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vállalsz az életedért és a teremtéseidért. 

 
 

* * * 
 
 
Vagyok, Aki Vagyok, Adamus Saint-Germain. 
 
Vegyünk közösen egy jó mély lélegzetet, ahogy elkezdjük ezt a napot! Hm. 
 
Tudom, hogy sokan, akik online 
néztek minket, és itt, a 
Kapcsolati Központban is sokan 
azt gondoljátok, hogy nem 
éreztek semmit. Én viszont azt 
gondolom, hogy igenis éreztetek 
valamit. Azt gondolom, hogy az 
előbb igenis éreztetek valamit. 
Hogy mit, az pillanatnyilag 
lényegében nem számít, és 
tulajdonképpen arra kérnélek, 
hogy meg se próbáljátok ezt 
szavakba önteni, ne próbáljatok 
erre rájönni, ne akarjátok ezt 
megfejteni. Hanem inkább 
tényleg érezzétek azt, hogy igenis 
éreztetek valamit. 
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Akkor vegyünk erre egy jó mély lélegzetet! 
 
Igen, valami történik, ami miatt egy kis emberi szorongás tölthet el. Mert meglehet, hogy nem 
tudjátok pontosan, hogy mi is ez. Az ember azt mondhatja, hogy „Adamus légy szíves mondd el 
nekünk, hogy mi történik!” – Hát csak érezzétek! Tudjátok, hogy mi történik. Az lehet, hogy 
az ember ezt most éppen nem tudja szavakkal kifejezni, de tudjátok, hogy mi történik. Hm. 
 
Egyébként korábban a Felemelkedett Mesterek Klubjában  voltam. (nevetés) Egy előadást 
tartottam. Amit Cauldre az ő emberi elméjével nem egészen ismer fel az az, hogy egyszerre, 
egy időben sok  dologra vagyok  képes. Tarthatok egy előadást (még nagyobb nevetés), aludhatok, 
ehetek egy finom ételt Párizsban, és közben itt is tudok lenni, és hallgathatom a 
beszélgetéseiteket. (még nagyobb nevetés. Adamus Geoffnek és Lindának a Bevezető rész alatt 
tett megjegyzéseire utal ezzel) És ez mindannyiótokra igaz, hogy ne legyetek már olyan 
átkozottul lineárisak! Az ÉS vagytok. És egyszerre, egy időben sok mindent tudtok csinálni. 
 
Tehát ma délelőtt egy előadást 
tartottam, amit azok a 
Felemelkedett Mesterek kértek 
tőlem, akik emberi csoportokkal 
dolgoznak. Hirtelen kértek fel erre, 
és azt mondtam nekik, hogy „Nem 
érek rá 2019. június 1-én, mert ez 
az én Shoud napom. Ez az én nagy 
napom havonta egyszer, ahol 
ragyoghatok és goromba is 
lehetek.” (nevetések) – Hiszen ez 
az, amiért élek! Ez az, ami vagyok! 
– „De ne, ne, ne, Adamus, kérlek, 
tudunk kell! Mielőtt még elmennél 
a Shoud-ra, tudnunk kell, hogy 
mégis, hogy csinálod? Elismerjük, hogy jóval le vagyunk maradva mögötted. Elismerjük, hogy 
még mindig küzdünk ezzel.  Áruld el nekünk, hogy csinálod? Még mindig küzdünk a 
csoportjainkkal, te pedig itt fesztelenül haladsz a túllépéssel a Shaumbrával, szerte az egész 
világon. Mi a titkod?” 
 
