUS: Helló, kérsz egy kis gyümölcssalátát? 
 
SHAUMBRA 2 (nő): Köszönöm, nem kérek. (nevet) 
 
ADAMUS: Attól tartok nekem kell megennem az 
egészet. Mit kellene tenned? 
 
SHAUMBRA 2: Semmit. 
 
ADAMUS: Semmit. 
 
SHAUMBRA 2: Nem akarok semmit se tenni. 
 
ADAMUS: És mi az, amit teszel? 
 
SHAUMBRA 2: Sok dolgot. 

 
ADAMUS: Ó! 
 
SHAUMBRA 2: Jelenleg túl sok mindent csinálok, tehát azt gondolom, hogy… 
 
ADAMUS: Miért? 
 
SHAUMBRA 2: Fel kell zárkóznom a munkámban, mert több, mint egy hónapig nem dolgoztam. 
Éppen költözöm és sok… 
 
ADAMUS: Hogyne. 
 
SHAUMBRA 2: Sok minden történik. És úgy érzem… 
 
ADAMUS: És ezt élvezed vagy untat? 
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SHAUMBRA 2: Jaj, dehogy! 
 
ADAMUS: Tehát nem élvezed. 
 
SHAUMBRA 2: Hát nem. 
 
SHAUMBRA 2: Megint lazítani szeretnék. (mondja 
nevetve) 
 
ADAMUS: Igen, igen. 
 
SHAUMBRA: Egyszerűen semmit sem szeretnék 
tenni. 
 
ADAMUS: Semmit nem akarsz tenni. Oké. 
 
SHAUMBRA 2: És akkor a dolgok is könnyedebben 
áramolnak… 
 
ADAMUS: De mégis mi ez a „semmi”? 
 
SHAUMBRA 2: Hát mindig éppen az, amit szeretnék. 
 
ADAMUS: Úgy értem a semmi… 
 
SHAUMBRA 2: Csak kint akarok ücsörögni és a csillagokat bámulni. 
 
ADAMUS: De az nem semmi. Az ücsörgés. 
 
SHAUMBRA 2: Oké. 
 
ADAMUS: Vagy a csillagok bámulása. 
 
SHAUMBRA 2: Oké, oké. 
 
ADAMUS: Igen, igen. 
 
SHAUMBRA 2: Csak üldögélni és nézelődni. Csak lazulni szeretnék, és élvezetet lelni benne. 
 
ADAMUS: Oké, rendben, de… 
 
SHAUMBRA 2: Minden egyes pillanatban. 
 
ADAMUS: Úgy tűnik, hogy ezt nem látod elérhetőnek a közeljövőben. 
 
SHAUMBRA 2: Talán. 
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ADAMUS: Ez nem hangzik valami optimistán. 
 
SHAUMBRA 2: Talán azért, mert most éppen a kellős közepén vagyok mindennek, és oké, hol van 
ebből a kiút? (nevetve kérdezi) 
 
ADAMUS: Jó. Jó. Köszönöm. Eddig igazán jó válaszokat kaptam. Igen. Ne nézz rám vagy a 
férjedre! (mondja Lindának) Igen, tehát mit kellene tenned, mikor nem kellene semmit se tenned? 
 
AEMO: Valami mást. 
 
ADAMUS: Valami mást. 
 
AEMO: Igen. 
 
ADAMUS: És te mit csinálsz? 
 
AEMO: Tudod, most, mióta van pénzem, bármit megtehetek, és meg is teszek. Sok dolog van, 
ami nagyon érdekel… 
 
ADAMUS: Itt meg kell, hogy állítsalak, mert sok 
Shaumbra éppen most emelte fel a sárga zászlót! Azt 
kérdezik, hogy „Honnan lett hirtelen pénze?” – Hogy 
csináltad? 
 
AEMO: Örököltem. 
 
ADAMUS: Örökölted. 
 
AEMO: Igen. 
 
ADAMUS: Jól van, tehát ha valaki visszatér egy újabb 
létidőre, legközelebb gazdag szülőket válasszon! 
(nevetés) 
 
AEMO: Igazából nem voltak olyan gazdagok, csak tudod az van, hogy nem vagyok hülye. Ezért 
jól csináltam a dolgokat, így most már a dolgok dolgoznak nekem, mert felismertem, hogy nem 
tudom Realizálttá tenni magam. 
 
ADAMUS: Így van. 
 
AEMO: Az emberi részemmel. 
 
ADAMUS: Igen. És mit csinálsz? 
 
AEMO: Utazgatok. 
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ADAMUS: Utazgatsz. Jó. 
 
AEMO: És egy jó helyet keresek pár emberrel együtt, akiket sok inkarnáció óta ismerek. 
Vannak ilyen haverjaim Dél-Kelet Ázsiában, Amerikában. De tudom, hogy nem tudok egy olyan 
helyet találni, ahol sok éven keresztül le fogom tudni magam horgonyozni. 
 
ADAMUS: Igen. Igen. 
 
AEMO: Ezért mindig muszáj…miért? 
 
ADAMUS: Nem, én egyetértek veled. 
 
AEMO: Jó. 
 
ADAMUS: Igen. 
 
AEMO: Mert kezd majd unalmas lenni. 
 
ADAMUS: Unalmas lesz. 
 
AEMO: Tehát mondjuk maximum fél évig leszek egy helyen, aztán pedig már tovább is állok, érted. 
És nagyon érdekel a jövő technológiája. Bele is fektetek a robot iparba, a crypto-ba. 
 
ADAMUS: És ez kielégítő a számodra? Élvezed ezt? 
 
AEMO: Ó, igen! 
 
ADAMUS: Jól van akkor. 
 
AEMO: Ettől tényleg nagyon élettelinek érzem magam. 
 
ADAMUS: Jól van, ez fontos. 
 
AEMO: És ez tesz valamit a körülöttem levő 
emberekkel is, ez őket is izgalomba hozza, mert 
meg tudok nekik mutatni egy utat, hogy ne 
unatkozzanak az életükben, vagy hogy ki tudjanak 
szállni a kínlódásukból, a szenvedésükből. 
 
ADAMUS: Igen. Említetted az utazást. Amikor a 
Shaumbrával meg szoktuk beszélni a dolgokat a 
kisebb összejöveteleken, az első számú dolog a 
bakancs listájukon az utazás. 
 
AEMO: Igen. 
 
ADAMUS: Az utazgatás. Látni a világot a bolygón 
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leélt utolsó életedben. Elmenni azokra a helyekre, ahol előző életekben éltél, vagy meglátogatni 
olyan helyeket, ahol még soha nem jártál. Igen, az utazás a legelső dolog a listájukon. 
 
AEMO: Szigetekre kezdtem utazni, a Kanári Szigetekre. Aztán amikor bejött a Sárkány, éppen 
Thaiföldön voltam Ko-Pha-Ngan-én, ami olyan volt, mint egy valódi Disneyland. Egy sziget, ami 
még mindig tele van… 
 
ADAMUS: Egyáltalán szoktál unatkozni? 
 
AEMO: Nem. 
 
ADAMUS: Nem. Jó. 
 
AEMO: Nem. 
 
ADAMUS: Oké, jól van. Jó válasz. Köszönöm. 
 
AEMO: Akkor szoktam unatkozni, amikor nincs mit tennem. Például amikor nagyon unatkozom, 
akkor beülök az autómba és a Németországi autópályán száguldozom. 
 
ADAMUS: Igen, ez… 
 
AEMO: 160 mérföld/óra sebességgel. 
 
ADAMUS: Na igen, az megteszi. 

 
AEMO: És az frenetikus! 
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ADAMUS: Igen, az megteszi. 
 
AEMO: És ettől élőnek érzem magam. (mondja nevetve) 
 
ADAMUS: Igen. Ez így is van. Nem kell, hogy sok értelme legyen, úgy értem… 
 
AEMO: Nem. 
 
ADAMUS: …egyáltalán nem kell, hogy értelme legyen. Ez most arról szól, hogy tényleg bízz 
meg magadban! És erről máris beszélni fogunk. 
 
AEMO: Igen, mert az a helyzet, hogy tudom, hogy nincs annyira nagyon sok pénzem. Nem vagyok 
milliárdos, de tudom, hogy ha ezt tovább csinálom, akkor a pénz úgyis vissza fog jönni. 
 
ADAMUS: Visszajön. 
 
AEMO: Igen. 
 
ADAMUS: Visszajön – de adnék itt egy kis tippet – de nem a régi úton-módon fog visszajönni, 
vagyis nem örökség által, nem kemény munkával egy munkahelyen, és nem is úgy, hogy 
elképzelsz magad előtt egy rakás pénzt. Nem ezen az úton-módon fog visszajönni, úgyhogy ezen 
máris lépjél túl! Teljesen más módokon fog visszatérni. 
 
AEMO: Ezt érzékelem. 
 
ADAMUS: Ahogy megváltoztatod az energiával való kapcsolatodat – és ebbe most nem akarok 
belemenni –  az ott lesz. Még csak nem is kell ezen dolgoznod. És az embernek ezzel tényleg 
nagyon meggyűlik a baja, mert az elme folyton visszatér azokhoz az időszakokhoz, amikor 
anyagilag a padlón voltál, sőt még a Most-ban is, amikor olyanokat mondasz, hogy 
„ Egyszerűen nem tudok elég pénzt összegyűjteni, összeszedni!” – És egy bizonyos ponton az 
energiával kapcsolatos változás bekövetkeztekor az egyszerűen csak ott lesz. 
 
AEMO: Igen, és tőled is sok tanácsot kaptam. 
 
ADAMUS: Ó, igen. 
 
AEMO: Meg a Shaumbrától. 
 
ADAMUS: Akkor kérem a 15%-os jutalékomat. (nevetés) 
 
AEMO: Ezt majd később megbeszéljük. (nevetnek) 
 
ADAMUS: Köszönöm a válaszodat. 
 
AEMO: Oké. 
 
ADAMUS: Még kérnék pár választ! Elnézéseteket kérem, de meg kell etetnem a csatornázómat. 
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Kérsz egy kicsit? 
 
LINDA: Nem. Geoff ettől elborzadna! 
 
ADAMUS: De miért? Hiszen ez finom, friss gyümölcs. Jó. 
 
LINDA: Elborzadna! 
 
ADAMUS: Elborzadna! 
 
LINDA: Elborzadna! 
 
ADAMUS: Hm. Hm. (nevetések) Valaki, bárki, jöjjön ide bátran! És nyugodtan markoljon magának 
belőle, mert nincsenek kistálkák. (még több nevetés) Mit kellene tenned, ha nem kellene semmit 
sem tenned? 
 