Hát nem szívesen akartam ezt elárulni nekik. Nem arról van szó, hogy versenyeznénk egymással, 
csak… (nevetés) De tudjátok, valaha mi is emberek voltunk, ezért ott van bennünk ez a kis 
szórakoztató dolog – hogy a legelsők legyünk, hogy a legjobbak legyünk. De egy kicsikét 
elnyújtottam a dolgot és azt mondtam, hogy „Hát, nem is tudom. Nem is tudom, hogy be tudom-
e illeszteni a nagyon szoros programjaim közé.” Mert tudjátok, le kell oda mennem és beszélnem 
kell Cauldre-vel és meg kell vele értetnem, hogy ne legyen már annyira ideges, arról nem is 
beszélve, hogy Lindához is el kell mennem, és rá kell vennem, hogy ne aggódjon már annyira 
amiatt, hogy mit fogok mondani. És tudjátok, ez beletelik némi időbe. Az nem úgy van, hogy 
hirtelen csak felbukkanok náluk, elmondom ezt és ennyi! Nem, ez néha órákba telik, sőt 
időnként napokba. – De ennek ellenére is ragaszkodtak ahhoz, hogy áruljam el a titkomat. 
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Így aztán azt mondtam, hogy „Hát ez nagyon 
egyszerű. Tényleg rettenetesen egyszerű. A 
következőről van szó. Olyan spirituális tanítóitok 
vannak, akiknek a túlnyomó része telis teli van egy 
rakás makyóval. Olyan spirituális emberekkel 
dolgoztok, akik el vannak tévedve, elveszettek és 
próbálnak abból kiszabadulni. Még spirituálisabbak 
akarnak lenni. Próbálnak megvilágosodni vagy 
felemelkedni, de lényegében a legtöbbjük 
mindössze egy kicsit gazdagabb és egy kicsit 
egészségesebb akar lenni. És a probléma az, hogy a 
tanítványaitok mindezt az elméjükön belülről 
akarják megtenni. Próbálnak túllépni azon a dolgon, 
amiről olyan sokat megtudtunk Atlantisztól 
mostanáig, és mindezt az elmén belülről akarják 
elérni, és ez így nem működik. Ez bizony nem 

működik. Mert az elme megteremt egy útvesztőt, egy talányt. Az elme egy hatalmas játszmát 
hoz létre, ahol is úgy tesz, mintha eljutna, haladna valahova, pedig igazából erről egyáltalán 
nincs szó. Ezért aztán túl kell lépni az elmén. Ki kell szállni belőle.” 
 
Döbbent csend telepedett a teremre, pont úgy, ahogy most itt is. (Adamus nevet) Majd azt 
kérdezték tőlem, hogy „És hogyan lépsz túl az elmén? Hogyan teszed ezt meg az elmén túlról, 
hiszen az ember számára minden az elmén belül van? Hogy csinálod?” 
 
Azt feleltem, hogy „Hát, nem mondanám, hogy könnyű dolgom volt. Ez volt a legnagyobb 
kihívásom, amikor elkezdtem a Shaumbrával dolgozni. Hogyan fogunk túllépni az elmén? És 
innen, az elmén túlról hogyan fogjuk megváltoztatni azt, ami az elmében van, amikor minden az 
elmébe van bezárva?” – Hát jó sok eltereléssel. Rengeteg elterelés kell ehhez. Továbbá 
elképesztően nagy elkötelezettség kell ehhez minden egyes Shaumbra részéről, aki részt vesz 
ebben az átalakulásban. Sok-sok nevetés kell ehhez, és vannak olyan mechanizmusaink, amit ma 
fogunk felfedezni, és ami kiszed minket az elméből, hogy szemügyre tudjuk venni, hogy mi zajlik 
az elmében. 
 
És még azt is mondtam, hogy „De számomra ez még annál is keményebb, mint nektek, 
„szenteknek” idefent. Azért keményebb, mert én pontosan azzal  a csoporttal dolgozom együtt, 
akik ide juttattak minket. Pont azzal a csoporttal dolgozom, akik belevittek minket az elmébe. 
Velük dolgozom, szóval képzelhetitek milyen nehéz is ez. Nagyon sok emiatt a bűntudat, és a 
sárkány most abban segít, hogy ezt a felszínre hozza. Rengeteg a tagadás. 
 
Irtózatosan nagy a tagadás. „Ó, nem én voltam! Nem én tettem ezt az egészet.” – Ó, dehogynem! 
(nevetés) Tehát elképesztően nagy a tagadás. Hatalmas a mentális tevékenység. „ Hiszen, ha 
azok egyike voltál, aki segítetted ezeknek a régi fejpántoknak a felhelyezését és működtetését, 
akkor bizony sok problémád adódik ezzel kapcsolatosan.” Így azt mondtam, hogy „Ez különösen 
nehéz, de fogjuk ezt az energiát, ezt az elmés beállítást, hogy úgy mondjam, és pontosan ezt a 
dolgot fogjuk használni a rajta való túllépésen.” 
 
Ekkor megint hatalmas csend telepedett a teremre, és azt kérdezték, hogy „De nem elég ez 
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ahhoz, hogy megőrjítse őket?” (még nagyobb nevetés) Amire azt választoltam, hogy „De igen, 
abszolút!” – Azt mondtam, hogy „ Az én Shaumbrám… az én Shaumbrám” (a közönség reakciója 
erre, hogy „Óóó!”) ... (Adamus nevet) Kellene egy ilyen hang bejátszás, hogy „Óóó! Óóó!” 
 
Az én Shaumbrámmal most ez a helyzet, ezen mennek éppen keresztül. A múlt hónapban 
ezt mondtam el nekik… illetve a múlt hónapban rengeteg mindent mondtam nekik. Meséltem 
erről a dologról, ami 45-60 napon  belül fog velük történni. Ó, és erre pánikba estek. 
Bepánikoltak. Sokan azt kérdezték, hogy „ Akkor most meg fogok halni? Mi fog velem történni? 
Talán nem kellene ezt folytatnom?” – És azt mondtam, hogy „Tehát most pontosan ezen 
megyünk keresztül, és ezt fogják érezni és megtapasztalni, mindannyian a maguk módján. 
Ebben a hónapban a nem a fizikai testen lesz a hangsúly. Persze lesznek ennek maradványai, 
de ez arról fog szólni, amit idefent a fejekben történik.” 
 
„Mindent el fognak felejteni. Nem lesznek képesek összerakosgatni a fejükben a dolgokat, 
mint ahogy ezt korábban tették. A logikájuk többé már nem fog túl jól működni.” – Azt mondtam, 
hogy „És pontosan ezt tesszük.” – De azt is mondtam, hogy „Össze fogom ezt az egészet foglalni, 
és Linda legyél szíves ezeket leírni, mert ez nagyon mesteri lesz.” – Össze fogom ezt ez egészet 
foglalni mindannyiótok számára. A Felemelkedett Mestereim hallgatni fogják az előadásomat – 
„Össze fogom ezt foglalni, és ez tényleg rendkívül egyszerű.” – De mégis ez az a dolog, amin 
nagyon sokáig elmélkedni fogtok, hogy „Mit értett ezalatt?” – Össze fogom foglalni ezt az egészet, 
és ez rendkívül egyszerű, hogy „Őrült vagy egészen addig, amíg már nem vagy az.” 
 
 
Nem vagy őrült 
 
Addig vagy őrült, amíg annak tartod magad, utána már nem! Ennyi! És most mindannyian ezen 
mentek éppen keresztül. Addig vagytok őrültek, amíg annak tartjátok magatokat, utána már 
nem! Ez azt jelenti, hogy egészen addig, amíg őrültnek tartjátok magatokat, addig azok is 
lesztek. Egészen addig, amíg a többi emberhez képest, a saját múltatokhoz képest őrültnek 
tartjátok magatokat, amíg a másfajta gondolataitok miatt őrültnek tartjátok magatokat, amiket 
nehéz meghatároznotok, amik felülmúlják tudományt és a hagyományos logikát, hát, egészen 
addig őrültek vagytok. Egészen addig, amíg azt hisztitek, hogy az álmok csak kitalációk és nem 
valóságosak, egészen addig, amíg az életre vonatkozó valódi, igaz vágyaitokat csak őrült 
álmoknak tartjátok, hát addig őrültek vagytok. Addig vagytok őrültek, amíg már nem vagytok 
azok. 
 