ANETTE: Csak jól érezném magam. 
 
ADAMUS: És ez mit jelent? 
 
ANNETTE: Azt, hogy jól szórakoznék. 
 
ADAMUS: És az mit jelent? 
 
ANNETTE: Összekapcsolódnék a szenvedélyemmel. 
 
ADAMUS: És az mit jelent? 
 
ANNETTE: Megengedném magam. 
 
ADAMUS: Jól van értem, ezek mind szép szavak. 
 
ANNETTE: Igen, de ez egy nehéz kérdés, ahogy ezt te is jól tudod. 
 
ADAMUS: Tudom. 
 
ANNETTE: Hát igen. 
 
ADAMUS: Pont ezt szeretem benne. 
 
ANNETTE: Hogy mit kellene tennem? Utazgatni… 
 
ADAMUS: Jelenleg az életedben… (Kerri hoz még több kis tálat meg evőeszközt) Köszönöm. 
(nevetés) Látjátok? Kérnem sem kellett, és egyszerűen csak itt van. Megjelenik. Köszönöm. 
 
ANNETTE: Igen. 
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ADAMUS: Tehát jelenleg unatkozol? 
 
ANNETTE: Most nem. 

 
ADAMUS: Akkor most félsz? 
 
ANNETTE: Ideges vagyok. 
 
ADAMUS: Úgy értem, nem csak 
azért, mert éppen nálad van a 
mikrofon és nagyjából úgy 18 
milliárd ember néz téged. 
 
ANNETTE: Nem, nem érzek félelmet. 
Nem. 
 
ADAMUS: Az életedben van félelem? 
 
ANNETTE: Nincs. 

 
ADAMUS: Nincs. 
 
ANNETTE: Nem, nincs. Nem érzek félelmet. 
 
ADAMUS: Nahát! 
 
ANNETTE: Nem, sőt igazából szabadnak érzem magam, mert képes vagyok rá – úgy érzem, 
felszabadítottam magam. 
 
ADAMUS: Mitől? 
 
ANNETTE: Az összes korlátozástól, amiben már tényleg nagyon régóta benne voltam. 
 
ADAMUS: Még csak a közelébe sem jársz ennek. Sajnálom. 
 
ANETTE: Jó. 
 
ADAMUS: Sajnálom. 
 
ANNETTE: Jó. 
 
ADAMUS: Konkrétan Linda, és egy kicsikét Cauldre is azt kérte, hogy ne szúrjak ki magamnak 
embereket. 
 
ANNETTE: Igen. 
 
ADAMUS: De én ezt nem annak tartom. Én ezt szeretetnek tartom. (nevetések) Én ezt pusztán 
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csak… 
 
ANNETTE: Igen, igen. De ez jól van. Ez így oké. 
 
ADAMUS: …a legbámulatosabb szeretetnek tartom. 
 
ANNETTE: Igen. 
 
ADAMUS: Nem, én… 
 
ANNETTE: De szabadabbnak érzem magam, mint 
az elmúlt pár évben. Ezért szabadabbnak érzem 
magam, annak ellenére, hogy te talán… 
 
ADAMUS: Én erre mondhatni összehúzom a 
homlokomat, mivel az átfogó energiádat látom, és 
nem tudom mennyire lehetek személyes veled… 
 
ANNETTE: Nyugodtan legyél csak személyes. 
 
ADAMUS: Imádom, amikor ezt mondja valaki. 
 
ANNETTE: De tényleg, legyél személyes! 
 
LINDA: Ezt később meg fogod bánni. 
 
ANNETTE: Nem, nem fogom megbánni, mert ez egy 
tanulás, szóval… 
 
ADAMUS: Szóval szabadabbnak érzed magad, mint eddig, de nézd csak meg honnan jöttél! És 
vannak félelmeid a nagy változásokkal kapcsolatosan. Úgy értem, csak az apró kis tyúklépésekből 
álló változásokat kedveled, majd azt mondod, hogy „Ó, nézz csak ide!”– ’Átváltottunk a nagyon 
világoskékből egy árnyalattal sötétebb kékre’ – „ de ez egyenlő a semmivel! És nagyon sok 
félelmed van.” 
 
ANNETTE: Igen. 
 
ADAMUS: Igen, és a sárkány, tudod, aki odabent van, megpróbálja felkeverni a dolgokat, és 
most éppen velem végezteti a munkáját, és azt kérdezi, hogy „De mégis mitől félsz annyira? 
Mitől félsz olyan nagyon?” – Talán nem a kis dolgoktól, tudod, mint amilyen a repüléstől 
vagy az autóvezetéstől való félelem, hanem egyszerűen attól félsz, ami ezután következik. Én 
ezt érzékelem. Talán tévedek. Talán tévedek. 
 
ANNETTE: Igen. Nem tudom mit mondjak erre. Egyszerűen csak boldognak és szabadnak érzem 
magam. 
 
ADAMUS: Jó. 
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ANNETTE: És képes vagyok valami mást teremteni, mint korábban. 
 
ADAMUS: De sajnálom… 
 
ANNETTE: És azt érzem, hogy a dolgok eljönnek hozzám, ahelyett, hogy én próbálnám azokat 
kívülről megszerezni. És tényleg ezt érzem. 
 
ADAMUS: És mit csinálsz a hétköznapi életedben? Norvégiából jöttél. 
 
ANNETTE: Igen, Norvégiából jöttem, és négy gyermekem van. 
 
ADAMUS: És milyen régóta élsz ott? 
 
ANNETTE: Mindig is ott éltem, ott születtem. 
 
ADAMUS: Ó, valóban? 
 
ANNETTE: Igen. 
 
ADAMUS: És melyik városban élsz? 
 
ANNETTE: Sandnes-ben. Nem régen költöztem át egy Álgárd nevű helyre, ami úgy 2- 3 mérföldre 
található Stavangertől. 
 
ADAMUS: Tehát összességében milyen messzire költöztél? 
 
ANNETTE: Csak egy mérföldre. 
 
ADAMUS: Ó! Oké. (nevetések) 
 
ANNETTE: Ez egy mérföldre van délre, vagyis ez…. Szóval a nagy változások. Négy gyermekem 
van… 
 
ADAMUS: Akkor pontosan most milyen messze élsz attól a helytől, ahol születtél és felnőttél? 
 
ANNETTA: Ó, hát nem messze. Úgy két mérföldnyire. 
 
ADAMUS: Jól van, akkor ez azt jelenti, hogy végeztem is. Tényleg. 
 
ANNETTE: Igen, de akkor mit értesz ezalatt? Mit próbáltál… 
 
ADAMUS: Nagyon könnyű azt érezned és azt mondanod, hogy viszonylag boldog vagy, és nincs 
benned félelem, miközben teljesen kék maradtál a Kék Világban. És azt mondani, hogy „Ó, hát én 
tényleg nagyon boldog vagyok. Minden rendben van.” – De mégis, milyen messzire mentél? 
Ezalatt azt értem, hogy most bátor voltál, hogy eljöttél ide. Csak felszálltál egy repülőre, és 
megjelentél itt, hogy bántalmazhassalak. (nevetések) Ez aztán tényleg bátor dolog volt tőled! 
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ANNETTE: Igen, de úgy értem az embernek vannak megszorításai. Nem hagyhatom csak úgy el a 
gyerekeimet. Felelősséggel tartozom a gyerekeimért. 
 
ADAMUS: És ez meddig lesz még így? 
 
ANNETTE: Még minimum öt évig, mert akkor lesznek 18 évesek. 
 
ADAMUS: És utána mihez fogsz kezdeni? 
 
ANNETTE: Hát majd élem az életem. 
 
ADAMUS: Tehát akkor ők most a pincédben vagy a padlásodon laknak. 
 
ANNETTE: Igen, az én házamban. Az én házamban. 
 
ADAMUS: És még mindig ott vannak. 
 
ANNETTE: Igen. 
 
ADAMUS: Akkor fontos a Realizációban és a valódi 
szabadságban, amire vágysz az, hogy otthagyd a 
gyerekeidet? 
 
ANNETTE: Most mire gondolsz? 
 
ADAMUS: Máris rátérek a lényegre. A gyerekeid 
visszatartanak, visszafognak téged? 
 
ANNETTE: Igen, ez az érzésem. 
 
ADAMUS: Oké. 
 
ANNETTE: Igen. 
 
ADAMUS: Jó és őszinte válasz. 
 
ANNETTE: Igen, és ez tényleg nagyon nehéz volt, mert már évek óta egyedül nevelem őket, és a 
legidősebb fiam tényleg beteg, és amikor elköltöztünk, még betegebb lett. Annyira traumatikus 
volt ez neki, hogy egyszerűen abbahagyta a beszédet, vagyis már nem képes beszélni. Hát igen, 
a gyermekeim. 
 
ADAMUS: Ez most tényleg nagyon személyes, de szerinted mi történik itt? 
 
ANNETTE: A felébredés. 
 
ADAMUS: A tiéd? 
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ANNETTE: Nem, az övé. 
 
ADAMUS: A fiadé. 
 
ANNETTE: És persze olyan ez, mintha lejátszaná a saját szerepét az egész család számára. 
 
ADAMUS: És mit szólsz ahhoz, ha arról van szó, hogy esetleg magába szív sok-sok energiát, amit 
személyesen magára vesz a te nevedben és még más családtagok kedvéért is? 
 
ANNETTE: Igen. 
 
ADAMUS: És ez egy jó dolog szerinted, hogy felelősséget vállalsz a gyerekidért? Ez egy jó dolog? 
 
ANNETTE: Ja, most engem kérdezel arról, hogy jó dolog-e az, hogy felelősséget vállalok a 
gyerekeimért? 
 
ADAMUS: Igen, igen. Szerinted ez felelős dolog? 
 
ANNETTE: Nem, nem, de nem hagyhatom csak úgy ott őket. 
 
ADAMUS: Szóval az rendben van, hogy egy olyan 
háztartásban élsz, ahol a fiad beteg 
 
ANNETTE: Nem. Lényegében beadtam őt egy 
kórházba, ahol már négy hónapja ott van – fizettem 
neki egy szobát, mert már nem megy, hogy velem 
éljen, mert az túlságosan korlátozó vagy visszafojtó. 
 
ADAMUS: De sokáig ott élt veled, ugye? 
 
ANNETTE: Igen. Tehát a mostani szabadság érzésem 
vele kapcsolatos, de hogyan is kell ezt mondani? Mi 
erre a megfelelő szó? Különélés? 
 
ADAMUS: Tudod mivel tennél neki a legnagyobb jót? 
 
ANNETTE: Nem. 
 