Azalatt, hogy nem vagytok őrültek azt értem, hogy elfogadjátok azt, hogy nem vagytok őrültek. 
Amikor elfogadjátok azt, amit tapasztaltok és amit éreztek, azokat a tudásokat, amik ott vannak 
bennetek, amiket nem vagytok képesek meghatározni, és azokat a hatalmas érzéseket, amik ott 
vannak bennetek. Mindannyitótokban ott vannak ezek az áttörési pillanatok, amiket éreztek 
egy darabig, de utána megint lezárjátok magatokat, és azt gondoljátok, hogy „Nahát, ez 
képtelenség, ezt csak én találom ki!” – Nem te találod ki. Addig vagy őrült, amíg annak tartod 
magad, és amíg már nem vagy az. Addig vagy őrült, amíg fel nem ismered, hogy „Ez nem őrület. 
Ez nem őrület. Ez a természetes. Ez valódi. Kiterjedt.” – De amikor megpróbálod magad 
visszagyömöszölni abba a korlátozott világba, na az az őrület. Az az őrültség. 
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Amikor megint ott vagy a többi sok kék ember között, az 
egész kék valósággal, akkor az elméd megnyugszik és azt 
mondja, hogy „Na látod, újra itt vagyok. Biztosan nem 
őrültem meg.” – De közben nagyon is tudjátok milyen 
az, amikor folyton, egyre csak hallod azt a kis hangot a 
fejedben, aki azt hajtogatja, hogy „De teljesen őrült 
vagy. Dilinyós vagy. Megbolondultál. Miért nem vagyok 
képes egy normális, megszokott… Miért kell nekem 
hangokat hallani? Miért árasztanak el ezek az elsöprő 
erejű érzések? Miért van bennem ez a hatalmas 
vágyódás vagy sóvárgás aziránt, hogy valami más 
legyek? Biztosan valami baj van velem. Azt mondják, 
hogy egyszerűen csak el kellene fogadnom azt, aki, ami 
vagyok.” – Nem, nem. Nem erről van szó. Nem arról 
van szó, hogy vissza kellene vinned magad az őrültek 
földjére. 
 
Ez az abból való kiszabadulásról, kiemelkedésről szól. Hogy kiemelkedj abból! Addig vagy őrült, 
amíg már nem vagy az. Ami alatt azt értem, hogy veszel egy mély lélegzetet és felismered, hogy 
„ Hát ez nem is őrültség! Ez sokkal valódibb, sokkal természetesebb. Ez sokkal nagyobb 
szabadság, mint bármi más.” – És onnantól kezdve többé már nem vagy őrült. És akkor többé már 
nem tűzöd magadra azt a címkét. És többé nem úgy járkálsz és beszélsz, mint egy őrült. És akkor 
nem lesznek őrült emberes álmaid. Ma beszélni fogunk egy kicsit az álmokról. És akkor többé már 
nem az őrült álmodó vagy, hanem most már valódi vagy. Most már valódi vagy. 
 
A történelem során sok nagyszerű, kiváló embert tartottak őrültnek. Leonardo De Vincit teljesen 
bolondnak tartották az életében. Képtelen volt odaérni időpontokra, képtelen volt befejezni egy 
festményt. Képtelen volt bármiféle valódi kapcsolatra más emberekkel. Különc, excentrikus 
volt, folyton csak firkált, írogatott meg rajzolgatott. Őrült volt egészen addig, amíg már nem 
volt az. Váratlanul felismerte, hogy kommunált (energetikailag kommunikált), hogy megnyílt 
azokra a dolgokra, amik mindenhonnan körbevették, amik itt vannak, és amit emberi szemmel 
nem lehet látni, és amit emberi érzékszervekkel nem lehet észlelni, de attól még nagyon is itt 
vannak, és ezt ti is tudjátok. 
 
Szomorú, amikor látom, hogy az elmétek megtagadja azokat a dolgokat, amik tényleg itt vannak. 
Azért tagadja meg ezeket, mert azt mondod, hogy „ Nem akarok én olyan dilinyós pasas vagy 
nő lenni! Úgyhogy inkább továbbra is alkalmazkodni fogok.” – De ez többé már nem fog menni! 
– Ennyi! Már túl messzire jutottál. Nem tudsz már alkalmazkodni. Nem vagy őrült. Nem 
bolondultál meg. Sokkal valódibb vagy. Érzékibb vagy. Multidimenzionálisabb vagy. Sokkal 
hitelesebb vagy, mint azok, akik valaha is bolondnak tartottak téged. És egy nap majd 
visszatérnek, felismerik ezt, és el fogják ismerni, hogy „ Nem, tényleg nem voltál bolond.” – És 
elnézést kérnek majd tőled azért, mert valaha bolondnak tartottak, és vannak olyan nagy 
aspektusaid is, akik szintén előjönnek és ők is elnézést kérnek majd tőled – a saját aspektusaid 
– azért, mert bolondnak tartottak téged. Mert nem vagy az. Csak addig vagy őrült, amíg már nem 
vagy az, ami alatt azt értem, hogy lépj túl ezen! 
 