ADAMUS: Azzal, ha megengednéd magadnak, hogy tényleg megtedd ezt a hatalmas lépést, és 
Realizált lennél. De visszafogod magad. Azt mondod, hogy ennek az az oka, hogy felelősséget 
kell vállalnod a gyermekeidért, de ez csupán egy kifogás, és a fiad elképesztően sok dolgot 
magára vesz az egész családból, nagyon sok energiát magába szív, ami egyben nagyon nagy 
elterelést jelent. Megengeded a saját Realizációdat – és ezt vele és nélküle is megteheted. Ez 
nem erről szól, de ez mégis egy óriási szolgálat. Csak figyeld, hogy mi történik, ahogy tényleg 
túllépsz ezeken a mély félelmeiden, amik ott vannak benned. Csak figyeld meg, hogy ez mekkora 
változást fog okozni a fiadban. 
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ANNETTE: De ezt, hogy lássam? Mert most, hogy szabadnak érzem magam… 
 
ADAMUS: Mitől érzed magad szabadnak? Attól, hogy a Kék Világban olyan messzire 
vándorolhatsz, amennyire csak akarsz a kéken belül? 
 
ANNETTE: Szabadnak érzem magam, igen, szabadnak érzem magam, mert teljesen értem, hogy 
eddig a Kék Világban teremtettem, és ezt most nekem kell visszacsinálnom. 
 
ADAMUS: Igaz. 
 
ANNETTE: És felszabadítom magam a félelem korlátozottsága alól. 
 
ADAMUS: Ezek csak szavak, de én valami valódit, igazat szeretnék látni az életedben, és nem 
csak a szavaidra vagyok kíváncsi. És most nem próbálok… 
 
ANNETTE: Nem, jól vagyok. 
 
ADAMUS: Jó. Jó. Köszönöm. 
 
ANNETTE: Ez tetszik nekem, nagyra értékelem. 
 
ADAMUS: Szeretném, ha ebbe tényleg, igazán beleéreznél! Úgy értem jó mélyen beleéreznél, 
akár most itt, akár pedig majd később, mikor már elmentél innen. Mert érzek egy nagyon 
határozott félelem energiát benned. Nagyon  könnyű ám az  embernek ezen át siklani és azt 
mondani, hogy „Nem, én nem félek. Nézz csak rám! Az életem rendben van.” – De közben van 
egy nagyon beteg fiad! Nagyon sok felelősséget raksz a válladra! Igazából egész életedben soha 
nem azt csináltad, amihez kedved lett volna – úgy értem ez nagyon régre nyúlik vissza, egészen 
úgy 3-4 éves korodra, és akkor is voltak dolgok, amiket meg szerettél volna tenni, de mégis 
visszafogtad ezt az egészet úgy kb. 12 éves korodig – és akkor meg mégsem tetted meg. 
 
ANNETTE: Igen. 
 
ADAMUS: És utána meg benne maradtál a biztonsági zónádban, ami teljesen érthető, de van 
benned valami, ami azt mondja, hogy „ Egyszerűen képtelen vagyok tovább itt maradni. Nem 
tudok tovább itt maradni ebben a biztonsági zónában.” – Te meg azt mondod, hogy szabad vagy, 
és hogy minden rendben van az életedben. Pedig ez nem így van. 
 
ANNETTE: Nem, nincs rendben. 
 
ADAMUS: Oké. 
 
ANNETTE: De akkor is szabadnak érzem magam, amennyire csak tudom – én vagyok a felelős azért, 
hogy változtassak azon, hogy innentől kezdve hogyan teremtem az életemet. Vagyis ez egyáltalán 
nincs rendben. 
 
ADAMUS: Oké. 
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ANNETTE: Nincs rendben, de mégis azt választom, hogy boldog legyek ezzel együtt. 
 
ADAMUS: Hány gyereked is van? 
 
ANNETTE: Négy. 
 
ADAMUS: És a többiek hány évesek? 
 
ANNETTE: 14, az ikrek pedig 13 évesek. 
 
ADAMUS: És hogy vannak? 
 
ANNETTE: Nincsenek túl jól a költözés után, és azért sincsenek jól, mert látják, hogy a bátyjuk 
tényleg nagyon beteg. Nem értik, hogyan is lehetséges az, hogy valaki egyszeriben csak 
abbahagyja a beszédet. 
 
ADAMUS: Igen. 
 
ANNETTE: És nagyon mérgesek. 
 
ADAMUS: Akkor én most egyenesen belevágok… 
 
ANNETTE: Igen, mérgesek, és rám mérgesek a költözés miatt, és…igen. 
 
ADAMUS: Igen. 
 
ANNETTE: Igen, de képtelen voltam már tovább 
benne maradni abban a helyzetben, ahol együtt 
éltem a fiammal, és egyedül éltem a gyerekeimmel 
azon a helyen, ami nagyon fojtogató, fullasztó volt. 
 
ADAMUS: Igen, igen. 
 
ANNETTE: Igen. 
 
ADAMUS: És tudod, a fulladásról szólva… 
 
ANNETTE: Muszáj volt valami drasztikus lépésre 
elszánni magam, hogy ez megváltozzon, 
máskülönben már nem tudtam ezt elviselni. 
 
ADAMUS: És ez a fojtogató, fullasztó dolog néha olyan, amihez az ember hozzászokik. Mert 
az általában szépen lassan történik, évek alatt. Megfullad a szenvedélyed, az életed és minden 
más is. Ez egy nagyon lassú folyamat, te pedig azt mondod: - De még mindig lélegzem. – Hát 
nem annyira. És ezért jöttél el ide. 
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ANNETTE: Igen, tudom. 
 
ADAMUS: És ezt máris elárulom neked. A Realizációdat és a megvilágosodásodat magadért 
teszed meg. És ez mindenkire vonatkozik. Magadért teszed meg. És nem valaki másért. Nem 
tudod ezt megtenni valaki másért, valaki más helyett, mert az visszaütne rád. De mégis hatalmas 
hordereje lesz a gyerekeidre, a családodra vonatkozóan, mert egy egyensúlytalanság, egy energia 
egyensúlytalanság van ott. A vágyaid és a szükségleteid, és a gyerekeid rád vonatkozó 
szükségletei között. Érzik azt, hogy valójában miért is jöttél ide, ebbe az életedbe, és érzik ezt 
a hatalmas energia egyensúlytalanságot, amit ez teremt. Most éppen beleérzek a háztartásodba. 
 
ANNETTE: Igen, ez így van. 
 
ADAMUS: Nem csak a fizikai helyet érzem, hanem a teljes háztartásodat. És mindenki 
udvariaskodik veled erre vonatkozóan. Pedig egy óriási egyensúlytalanság zajlik. És végezetül ez 
visszatér hozzád, mert megértik, hogy amikor téged választottak édesanyjuknak, akkor 
megértették ennek a dolognak a fontosságát az életedben. Ők a legnagyobb szurkolóid és 
támogatóid, de jelenleg csalódottak, mert aprócska lettél. Lezártad magad és azt mondtad, hogy 
„Nem, minden rendben van.” – De nincs rendben. És most én nem akarom nyomorulttá tenni az 
életedet… 
 
ANNETTE: Pedig az lesz. 
 
ADAMUS: Mikor? 
 
ANNETTE: Nagyon hamar. 
 
ADAMUS: Nem. Mikor? Hamar. 
 
ANNETTE: Igen, igen, úgy érzem, mintha…. 
 
ADAMUS: Nem. Nem. Nem erről van szó. 
 
ANNETTE: Ó! 
 
ADAMUS: Nem, legalábbis jelenleg nem, és pontosan ezért is jöttél el ide, hogy ezt az egészet 
megváltoztassuk. Mert a jelenlegi energia minta szerint ez még nagyon, de nagyon sokáig így fog 
folytatódni. 
 
ANNETTE: Oké. 
 
ADAMUS: És te ezt nem akarod. 
 
ANNETTE: Nem. És akkor hogyan lehet ebből kiszabadulni? 
 
ADAMUS: Már azzal megtetted, hogy eljöttél ide. 
 
ANNETTE: Igen. 
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ADAMUS: Azzal megtetted, hogy itt állsz most… 
 
ANNETTE: Igen, igen, igen. 
 
ADAMUS: … velem. 
 
ANNETTE: Igen, ezzel a szenvedélyemet követtem, és megengedtem ezt magamnak, mert tudod, 
mindig lenyomtam a szenvedélyemet, de mégis annak meg mi értelme van? 
 
ADAMUS: Mi értelme van? 
 
ANNETTE: Hát ez az, de most nem nyomtam le. 
 
ADAMUS: És használod a…. 
 
ANNETTE: És az otthoni emberek meg azt hiszik, hogy megőrültem. Mert a keresztény vallásban 
tudod, van ez a konfirmálás, amikor a fiúk betöltik a tizennegyedik életévüket. 
 
ADAMUS: Igen. 
 
ANNETTE: És a jövő szombaton lesz ez a konfirmáció. És azt mondják nekem: - Hogy lehetsz 
ennyire felelőtlen, hogy pont most utazol el? 
 
ADAMUS: Ó, hát persze! 
 
ANNETTE: De én azt éreztem, hogy ez az, amit nagyon meg szeretnék tenni, és miért is ne tehetném 
meg? 
 
ADAMUS: És ehhez szokj hozzá, hogy a szenvedély azt mondja, hogy menj és tegyél meg valamit, 
amire az elme majd azt mondja, hogy „ Ugyan már, ez baromság, ott vannak a gyerekeim, 
meg különben is mi a helyzet a pénzzel?” 
 
ANNETTE: És ezt nem csak az elme mondja, hanem az egész családom. 
 
ADAMUS: Na igen, mindenki. 
 
ANNETTE: Igen, igen, és nagyon rászálltak erre a témára. 
 
ADAMUS: Szokj ehhez hozzá! Többé nincs őrültség! Nincs. Először persze nagyon fura és 
kellemetlen kimondani, hogy „Elmegyek Colorado-ba egy hétvégére. Nem tudom miért.” 
 
 

ANNETTE: Csak három napra. Csak három nap az egész. 
 
ADAMUS: „Három nap az egész oda-vissza. Nem tudom miért.” – Úgy értem ez teljes őrület, 
totál őrület. És ha ezt az emberi szemszögből nézed a felszínen, akkor tényleg jó nagy őrültség. 

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


Kiemelkedés Sorozat: 9. Shoud 

 

 

www.crimsoncircle.com 32  www.centrodavida.com  
 

Beléd meg mi ütött? 
 
ANNETTE: (nevetve) Igen. 
 
ADAMUS: De ha megnézed, hogy mi történik valójában, akkor azt látod, hogy a szívedet 
követed. Tudtad, hogy most itt kell lenned. Tudtad, hogy arra volt szükséged, hogy valaki fenékbe 
billentsen, és nem is volt olyan rossz, ugye? 
 