És akkor egyszeriben csak már nem vagy őrült. Akkor már briliáns vagy! (nevetések) De tényleg. 
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Briliáns vagy! Zseni vagy! Ezt fogják majd mondani, vagy legalábbis te ezt fogod magadra 
mondani, hogy „Mekkora zseni vagyok!” (nevetés) Hihetetlenül kreatív vagy. Akkora 
multidimenzionális létező vagy! Addig vagy őrült, amíg már nem vagy az, szóval most már itt és 
most lépjünk túl azon az őrült részen! 
 
Vegyünk egy mély lélegzetet! Nem vagy őrült. Én tudom mit jelent őrültnek lenni, és te nem vagy 
az! Ha már meg akarjuk az őrületet határozni, nem azok az őrültek, akik felrepülnek és 
felszárnyalnak olyan magasságokig, amikről semmit sem tudnak, de mégis érzik, hogy van ott 
valami. Nem azok az őrültek, akik szárnyalnak. Azok az őrültek, akik egyre csak mélyebbre és 
mélyebbre és még mélyebbre süllyednek egy nagyon korlátozott valóságba a válaszok után 
kutatva. Na azok őrültek. Az őrület azt jelenti, hogy 
egyre csak ugyanazokat a mintákat ismétled életről-
életre másfajta eredményre számítva. Az az őrület. 
 
Azok az őrültek, akik elkezdik szedni azokat az 
antidepresszáns gyógyszereket, azokat az elme 
drogokat, ami nagyon mélyen beleágyazza őket a 
kékbe, a semmibe. Az az őrület. Az őrület a javából. 
Őrület az, amikor megpróbálsz alkalmazkodni, 
megfelelni annyira, hogy többé már nem vagy önmagad. 
Hanem megfelelsz mindenki másnak, mindenki máshoz 
alkalmazkodsz. Ez az őrület. 
 
Nem vagytok őrültek. Úttörők vagytok. Kimerészkedtek 
a többi birodalomba. Ti vagytok azok, akik hajlandóak 
vagytok az újra! Később erről még beszélni fogok, de tudjátok, hogy már régóta beszélek nektek 
arról, hogy az Én Vagyok a tudat, annak tudatossága, hogy „ Vagyok, Létezem.” – A Mester az, 
akik az összes tapasztalást bölcsességé párolja, megtisztítja. Ő az, aki az elefánt parádé hátsó 
részénél vagy fenekénél van, és kitisztítja az összes dolgot, kiganézza azt, és visszaviszi azt az 
alapokhoz. (Adamus nevet) Ez a Mester. 
 
Az ember pedig az, aki megtapasztalja az újat. Az őrület az, amikor nem tapasztalsz semmi újat, 
amikor te, az ember visszafogod magad. Amikor nem mész bele az újba. Amikor a régi mintákat 
ismétled. És ez az, ami az őrületbe fog kergetni. 
 
Az ember teljes egészében az újról szól, mégis sok-sok okból kifolyólag már nagyon régóta nem 
tették ezt. Hanem egyre csak a régi mintáikat ismételgetik. Ti az újba mentek, és miközben egy 
részed azt gondolja, hogy „Hát ez őrültség! Miért is akarnék én bemenni az újba, amikor azt 
sem tudom, hogy az micsoda, vagy hogy az hol van, és hogy mit fog velem tenni? Miért is 
akarnám az újat az életemben? A fenébe is, a régivel sem végeztem valami jó munkát, most 
akkor miért is akarnám az újat az életemben? „(nevetések) 
 
Az az őrültség, amikor nem mész bele az újba, hiszen ez az ember dolga – az új tapasztalás 
– és amikor nem tapasztalsz, amikor nem mész bele az újba, az újdonságba, akkor őrült vagy. 
Akkor megtagadod annak okát, amiért az emberi csiszolat eleve itt van. Akkor megfojtod, 
megfullasztod magad. Akkor a szó szoros értelmében szinte megfojtod a lelkedet, mert az nem 
kapja így meg a napi újdonság, új tapasztalat adagját. És amikor nem vagy benne az újban, amikor 
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nem azt tapasztalod, amire az ember tervezve lett, hát akkor a Mesternek nincs milyen szart 
feltakarítania, mert hát még mindig csak ugyanaz a régi szar van. (még nagyobb nevetés) 
 