ANNETTE: Nem, nem, sőt, élveztem. 
 
ADAMUS: Azt, hogy fenékbe lettél rúgva? (nevetés) 
 
ANNETTE: Igen, de én…igen, igen! 
 
ADAMUS: Linda, lennél szíves vinni neki egy kis 
gyümölcssalátát? (nevetések) De tényleg mindig 
elképedek ezen, mert…és nem ez az első alkalom, 
hogy ez történt – amikor valaki feláll és azt mondja, 
hogy „ Ó, az életem teljesen rendben van, és 
nagyszerűen érzem magam!” – És én közben látom 
az energia irányát, ami egy vonat szerencsétlenség 
felé tart! Úgy értem, hogy vagy képes…. – De ez egy 
szép vonatszerencsétlenség – olyan ez, mintha azt 
mondanád, hogy „Ó, hát rendben lesz az az ütközés!” 

 
LINDA: Egy kis édesség neked. (átad neki egy tálka gyümölcsöt) 
 
ANNETTE: Köszönöm. Köszönöm. 
 
ADAMUS: Amiért igazából eljöttél ide, az a tisztánlátás, a tisztaság. A sárkány azt mondta, hogy 
„Vonszold el a segged Colorado-ba! És akkor megkapod a tisztánlátást. Nincsenek kifogások! 
Megengeded a Realizációdat. És ez nem azt jelenti, hogy el kellene költöznöd, ez semmi ilyesmit 
nem jelent, vagy, hogy bármi mást kellene tenned, hanem csak azt jelenti, hogy engedd ezt 
meg, mert őrült módjára habozol és önigazolásokat gyártasz. Tényleg nagyon jó vagy abban, hogy 
biztosítsd odaát, hogy elcsituljanak a hullámok.” 
 
ANNETTE: Igen, igen. 
 
ADAMUS: Engedd meg a Realizációdat, és csak figyeld, hogy mi fog történni. Először is a 
gyerekeiddel, és kifejezetten a fiaddal, aki most tényleg beleérez ebbe. Érzi, hogy valami történik. 
Majd később nézz rá, és nagyon hamar újra beszélni fog. 
 
ANNETTE: De pont attól féltem, hogy magukra hagyom őket… 
 
ADAMUS: Ó, nem! Nem féltél! 
 
ANNETTE: Igen, de korábban féltem attól, hogy magukra hagyjam a gyermekeimet. 
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ADAMUS: Egy bizonyos értelemben ez így volt. Már megtetted. Azzal, hogy magadra hagytad saját 
magad, és azért jöttél ide… 
 
ANNETTE: Ja igen, ebben az értelemben. 
 
ADAMUS: … ebbe az életedbe, ahol mondhatni magukra hagytad a gyerekeidet, és pontosan 
ezért vannak ilyen reakcióik. Ezért is lett beteg a fiad, és ezért van olyan sok érzelmi 
probléma, és aztán ezt a sok bűntudatot visszavetítik rád. De nem, az elején azt mondtad, 
hogy nem félsz. Hogy minden rendben van, igaz? 
 
ANNETTE: Igen, de nem volt rendben. De most már érzem. 
 
ADAMUS: Most már érzed. 
 
ANNETTE: Igen, igen. 
 
ADAMUS: Oké, és remélem, hogy ez nem csak egy távoli remény. – „A dolgok talán majd rendbe 
jönnek!” – Ez egy remek módja annak, ahogy az emberek hülyítik magukat. 
 
ANNETTE: Nem, tényleg éreztem ezt a szívemben, hogy most már rendben lesz. 
 
ADAMUS: És mi volt a legfontosabb dolog, amit mondtam neked? 
 
ANNETTE: Most? 
 
ADAMUS: Ühüm. 
 
ANNETTED: Hát…ö…(szünetet tart)… 
 
ADAMUS: Igen. 
 
ANNETTE: Igen. 
 
ADAMUS: Akkor most vegyünk együtt egy mély lélegzetet, csak te meg én. 
 
Engedd meg a lényedet! Engedd meg a Realizációdat, csak engedd meg magad, amit eddig nem 
tettél meg, mert azt hitted, hogy mindenki másnak kell gondját viselned. 
 
ANNETTE: Igen, igen. 
 
ADAMUS: És azt mondtad, hogy még öt évig akarod ugyanezt csinálni, ami valójában úgy 50 év, 
amire azt mondod, hogy „Ó, hát akkor kivárom!” – Ne tedd! És a gyermekeid nagyon szeretnek 
téged, és ezért magukra veszik azt sok-sok egyensúlytalanságot, mert tudják, hogy miért vagy itt, 
és azt is, hogy nem azt csinálod. 
 
ANNETTE: Oké. 
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ADAMUS: Mert nem azt csinálod. Tehát a legfontosabb dolog, amit neked mondok az az, hogy 
hagyd abba a késlekedést, a halogatást vagy az elterelést. Ez a létező legjobb a gyermekeidnek. 
Ne a gyerekeidért tedd ezt meg, mégis ez a legjobb dolog a számukra. Ez nem azt jelenti, hogy 
el kell hagynod őket. Sőt, közelebb lehetsz hozzájuk, mint eddig bármikor. És ez nem azt jelenti, 
hogy a közösséged hirtelen kirekeszt téged magából. Sőt, ők vakok lesznek arra, amivé tényleg 
váltál, vagy legjobb esetben is közömbös leszel a számukra, mert ők még mindig a Kék Világban 
élnek, te pedig a Szivárványok Világában fogsz élni. Rendben? 
 
ANNETTE: Rendben. Köszönöm. 
 
ADAMUS: Rendben. Mi a legfontosabb dolog, amit ma mondtam neked? 
 
ANNETTE: Hogy engedjem meg a Realizációmat! 
 
ADAMUS: Pontosan. 
 
ANNETTE: És a lényemet. A létezésemet. 
 
ADAMUS: Kifogások nélkül. Minden kifogás nélkül. 
 
ANNETTE: Kifogások nélkül. 
 
ADAMUS: Igen. 
 
ANNETTE: Igen. 
 
ADAMUS: Igen. 
 
ANNETTE: Adnál egy pár tippet? (nevetés) 
 
ADAMUS: Arra vonatkozóan, hogyan tedd ezt meg? 
 
ANNETTE: Vagy nem arra, hogyan tegyem meg, csak… 
 
ADAMUS: Igen, ez egy nagy dolog. Ne félj! Ne félj most már! Még akkor is, ha egy részed azt 
mondja, hogy „nem félek”, de igenis félsz. 
 
ANNETTE: Mitől félek? 
 
ADAMUS: Attól, ami ezután következik. Ugyanattól, amitől mindenki fél ebben a teremben, és 
amitől mindenki fél, aki most online néz minket. „Mi fog történni? Sikerülni fog? Meg fogom 
tudni csinálni?” – És ma pont azzal kezdtem a Shoud-ot, hogy elmondtam, hogy 11 Shaumbra 
kelt át a túloldalra, ami tényleg nem valami nagy segítség. (Adamus nevet) 
 
 

ANNETTE: Hát igen. 
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ADAMUS: Ez tényleg nem valami jó motiváció! De most ez itt a lényeg. Ott van az a félelem, hogy 
„Ha eljutok a Realizáció pontjára, akkor csak fogom magam és eltávozom innen?” 
 
ANNETTE: Hm. 
 
ADAMUS: És ez nagyon csábító és vonzó, mert ha visszanézel – olyan ez, mintha felülről látnád 
az egész életedet, és azt mondanád, hogy 
„ Nahát! Tényleg vissza akarok térni azokhoz 
az emberekhez, akik nem értenek meg 
engem? Azokhoz a gyerekekhez, akiknek 
problémáik vannak, meg minden máshoz az 
életben” – tényleg vissza akarok oda menni? 
 
ANNETTE: Tehát a gyerekekben ott lévő 
egyensúlytalanság… 
 
ADAMUS: Túl sokat gondolkozol. Rettenetesen 
sokat gondolkozol. 
 
ANNETTE: Igen, tudom. Tudom. 
 
ADAMUS: Igen, túlságosan sokat. 
 
ANNETTE: De úgy értem, hogy a gyerekek… 
 
ADAMUS: Vegyél egy mély lélegzetet! (mind a 
ketten vesznek egy mély lélegzetet) Bölcsesség az erő helyett! 
 
ANNETTE: Hogy mi? 
 
ADAMUS: Bölcsesség. 
 
ANNETTE: Bölcsesség az erő helyett. 
 
ADAMUS: A bölcsesség az erő helyett. Hagyd abba a harcot! Nagyon erős vagy, de most már 
inkább legyél bölcs! Rendben? És választ adok a kérdésedre, amikor eljutunk a következő 
részhez. 
 
ANNETTE: Oké. 
 
ADAMUS: Oké. 
 
ANNETTE: Köszönöm. 
 
ADAMUS: Azt lefogadom! Azon tűnődsz, hogy „Mit kellene tennem?” 
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ANNETTE: Oké. 
 
ADAMUS: Köszönöm. 
 
ANNETTE: Köszönöm. 
 
ADAMUS: És köszönöm, hogy itt vagy. Sok bátorság kellett hozzá. 
 
ANNETTE: Kaphatok egy ölelést? 
 
ADAMUS: Sokat is. (a közönség tapsol, ahogy Adamus megöleli Annette-t) 
 
ANNETTE: Köszönöm. Tényleg nagyra értékelem. Nagyon szépen köszönöm. 
 
ADAMUS: Hm. Oké, akkor vegyünk erre közösen egy jó mély lélegzetet! Azt hiszem végeztünk a 
kérdésekkel. 
 
Ó, és amit most itt mindenkiért megtettél, az csodálatos volt. (a közönség tapsol) És ebből nem 
sok mindenre fogsz emlékezni. Nem fogsz, úgyhogy később majd hallgasd meg vagy nézd meg 
újra a videót! De ez nagyon bátor volt tőled. Ez nincs benne a komfort zónádban, hogy 
egyszerűen csak azt mondd, hogy „Akkor felülök a repülőre, azt nem tudom, hogy miért, és 
elrepülök Coloradó-ba. Nem tudom, hogy miért teszem ezt, de remélhetőleg valami történni fog.” 
– Ez alkalommal követted a szívedet, ahelyett, hogy azt tetted volna, amit szerinted tenned 
kellett volna, a felelősségeid helyett. És ezzel nagyon nagy áldást jelentesz nagyon sok embernek. 
 
ANNETTE: Köszönöm. 
 
ADAMUS: Köszönöm. Akkor most közösen vegyünk erre egy jó mély lélegzetet! Á! 
 
Az egyik kedvencem az emberekkel való beszélgetés. (Adamus nevet) Kifejezetten a 
tanfolyamainkon, az összejöveteleinken, ahogy ma is. És amikor valaki azt mondja nekem, hogy 
„Minden rendben van. Minden jól van és az életem egyszerűen csodálatos!” – Akkor én (grimaszol 
egyet) …mert én átlátok ennek nagy részén. (nevetgélések) És igen, az online lévő újoncoknak 
mondom, hogy titeket is meg foglak látogatni! (még több nevetés) Tudjátok soha nem az a 
szándékom, hogy bármelyikőtöket is zavarba hozzalak. A szándékom az, hogy legyünk valódiak 
a dolgokkal kapcsolatosan! – Tehát megengedted, hogy ma én legyek a sárkányod, és kihozzam 
belőled a tisztaságot, a tisztánlátást, és ez bizony nem mindig szórakozás. Néha kicsit idegtépő, 
de… 
 
ANNETTE: Én ezt nem éreztem idegtépőnek, sőt jólesett. 
 
ADAMUS: Jólesett. 
 
ANNETTE: Igen, mert… 
 
ADAMUS? Szeretnéd még egyszer ezt? (Adamus nevet) 
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ANNETTE: Légy szíves! (nevetés) Teljesen nyitott voltam rá. 
 
ADAMUS: Igen, az voltál. 
 
ANNETTE: Teljes egészében befogadom és megengedem magam, mert tudod, nagy szükségem 
volt erre. Azért aztán nagyon hálás vagy azért, hogy létezel, és időt szántál rám ebben a 
Shoudban. 
 
ADAMUS: Ó, ez mindenki másnak is fontos volt. 
 
Vegyünk akkor egy jó mély lélegzetet! 
 
Tehát feltettem a kérdést, hogy „Mit kellene tenned, ha semmit sem kellene tenned?” – ami 
ugyanazt a vonalat képviseli, amit mindig mondani szoktam nektek, hogy „ Hagyd abba a 
Realizáción való munkádat kedves ember! Ez nem rajtad múlik. Még csak nem is te vágytad meg 
ezt a dolgot! Te csak tovább akartad élni az életed, csak még több tapasztalást akartál, egyiket a 
másik után, mint egy folytonos tapasztaló gépezet.” (egy valaki nevet csak) Pedig azt hittem, ez 
vicces volt! És csak egy nevetést kaptam! (még pár nevetés) Mint egy folytonos mozgó gépezet, 
és csak egyre több tapasztalásra tettél szert, aztán pedig keresztülmentél annak 
megtapasztalásán, hogy milyen spirituálisnak lenni, majd megtapasztaltál még egy létidőt, ahol 
ismét spirituális voltál. De ebben az életedben valami megváltozott. Mert ez itt a Realizációd 
létideje. Pont. Ez van. Ennyi. 
 
A kérdésem úgy szólt, hogy „mit kellene tenned, ha semmit sem kellene tenned?” – Csak együtt 
lófrálnál Sarttal a tengerparton miközben semmit sem csinálsz? Vagy talán utaznál? Vagy 
belefolynál a technológiába? Persze, mindezeket, de mit szólnátok ehhez? 
 

 
A szenvedélyes küldetésed 
 
Emlékeztek, hogy egy pár Shouddal ezelőtt meséltem nektek, hogy egy nagy vita volt a 
Felemelkedett Mesterek Klubjában a szabadság kontra szenvedély vagy küldetés kapcsán, ahol 
teszel valamit és akkor a Shaumbrák úgy 80 %-a a szabadság mellett tette le a voksát, vagy mind 
a két dolog mellett. És nagyon kevesen tették le a voksukat a szenvedély mellett. És azt hittem, 
hogy ez valami jó nagy vicc, mert az egyik dolog, ami jelenleg nagyon hiányzik, az a szenvedély. 
Mert nagyon sokan egyszerűen csak unatkozok. De ebben az unalomban meg közben 
borzasztóan féltek is attól, hogy a következő szintre lépjetek. Vártok valamire, talán arra, hogy 
egy meteor becsapódjon az égből és a fejen találjon benneteket, és akkor majd megtörténik a 
Realizációtok. És rettentően unatkoztok most. És a helyetekben én is unatkoznék. 
 
És meg akartam várni ezt a Shoud-ot, hogy elmondjam nektek, hogy amiről ez az egész most 
tényleg szól, az a szenvedélyes küldetésetek. És a szabadságról? Arról nem annyira. Különben is, 
mi a szabadság? Nem lesztek szabadok egészen addig, amíg nem váltjátok át az energiával való 
kapcsolatotokat. Amíg nem lesz meg az energiával való új kapcsolatotok, addig nem lesz ott a 
szabadság. Ez egy szép és magasztos cél, és tényleg egy divatos és felkapott szó a Shaumbrák 
körében, hogy „Szabadság, szabadság, szabadság” – de nem mostanság. Mostanság nem annyira. 
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Először is nem is tudnátok mit kezdeni vele, ha rendelkeznétek vele. Sajnálom, hogy ezzel most 
mindannyiótokat megsértelek vagy megbántalak, de egyszerűen nem tudnátok mit kezdeni a 
szabadsággal. Jelenleg nagyon leterhelné, maga alá gyűrné a rendszert, ha ott lenne számotokra 
a valódi szabadság. És azt gondoljátok, hogy „A szabadság az, hogy azt akarom, hogy meg tudjam 
azt tenni, hogy felszálljak egy repülőre, hogy elrepüljek Coloradoba egy hétvégére!” – De a 
szabadság az, amikor nincs fizikai tested, ami lehúzna, amikor nincs ott az az összes régi aspektus, 
amikor nincs ott az a régi sok szemét, amikor ezek egyike sincs ott, és amikor soha többet nem 
kell aggódnod a pénz miatt. Ez a valódi szabadság, és végsősoron igen, ide tartunk. De jelen 
pillanatban ez az egész most a szenvedélyes küldetésről szól. 
 
Most arrébb fogom tenni ezt a kis asztalt, mert szükségem van erre a helyre, hogy tudjak járkálni. 
Cauldre enni akar, én meg járkálni akarok. 
 
Tehát most minden a szenvedélyes küldetésedről szól. Mit kellene tenned, ha most nem kellene 
semmit sem tenned? Hát először is ember, állj félre az útból, és hagyd ezt az egészet 
megtörténni! És ember, ezzel egy időben, itt az ideje, hogy tényleg érezz bele a szenvedélyes 
küldetésbe, abba a szenvedélybe, abba a mondhatni küldetésbe! És ez nincs lekontrollálva, 
nincs előírva, de ott van egy szenvedély, amiről a múlt Shoud-ban beszéltünk. 

 
Beszéltünk a metálosokról, ahogy én nevezem 
azokat az atlantisziakat, akik elkezdtek dolgozni a 
kristályokkal, az energiával. Mindezt abból a célból 
tették, hogy egységesítsék az emberi testet és 
agyat, de végül ez vezetett el a Kék Világba, ahol 
kifejezetten az elme csapdájába ragadtatok, és a 
testébe is – de kifejezetten az elme csapdájába 
ragadtatok. És ez volt az, ami aztán 
megváltoztatta a DNS-t, és elfogadhatóvá tette a 
korlátozottságot. És ebben az egész munkában, 
amit ezekkel az intenzív kristályokkal végeztetek – 
és erről kimerítően beszéltünk nemrégiben, a 
szigeten tartott Ahmyo tanfolyamon. Nagyon, de 
nagyon mélyen belementünk ebbe. 22 
Shaumbrára nagyon mély hatást gyakorolt az a 
munka, amit megtettünk, amivel igazából a mai 
napot készítettük elő. 
 
A munka, ami történt, nem rosszindulattal vagy 

nem gonosz szándékkal történt. Jó szándékból, jó okokból történt, de mégis visszaütött 
többféleképpen is. De bizonyos értelemben nem mondhatjuk azt, hogy ez visszaütött – hiszen 
ez mindössze egy hatalmas tapasztalás volt, ami elképesztő nagyságú korlátozottsághoz 
vezetett. Korlátozottságot okozott a testben és az elmében – méghozzá borzasztó nagy 
korlátozottságot. 
 
És a múlt havi összejövetelünkön azt mondtam, hogy „Ti voltatok ezek a metálosok”. És amikor 
ezek a fejpántok működni kezdtek, ez egy nagyon sajátos, jellegzetes zajjal járt. És ezek a 
fejpántok nem úgy néztek ki, mint ezek itt. (itt most Tad és Gary „metálos” parókájára hivatkozik) 
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Ezek csak olyanok, mint a parti kellékek, vagy mint egy madárfészek a fejeteken. (nevetések) Nem 
is tudom eldönteni, melyikre hasonlítanak jobban, de valószínűleg egy jó kis madárfészeknek 
tűnnek. De ezek a fejpántok kristályok és fémek kombinációi voltak és olyan módon lettek 
behangolva, hogy amikor valaki ezt a fejére tette, majd bement az egyik kamrába a… tudjátok, 
és én ezt olyannak látom ma már – hogy is hívjátok ezt ma – mint a kozmetikai műtéteket, 
ahol az emberek mindenféle dolgokat csináltatnak a testükön, ami egyébként nem olyan nagy 
dolog. De akkoriban mindenkin rajta voltak ezek a fejpántok, mert mindenki olyan akart lenni, 
mint mindenki más. Akkoriban ez volt a menő. Ez volt az akkori divat, a fejpánt kezelések. És végül 
ez azt okozta, hogy mindenki az elme csapdájába ragadt. És az elme olyannyira jól lett 
beprogramozva egy bizonyos értelemben, hogy utána már az elme volt az, aki az elmében tartott 
téged, és nem engedett ki onnan. És aztán valami ott benned felébredt és azt mondta, hogy „Ki 
kell jutnom az elméből!” – de az elmét használjátok arra, hogy kijussatok az elméből és ez nem 
működik. 
 
Amikor felvettétek ezeket a fejpántokat, az zajjal járt. És nem, velem ez soha nem történt meg. 
Soha nem volt rajtam fejpánt. De sok mindenkit láttam, akivel ez megtörtént, mert én csak egy 
kis rabszolgaf i ú  voltam. Az voltam. (nevetés) Nem, nem. Nem voltam méltó arra, hogy legyen 
fejpántom. Nem, ezt csak az elit használhatta, vagyis ti. Csak az elit használhatta. És én csak egy 
kis rabszolgafiú voltam, így soha nem kaptam fejpántot és ez valószínűleg jó dolog, mert 
különben feltehetően most én is ott ülnék a közönség soraiban, ahelyett, hogy itt ülnék ebben a 
nagy székben. (nevetések) 
 
Tudjátok, akkor most elmesélek itt egy kis mellék történetet! 
 