Mi az újba megyünk bele, sok-sok értelemben, és igen, az emberre időközönként rátör az 
aggodalom, hogy „Mi fog történni? Mi lesz?” – De most arra kérlek, azt a kihívást intézem hozzád, 
hogy érezz ebbe bele! Az ember egy része azt mondja, hogy „ Nem vagyok én ebben biztos.” 
– Pedig már tudod. Úgy értem, már tudod. Én ezt tudom. Már tudod, hogy mi fog történni. 
Az lehet, hogy nem vagy képes ezt szavakkal, sőt még gondolatokkal sem meghatározni, de a 
gnosztod tudja ezt. Engedd meg, hogy ez ma előlépjen! 
 
Vegyünk egy jó mély lélegzetet az újra! Nem fogjuk a régi mintákat ismételgetni. Ez biztos! 
 
Különben meg imádom ezt! Imádom ezt, amit a többi Felemelkedett Mesternek mondtam, 
ami így hangzott, hogy „Az emberi értelemben véve, egészen addig vagy őrült, amíg már nem 
vagy az. És belekerült egy pillanatba” – hiszen bármennyire is bölcsnek és okosnak számítanak, 
valaha ők is emberek voltak, ezért aztán időnként kissé lassú a reakció idejük – de ekkor néma 
csend lett a Felemelkedett Mesterek Klubjában, amíg magukba fogadták ezt, hogy „Addig vagy 
őrült, amíg már nem vagy az!” És utána a több, mint 9.000 Felemelkedett Mester felállt és 
megtapsolt. (nevetés és taps) Mit mondhatnék? (Adamus nevet) Azt észrevettem, hogy ti nem 
álltatok fel, de ez rendben van, nem… (nevetések) Ez tényleg egy meghatározó pillanat volt, és 
ez rólatok szól. Rólatok szól. Arról a munkáról, amit végzünk, és aminek meg vannak a maga 
kihívásai. És ami időnként nehéznek bizonyul. Ami kemény tud lenni. És kifejezetten most, amit 
most teszünk, mikor is a szó szoros értelmében túllépünk az elmén. És ezt nem lehet az elmén 
belülről megtenni, de mégis kész őrületnek tűnik, amikor kilépsz az elméből. 
 
Akkor most vegyünk erre egy jó mély lélegzetet, és mielőtt tovább mennénk, kérnék egy kis zenét, 
mert szeretnék csinálni egy nagyon rövid …de nem igazán egy merabh-ot… hanem egy 
tapasztalást. Nahát, ma kaptam ennivalót! Akkor kérnék egy kis zenét, és kérném lekapcsolni a 
világítást! Elnézést! (Adamus eszik egy falatot) Finom. 
 
 
A Shaumbra Háza 
 
Jó. Még mielőtt tovább mennénk, szeretném, ha most mindannyian ellátogatnánk egy helyre, 
ami nem ezen a fizikai bolygón létezik. 
 
(megszólal a zene) 
 
Mert nem kell itt lennie. Ez a hely nem foglal el semmiféle teret vagy időt. Nagyon is időtlen, mégis 
ez egy olyan hely, ami nagyon is személyes mindegyikőtök számára. Mélyrehatóan személyes. 
 
Szeretném, ha meg ellátogatnánk a Shaumbra Házába. Ez az a Ház, amit ti építettetek több, 
mint 2.000 évvel ezelőtt. 
 
Tudjátok, csak úgy a semmiből – a ti fogalmaitok szerint képesek vagytok létrehozni egy Házat. 
Egy Házat, amit egyesek egy dimenziónak hívnának, és amit én egy tudati pontnak, egy 
tudatossági pontnak nevezek. És egy Ház lehet egyetlen személy, egyetlen létező vagy egyetlen 
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angyal. Vagy lehet egy teljes csoport is, akárcsak a Shaumbra Háza. 
 