LINDA: Ne! 
 
ADAMUS: Nem, nem. Ez tényleg jó. Tehát figyelem, 
ahogy ez az egész történik, és én vagyok az, aki 
szaladgálok, gyümölcsöt és vizet viszek nektek, 
tudjátok ahhoz hasonlatosan, mint amikor 
elmentek ezekbe az élményfürdőkbe, ahol 
kiszolgálnak titeket. És magatokra vettétek ezeket 
a fejpántokat, én pedig közben megmasszíroztalak 
titeket. Aztán pedig bementetek a kamrába. Én 
pedig csak nézem ezt az egészet. – „Hát én erre 
nem vagyok méltó, csak egy kis rabszolgaf i ú  
vagyok. Nem érdemlem meg ezt az egészet. Nem 
vagyok erre méltó.” – És aztán abban a pillanatban 
megértettem és felismertem, hogy „Egy nap majd 
engem fognak arra kérni, hogy kivegyem ezt a szart 
az agyukból!” (nevetés) De tényleg! Pontosan ez 
volt a gondolatom. Persze akkoriban a „szar” szót 
nem használtuk, de ugyanezt jelentette. – „Egy 
nap majd engem fognak arra kérni, hogy kiszedjem ezt a szemetet a fejükből, és hát nem 
érdekes karma ez? (Adamus nevet) Nevetek. Azt gondoltam, hogy…és tessék, most itt vagyunk. 
 
Amikor bevittek a kamrába, akkor ott volt ez a zaj, és szinte gyűlölöm ezt felhozni, mert lehet, 
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hogy ideig hallani fogjátok. Nem, nem fogunk itt semmit lejátszani, csak érezzetek ebbe bele! 
Olyan volt, mint egy erős csattanó ütés vagy becsapódás hangja. 
 
„Bumm! Bumm! Bumm!” – Ilyesmi volt, csak nagyon, rendkívüli módon hangos volt, amikor bent 
voltál a kamrában. És ha nem volt rajtad a fejpánt, akkor szinte semmit sem hallottál ebből. De 
ha rajtad volt ez a dolog, akkor ez a „Bumm!” zaj olyan volt, mint egy kőkemény ütés vagy 
becsapódás. Ekkor mentek bele az energia impulzusok az elmébe, és annyira nagyon mélyen 
belementek, hogy végül ez azt okozta, hogy az összes ezt követő generáció, azok utódjai, majd 
azok utódjai és végeredményben az egész emberiség azóta is ezzel az egységesítéssel, ezzel a 
korlátozottsággal él a Kék Világban, az elmében. És voltak, akik eleinte megpróbáltak bizonyos 
pontokon kijutni az elméből. De amikor ez kudarcot vallott, aztán arra használták az elmét, hogy 
kijussanak az elméből. De ez nem működik. Csak még mélyebbre juttat. Ezért lennie kell 
valaminek, ami az elmén kívülről történik, és ami megtöri ezt a mintát. 
 
Ti a legelsők között vagytok, akik ezen keresztülmentek. Tudjátok mi mindig – nem tudom, hogy 
eltűnődtetek-e már ezen, de mások igen, hogy „Miért pont ez a csoport? Mi hozott minket össze 
egymással? Hiszen ez egy nemzetközi csoport. Úgy értem, nem csak egy vagy két ország van 
benne. Mi hozott össze mindannyiunkat egymással? Hallottátok a történetet, hogy együtt voltunk 
Jeshua idejében. De tudjátok ez még önmagában nem lett volna elég erős kötelék ahhoz, hogy 
mindannyiótokat együtt tartson ilyen hosszú időn keresztül. Ez a közös kötelék köztetek, 
mindannyiótok között – Atlantisz időszaka – ahol részt vettetek ennek a technológiának a 
kifejlesztésében, használatában és alkalmazásában. 
 
Ez nem azt jelenti, hogy emiatt most bűntudatot vagy valami hasonlót érezzetek. Ez nem karma, 
tehát ne így gondoljatok rá! Ez nem volt egy rossz dolog, mert akkoriban ott tartott a 
tudatosság. Akkoriban minden arról szólt, hogy „Akkor hozzuk össze ezt az egészet egymással! 
Legyen minden egy nagy Kumbaya! Mindannyian egyek vagyunk! Akkor a kinézetünk is legyen 
egyforma, cselekedjünk egyformán, gondolkodjunk egyformán!” – Ezért is vagyok annyira 
nagyon, hajthatatlanul ellene ennek a „térjünk vissza az egységhez” mozgalomnak. Az csak egy 
rakás atlantiszi szarság, és én ezt egyáltalán nem tűröm 
el, mert szuverén létezők vagytok, akik nem tartoztok 
senkinek és semminek semmivel. 
 
De itt vagyunk most együtt, a kitörés, a kiszabadulás 
módozatában, ahol is túllépünk a Kék Világon, és ennek 
az egész dinamikának a részeként, ami most történik, 
nagyon sok Shaumbra azt mondja, hogy „Jól vagyok. 
Minden rendben van, és tényleg minden nagyon jó lesz 
nemsokára ezen az úton.” – De ez egy illúzió, egy 
téveszme. Az lehet, hogy ez egy kicsit jobbá teszi a 
napjaitokat. De közben a leghalványabb kétség nélkül 
tudjátok – minden kétség nélkül tudjátok – hogy létezik 
valami több is. Hogy valami történik. És a kétség 
leghalványabb szikrája nélkül tudjátok, hogy itt az ideje 
annak, hogy ez szélesre táruljon, és ez a szenvedélyes 
küldetés. És azt is mondhatjátok, hogy ez az a régi atlantiszi történet, a kristályokkal, az 
egységesítéssel meg minden mással. Ez a régi atlantiszi történet. 
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Régebben – Cauldre most azt mondja, hogy össze-vissza csapongok itt – tehát régebben meséltem 
nektek a kristálybarlangokról. Emlékeztek erre? A kristálybarlangokra? És azt hiszem csináltunk 
is erre egy merabh-ot, vagy valami hasonlót. És akkor nagyon csalódott voltam, és most azt 
szeretném, ha ezt ingyen kiadnátok, mert engem ez nem érdekel. A Shaumbra 90%-a, akik 
elmentek ezekbe a barlangokba, kincsvadászok voltak. A gazdagságért, a vagyonért mentek oda, 
és tudjátok mi volt azokban a kristály barlangokban? A teljes emlékeztetője annak a 
szenvedélynek, hogy visszacsináljátok azt, amit akkoriban tettetek. Ez volt ott. A 
kristálybarlangokban, amik egyébként nagyon is valóságosak, valódiak, ott volt ez a szenvedély. 
Mégis sokan, akik odamentek csak az aranyat, az ezüstöt keresték, majd azt mondták, hogy 
„Hogy-hogy nem lettem gazdag a kristálybarlangban tett látogatásom után?” – Nem érették 
meg a lényeget. Elterelték magukat. Pedig ott volt az erre az életre szóló szenvedélyetek 
emlékeztetője. Vagy a küldetéseteké. (bővebb információért kattints ide: 
https://store.crimsoncircle.com/dreamwalk-to-the-crystal-caves.html) 
 
Szabadság? Mostanság nem annyira, mert van valami sokkal fontosabb a szívetekben, a 
lényetekben, amiért itt vagytok. Tehát az volt a kérdésem, hogy „ Mit kellene tenned, amikor 
nem kellene semmit se tenned?” Más szóval, hogy „Ember, a francba is, állj már félre az útból! 
Engedd meg, hogy ez megtörténhessen!” De helyesbítek ezen, és azt mondom most nektek, hogy 
itt az ideje annak, hogy kiengedjétek a szenvedélyes küldetéseteket! Az a küldetésetek ebben az 
életetekben ezen a bolygón, hogy kitörjetek abból a kristály fejpántból, a Kék Világból. Ez a 
szenvedélyetek. Ez lesz az, ami nagyon sok okot fog szolgáltatni arra, hogy reggelente felkeljetek. 
És ahogy megengeditek a szenvedélyes küldetéseteket, csak figyeljétek meg, hogy az energia 
hogyan változik meg körülöttetek mindenhol. 
 
De ti féltek ettől a szenvedélyes küldetéstől! Talán elgondolkoztok rajta, de inkább azt 
mondjátok: - Nem, legyen a szabadság! – De nem fogunk eljutni a szabadsághoz addig, amíg 
nem nézünk szembe azzal az okkal, amiért idejöttetek ebbe az életetekbe erre a bolygóra a Gépek 
Korszakában. Nem lesz meg az a szabadság egészen addig, amíg ezt nem lépjük meg! A Realizáció, 
az igen, de én itt most arról beszélek, hogy itt maradj emberként a bolygón! Valamelyik éjjel azt 
mondtam annak a tizenegy Shaumbrának, hogy „ Nem engedtétek meg a szenvedélyes 
küldetéseteket – a szenvedélyeteket, a küldetéseteket – hogy az előjöjjön!” – És aztán pedig 
hosszasan, nagyon hosszan  beszélgettünk. – „Ó, nem, nem! Tényleg nem! Én megengedtem a 
szenvedélyemet.” – Amire én azt feleltem, hogy „Ne szarakodj itt velem! Adamus Saint-Germain 
Vagyok! Én ezen keresztüllátok! Ne akard azt bemesélni nekem, hogy nem félsz, amikor látom, 
hogy félsz! Ne gyere nekem azzal, hogy minden rendben van, amikor a zűrzavaron kívül semmi 
mást sem látok!” 
 
Tehát, hogy most a szabadság? Majd az is megérkezik. Emiatt ne aggódjatok! De jelenleg annak 
van itt az ideje, hogy visszahozzátok azt a szenvedélyes küldetést, ami miatt eljöttetek ide, erre 
a bolygóra, ami miatt keresztülmentetek azokon a hatalmas kihívásokon az életetekben, és ami 
időnként problémák özönét jelenti, amiken egyszerűen képtelenek vagytok túljutni. Miért van 
az, hogy pont akkor, amikor ki akartok ebből törni vagy szabadulni, akkor csak még inkább bent 
rekedtek. Azért, mert ez az egész része volt annak, hogy visszatérj ehhez, hogy: - Oké, ez 
történt, és itt van ez a csoport, aki ki fog ebből szabadulni! 
 
Máris csinálni fogunk erre egy merabh-ot, de szeretném, ha ebbe tényleg beleéreznétek! 

http://www.crimsoncircle.com/
http://www.centrodavida.com/
https://store.crimsoncircle.com/dreamwalk-to-the-crystal-caves.html


Kiemelkedés Sorozat: 9. Shoud 

 

 

www.crimsoncircle.com 42  www.centrodavida.com  
 

Szedjetek össze mindent, amiről csak eddig 
beszéltünk, és amiről Tóbiás beszélt –  az 
elmúlt mennyi is – 20 évben! Mert ennek az 
egésznek a lényege egy egyszerű dolog, hogy 
„Azért jöttél ide, hogy kiszabadulj vagy kitörj egy 
régi mintából, először is saját magad miatt, 
aztán pedig mások miatt is. Készen állsz erre? 
Nem, mert félsz ettől, és a helyedben én is 
félnék, mert ez mindent megváltoztat.” 
 
A bolygó készen áll erre? Az most nem igazán 
számít. Nem igazán számít. De legalább ti 
kiszabadultok, kitörtök  abból a régi fejpántos 
programozottságból, ami majd potenciálokat 
teremt másoknak is, mint azoknak a 
keveseknek, akik még mindig néznek minket. 
Mert ez potenciált teremt számukra, hogy ők is meg tudják ezt tenni. 
 
 
Ami következik 
 
Az elkövetkezendő két hónapban, vagy inkább 45 napban, lesznek olyan tapasztalásaitok, amiket 
ti kértetek – ahhoz hasonlatosan, ahogy Annette is eljött ide, és ezt is ő kérte. Mindannyiótoknak 
lesz egy tapasztalása, na nem pont ilyen, de valami lesz az életetekben, és csak annyit mondok, 
hogy ezt a sárkány segíti elő, és ez semmiféle kárt sem fog tenni benned, viszont fel fog hozni 
benned félelmeket, dolgokat. 
 
Ennek az egyetlen célja az, hogy most már lépj túl az elmén, és eközben azt fogod érezni, hogy 
meg fogsz őrülni, mintha szabad esésben lennél, és nem tudnád, hogy egyáltalán leérsz-e a 
talajra vagy megtanulsz repülni. Nagyon fura tapasztalásokban  lesz részetek. Ezt nem én 
csinálom. Nem is a sárkány csinálja. Te magad csinálod ezt a saját életedben. És nagyon fontos 
volt a mai megbeszélésünk, amivel mindenkit bemelegítettünk arra, hogy mi következik az 
életetekben. 
 
Tudjátok milyen az, amikor néha azt érzitek, hogy elveszítitek az összes valóság érzéketeket, 
amikor minden zavarossá válik, és amit esetleg még fizikailag is felvesztek a testetekbe, amit 
sokan tesztek. Tudjátok milyen az, amikor azt érzitek, hogy semmibe nem tudtok 
belekapaszkodni, és ilyenkor mit tesztek? Mivel nagyon erősek vagytok, még erősebben 
próbáltok kapaszkodni. De ez alkalommal ezt ne tegyétek! Néhányatok számára ez nagyon ijesztő 
lesz, de ne akarjatok kapaszkodni! Ne próbáljátok magatokat visszavinni a dobozba! Ne 
használjatok kék megerősítéseket, vagyis ne próbáljatok visszatérni a 3D-be, az agyatokba! Ez a 
tapasztalás, ami szembe jön veletek valami olyan dolog, amit a Mester mesterien tervezett 
el a számodra, bölcsen megtervezte ezt annak érdekében, hogy ki tudj törni, ki tudj szabadulni 
az elméből. 
 
Az elme egy nagyon kemény dolog, és ti ezt tudjátok, hiszen ti segítettétek azt beprogramozni. 
És az elme egy rendkívül korlátozott dolog. Azt mondja neked, hogy minden rendben van, minden 
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jól van, miközben a felszín alatt  tudod, hogy ez nem így van. És hajlamos arra rávenni, hogy 
mindent elhalassz holnapra, ha az lehetséges. 
 
Tehát ami most következik az elkövetkezendő 45-60 napban, az mindegyikőtök számára 
másmilyen tapasztalás lesz. És nehogy azt mondjátok nekem, egyikőtök sem, és még csak ne 
is merészeljetek valami olyat megosztani a közösségi médiátokon, hogy ezen ti már 
keresztülmentetek a múlt héten vagy a múlt hónapban, mert ez teljességgel makyo. Ezzel csak 
reflektorfénybe akarod állítani magad, pedig ez egyáltalán nem a reflektorfényről szól. Egyikőtök 
se, egyikőtök se ment még ezen keresztül, és én is segítettem azt biztosítani, hogy még ne 
történjen meg. 
 
A következő 45-60 napban valami történni fog, ami lehet a létező legfurcsább álom, ami teljesen 
kiforgat magadból. Vagy lehet egy külső tapasztalás, talán egy egészségügyi szituáció, vagy 
pedig olyan, hogy hirtelen azt érzed, hogy kihúzzák a lábad alól a talajt. De ez alkalommal ne 
kapaszkodj! Engedd megtörténni! 
 
És emlékezz arra, amit korábban mondtam. A bölcsesség háttérbe szorítja az erőt! És erre 
emlékezz, amikor ez a dolog az utadba kerül. Ez nem egy külső erő, bár annak fog tűnni. Nem 
azért van ott, hogy kárt okozzon neked, bár az ember ezt annak fogja gondolni. 
 
Azért jön, hogy segítsen neked kiszabadulni abból az elméből, amit te segítettél beprogramozni 
valamikor nagyon régen. 
 
Akkor vegyünk erre egy jó mély lélegzetet, és most kérnék egy kis zenét, hogy egy merabh-ban 
összefoglaljam ezt az egészet. 
 
(megszólal a zene) 
 

 
Vissza a Kristálybarlangokba – merabh 
 
Van egy hatalmas, óriási szenvedélyes küldetésed – 
hívjuk ezt csak küldetésnek. Ez a te küldetésed ebben 
az életedben, ami teljesen összefonódik a 
Realizációddal. Ez az egész teljesen összefonódik a 
bolygón töltött utolsó életeddel. És szorosan 
összefügg a Gépek Korszakával, és láthatod, hogy ez 
milyen tökéletes és gyönyörűséges. 
 
Ott van ez az óriási szenvedély arra vonatkozóan, 
hogy visszacsináljátok azt, ami valamikor nagyon 
régen történt, hogy felszabaduljatok az elme alól, 
hogy megengedjétek a Realizációtokat, mert ti is 
tudjátok, hogy nem maradhattok benne az elméteken. 
Nem maradhattok az elme börtönében, amennyiben 
Realizáltak lesztek. Ez így egyszerűen nem működik. 
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Nem használhatjátok már az energiát a régi módon. Mert az nem működik. 
 
Az a tizenegy Shaumbra, aki nemrég eljött hozzám, azt mondta, hogy „Mondd el nekik, hogy 
engedjék meg, hogy felszínre jöjjön a szenvedélyük, és többé már ne féljenek tőle! És ne tereljék 
el magukat!” – Amire azt mondtam, hogy olyan dolgokkal terelik magukat, mint a szabadság. 
 
A szabadság az egyik olyan illékony, megfoghatatlan dolog, ami addig nem történik meg, amíg 
tényleg el nem végzed azt, amiért idejöttél. Nem azt mondom, hogy csapdába vagy ragadva. 
Hanem azt mondom, hogy a szenvedélyes küldetés megelőzi a szabadságot. Ó, hát ez az, ami majd 
végül elhozza a szabadságot. 
 
Számomra a szabadság és az alkímia nagy eltereléseket jelent. Több száz évvel ezelőtt arra 
használtuk az alkímiát, hogy azokat a spirituális vámpírokat letérítsük az útról. Azt mondtuk 
nekik, hogy „Idenézz! Idenézz! Idenézz! Kőből aranyat tudsz csinálni. Csak maradj ott a tűz mellett, 
csak szítsad a tüzet, csak pakold bele a köveket, és csak figyeld, ahogy arannyá változnak!” – 
Egyébként ez egyáltalán nem így történik, de ez egy jó nagy elterelés volt a kincsvadászok 
számára, hogy ezzel félreállítsuk őket az utunkból. 
 
Most van itt annak az ideje, hogy felengedd magadban azt a szenvedélyt! És most van itt az idő 
mindannyiótok számára, hogy visszamenjünk és meglátogassuk a kristálybarlangokat, de most 
már érett és bölcs létezőkként, és nem csak olyan létezőkként, akik egy kis alkímiai trükkel 
próbálkoznak és a gazdagságot keresik. 
 
Tényleg nagyon csalódott voltam, amikor láttam, hogy milyen sokan csak azért mentek el a 
Kristálybarlangokba, mert kincset kerestek. Ez nem mindenkire igaz, csak néhányra. Túl sokra. 
 
Akkor most látogassunk el oda újra, és nézzük 
csak meg, hogy mi az, ami tényleg ott vár 
rátok! 
 
Vegyünk egy mély lélegzetet és közösen, 
csoportként, mindannyian menjünk el oda! 
 
Gyűljünk össze egymással, és érezzétek ezt a 
közös köteléket mindannyiótok között, 
atlantiszi metálosok! 
 
Akkoriban szerintem ti ezt „az emberiség 
jobbítására való tudománynak” hívhattátok. 
De ez egy kicsikét meggondolatlan, egy 
kicsikét vakmerő, gondatlan dolog volt, de 
közben meg pokoli egy tapasztalás volt, nem 
igaz? Pokoli egy tapasztalás volt. 
 
Akkor most közösen menjünk oda vissza ezzel 
a köztetek lévő közös kötelékkel! 
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Van egy bizonyos kristálybarlang, ahova ma szeretnélek elvinni titeket. 
 
Menjünk el oda! Tudjátok, oda is lebeghettek! 
 
Ahogy belépünk ebbe a kristálybarlangba, mekkora szépség fogad itt minket! Sok Shaumbrával 
együtt találtam olyan barlangokat, amik egyfajta varázslatos bűverővel bírnak. Atlantisz bukása 
után hosszú ideig a föld alatt éltetek, és ezért van valami csodálatos és megnyugtató a 
barlangokban. De mégis van egy másik dolog is, mégpedig az, hogy nagyon zártak. Nagyon 
szorosak. Nagyon szilárdak. És nem tökéletesen megfelelő volt ez Atlantisz után, miután 
elvégeztétek azt a munkát a test és az elme lekorlátozásával, hogy aztán sok- sok létidőn át a 
Föld felszíne alatt kellett, hogy éljetek? Lényegében ez segítette leföldelni azt az összes 
egységesítési munkát, ami történt. 
 
Akkor most menjünk be a barlangba! És most arra kérlek, hogy engedd magadnak most, hogy 
ezt elképzeld, megálmodd – és többé már ne fogd vissza magad azzal, hogy kétségbe vonod 
magad, vagy pedig azon tűnődsz, hogy más emberek mit fognak gondolni. 
 
Elég volt a visszafogottságból! Az már nem lehetséges, és amikor meg lesz az a tapasztalásod 
a következő 45-60-ban, akkor az oda lesz rakva az arcodba. De ne fogd magad vissza! 
 
Olyan nagy tudás van bennetek, olyan  nagy a tudás bennetek, mégis elfeditek, visszafogjátok 
azt. De ebből elég volt! Ezt többé már nem tehetjük! Elég volt a visszafogottságból! Az engem 
nem érdekel, hogy az emberek mennyire fognak furának tartani téged. Az nem számít. 
 
Akkor most lépjünk be a kristálybarlangokba és tényleg érzékeljük azt, ami ott van! 
 
Az ember azt mondja, hogy „Nézzétek ezeket a fenséges kristályokat! Lefogadom, hogy egy 
vagyont érnek!” 
 
Ami igazából itt van, az egy emlékeztető a bolygó 
szépségére. Be lett ültetve kristállyal vagy 
Krisztus energiával, tiszta kristállyal, nem csak 
a kövekben, hanem tiszta kristállyal. 
 
És ami itt található ezekben a barlangokban, az 
egy emlékeztető még azokra az angyali 
létezőkre is, akik először ültették el ezen a 
bolygón a kristályokat, az energiát. 
 
És tényleg engedd meg magadnak, hogy ezt 
érezd! Ne fogd vissza magad! Ne csináld többé 
azt a dolgot, hogy kiblokkolod vagy megszűröd a 
gondolataidat. 
 
Ami itt található ezekben a kristály barlangokban, 
az az élő energia. 
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Ami itt található, az az Új Energia potenciálja. Annak potenciálja számodra, hogy másképpen 
használd az energiát. És ahogy ezt valaki mondta, soha nem fogod megérteni azt, ami valójában itt 
van, soha nem fogod addig tényleg megérteni ezeket a kristálybarlangokat, amíg nem állsz arra 
készen, hogy megértsd azt, hogy az energiát lehet nagyon, de nagyon másképpen is használni 
ezen a bolygón. 
 
És ennek a valódi megértésnek a magva pontosan itt található. Ez nem az itt lévő drágakövek 
értékéről szól. 
 
Itt található az Új Energia potenciálja, ahol hagyod, hogy az energia most már Mesterként, bölcs 
létezőként szolgáljon. Ez az, ami itt van. 
 
(szünet) 
 
És még itt található Atlantisz emlékeztetője is, ahol az energia ebben tiszta kristály állapotban 
van, ami képes volt megváltoztatni az elmét és a testet is oly hosszú időn keresztül. Egy hipnotikus 
hatást teremtett. 
 
Látjátok a kristályok nagyon tiszta energiák. És itt most nem csak a fizikai kristályról beszélek, 
hanem az esszenciáról. A Krisztusról, a tisztaságról. 
 
Tehát itt megtalálható az atlantiszi fejpántok emlékeztetője, de ez az egész csak hipnózis volt. 
Pusztán csak az volt. Ami nagyon mélyen behipnotizálta az elmét és a testet. De pontosan itt 
található az ettől való megszabadulás vagy elengedés is. 
 
Itt található a valódi Krisztushoz, az igazi tiszta energiához való visszatérés. Vannak, akik ezt a 
Krisztus mag energiának hívják. 
 
Itt található az energiával való új kapcsolatodnak a potenciálja, ami ide lett leföldelve a Földben, 
a fizikai valóságban. 
 
A következő pár hónapban lesz egy tapasztalás az 
életedben, valami olyan, ami túl visz téged az elmén, a 
hipnózison. És néhányatok számára ez nagyon 
kellemetlen, talán még ijesztő is lesz. És az életetek árán 
is kapaszkodni fogtok, az összes erőtöket, akaraterőtöket, 
elszántságotokat használni akarjátok majd. 
 
De amikor keresztülmentek ezen az életekben, akkor 
tudd, hogy ennek az a célja, hogy ki tudj törni, ki tudj 
szabadulni az elméből. Hogy kiszabadulj a kékből, a sok-
sok régi kifogásból és önigazolásból, hogy kiszabadulj az 
emberi létezés félelméből, és az embernek a Realizációtól 
való félelméből. 
 
És amikor bekövetkezik az a tapasztalás – és ez mindegyikőtök esetében más és más lesz – amikor 
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ez megtörténik, akkor vegyél egy mély lélegzetet és emlékezz erre, hogy itt vagy ezekben a 
kristálybarlangokban. És ne feledd, hogy ne csak azért gyere ide vissza, mert kincset vagy pénzt 
akarsz itt találni. Ne azért gyere ide, hogy táplálkozz az energiából! 
 
Gyere ide a tisztaságért és egy emlékeztetőért! 
 
Azért gyere ide, hogy emlékeztesd magad a szenvedélyes küldetésedre, arra, hogy miért vagy 
itt, hogy miért pont ezt a létidőt választottad, és hogy miről szólt az egész utazásod. És tudjátok, 
az elme egy egészen csodálatos módon képes ezt összezagyválni, összekavarni, majd mélyre 
temetni, meg minden másra is képes. De itt és most elérkezett a szenvedélyes küldetésetek ideje! 
Térjetek ehhez vissza! 
 
Ti vagytok azok, akiket fejbevágóknak hívok, azok, akik kifejlesztettétek ezt a fejpánt technológiát. 
Ezért vagytok ti azok, akik azt választottátok, hogy ti szálljatok ki ebből elsőként. 
 
Itt, a kristálybarlangokban engedjétek meg magatoknak, hogy érezzétek ezt a szenvedélyt! 
 
Ma azt a kérdést tettem fel nektek, hogy „Mit kellene tennetek, amennyiben nem kell semmit 
se tennetek?” – Engedjétek meg magatoknak, hogy újra érezzétek azt a szenvedélyt! 
 
Többé már ne meneküljetek előle! Ne bújjatok el előle! Érezzétek ennek a szenvedélyét, és 
emlékezzetek annak okára, hogy miért jöttetek vissza ebbe az életetekbe, továbbá emlékezzetek 
arra, hogy mi az, ami tényleg fontos. Az az összes többi kis apróság, ami miatt aggodalommal 
töltöd a napjaidat, azok egyszerűen nem fontosak. Tényleg nem azok. Ez pontosan itt van, ez a 
szenvedélyes küldetés, és ez az oka ennek az életeteknek, és ez pontosan itt van. 
 
Azok tizenegyen, akikkel pár napja beszéltem, azt mondták, hogy „Bárcsak megengedtem volna 
magamnak az emlékezést!” – És még azt is mondták, hogy „Adamus, kérlek szépen mondd el ezt 
a Shaumbrának! Kérlek tudasd ezt velük, hogy amennyiben azt választják, hogy itt maradnak a 
testükben Realizált Mesterként, amikor visszatér az a szenvedély, akkor az unalomnak 
befellegzett! Akkor befellegzett mindannak a tűnődésnek, hogy miért is maradnak itt, továbbá 
annak a kékes-szürke ködnek is, ami addig mindent körbevett. Megtennéd, hogy emlékezteted 
őket annak okára, hogy miért is vannak itt?” 
 
És az elme számára ez talán rendkívülinek, túlzásnak és grandiózusnak tűnik. És az elmének én 
azt mondom, hogy „ Baszd meg! (nevetések) De most tényleg, ezt komolyan mondom! Vagy 
cseszd meg magad!” – Vagy mondd, ahogy akarod! Hát megint elvesztettünk párat az újak közül! 
(nevetés) 
 
Az elmének én azt mondom, hogy „Kussoljál! Fogd be!” – Ez nem grandiózus. Ez nem egy kitalált 
történet. Ez nem más, minthogy végre-valahára visszatérsz az igazsághoz és a tisztasághoz. Ennyi. 
 
Hát nem vicces, ahogy ezt az elme lekicsinyli? – Azt mondja, hogy „Ó, ez egyáltalán nem lehet 
igaz!” 
 
Lesz egy tapasztalásotok a következő 45-60 napban, ami nagyon hihetetlen, leföldeletlen, 
valószerűtlen, álomszerű, szinte borzasztó lesz, egy kicsikét mindegyik lesz, és ez az egész 
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tapasztalás ki fog téged juttatni az elméből. És van egy dolog, amire rá akarok mutatni… 
(valakinek megszólal a mobiltelefonja) Mindig van valaki. (nevetések) Olyan könnyű elterelni 
magatokat. Tényleg. Ne tegyétek! 
 
Akkor vegyünk közösen egy mély lélegzetet Shaumbra! 
 
Grandiózus? Nem, egyáltalán nem. Túlzás? Dehogyis. Ne fogd vissza magad! 
 
Akkor most közösen vegyünk egy jó mély lélegzetet és újra érezzünk bele ezeknek a 
kristálybarlangoknak a szépségébe! 
 
Itt található az összes potenciál az energiával való új kapcsolatra. Ezen a bolygón a kristályok és 
az energia egymás szinonimái, ugyanazt jelentik. 
 
Itt található az emlékeztető jelen életed szenvedélyére. 
Ide gyere el, amikor ez a dolog beüt, legyen az bármi 
is! 
 
És korábban azt szerettem volna mondani, hogy 
mindegyikőtökkel együtt dolgoztam ennek a dolognak a 
létrehozásában, és az a dolog, ami miatt nem kell 
aggódnotok, az az, hogy ez nem egy jókora ütközéses 
betöltődés lesz, vagy egy megöléses betöltődés lesz, 
ahogy ezt én szeretem hívni. (Adamus nevet) Hát csak 
(nevetve)…ez nem lesz benne. Ez nem lesz benne. Nem, 
ez inkább pszichológiai, érzelmi természetű lesz és nem 
fizikai. 
 
Akkor közösen vegyünk egy mély lélegzetet! Micsoda nap 
volt ez! 
 
Hm. Érdekes lesz látni, hogy mi történik addig! 
 
De addig is, csak emlékezzetek arra, hogy az összes bennetek lévő őrület ellenére, hogy a világról 
már ne is beszéljünk, tehát az összes őrület ellenére, vegyünk egy jó mély lélegzetet és ne 
feledjétek, hogy… 
 
ADAMUS ÉS A KÖZÖNSÉG: …minden jól van a teremtés egészében. 
 
ADAMUS: És ezzel, Adamus Saint-Germain Vagyok. Köszönöm. 
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Magyar szinkronos video megtekintése itt: http://www.centrodavida.com/webcast/  
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