Itt van nekünk a Keahak háza, ahol havonta kétszer 
találkozunk. Ez egy tudati pont, egy összejöveteli 
pont, és ma szeretném, ha eljönnétek a Shaumbra 
Házába. És anélkül, hogy bármit is próbálnánk 
meghatározni, amit az emberi elme színként, 
alakzatként vagy méretként akarna meghatározni, 
csak arra kérlek, hogy érezd az itteni energiákat! 
 
Ez a ti Házatok. 
 
(szünet) 
 
Érezd, hogy milyen sokat változott Yeshua idejétől 
mostanáig! Hogy kifejezetten ebben az elmúlt 20 
évben mennyire megváltozott! 
 
(szünet) 
 
Ezt a helyet ti teremtettétek. Hatalmas bölcsesség található benne! Ez egyfajta energetikai 
könyvtár, amiben persze nem könyvek vannak. Itt található az összes tapasztalás és felismerés, 
amivel valaha is rendelkeztetek a többi Shaumbrával egyetemben, még azoké is itt található, akik 
már eltávoztak, akik már átkeltek a túloldalra.  
 
A létező legjobb hasonlat, amivel előállhatok az, hogy ez olyan, mint egy káprázatos kristály, de 
nem egy kemény, fizikai kristály. Hanem egy bámulatos kristály. És ebben benne van az 

esszenciátok, a tudásotok, a bölcsességetek. 
Minden benne van. 
 
(szünet) 
 
Engedd meg magadnak, hogy beleérezz ebbe 
a Shaumbra Házba! Hiszen a része vagy.  
 
És ez minden áldott nap gyarapszik, miközben 
éled az életed. 
 
(szünet) 
 
Folyamatosan növekszik minden egyes 
összejövetelünkkel. 
 
Azért kértelek ma titeket arra, hogy gyertek el 
ide a Shaumbra Házába, mert ez egy nem-

mentális hely. Itt nincs logika, mert nincs rá szükség. Itt nincs hierarchia, nincs rend. Mert erre 
semmi szükség. 
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Érezzetek ebbe most bele, és érezd a saját részedet itt, a Shaumbra Házában! 
 
(szünet) 
 
Ez az az ajándék, amit magatok mögött fogtok hagyni. Hiszen el fog jönni annak az ideje, amikor 
majd eltávozol innen, és többé nem térsz vissza a Földre. Még nem fizikai módon, 
energetikailag sem fogsz igazán kapcsolódni olyan nagyon a Földdel. De ez a fenséges kristály 
energia az az ajándék, amit itt hagytok a Föld számára. Ez az összes életetek betetőzése. És tényleg 
arról szól, hogy beérkeztek a testet öltött Realizációba. 
 
És bármilyen őrülten is hangzik ez – de többé már semmi sem őrültség. Semmi sem őrültség. 
Vagyis hát, amikor látjátok a külvilágot, a politikai és az üzleti életet – ott aztán sok őrületet 
láttok. De igazából már tényleg semmi sem olyan őrület. Hátra hagyjátok ezt az ajándékot, 
és tudjátok a Föld középpontjában bármekkora őrültségnek is hangzik, de nem olvadt láva 
található. A tudósok persze szeretik ezt hinni, de egyetlen olyan tudóst sem ismerek, aki már 
járt volna odalent. Tehát ennek a Földbolygónak a magjában egy óriási kristály található. 
Akadnak olyanok, akik azt mondják, hogy ez egy fizikai kristály – én nem tudom. Talán nem az, 
hanem egy kristályos struktúra. Ennek muszáj ott lennie, máskülönben ez a bolygó nem lenne 
itt. Tehát egy kristályos struktúra található a Föld mélyében, a Föld magjában. 
 
Ebben a következő pár évben, amit együtt töltünk, fogjuk a Shaumbrának, a Shaumbra Házának 
ezt a kristályos energiáját és összekapcsoljuk vele. Na nem most azonnal, mert ehhez egy kicsikét 
még korán van, de fogjuk majd a Shaumbra Házát és közvetlenül összekapcsoljuk a Föld 
magjával, hogy mindenki, aki majd utánatok érkezik, képes lesz erre rá hangolódni a 
mindennapos életében. Ezt az ajándékot fogjátok magatok mögött hagyni, ami egy 
gyönyörűséges ajándék. 
 
(szünet) 
 
A Shaumbra Háza. És ennek az ajándéknak a nagy 
része a kiszabadulásról, az áttörésről fog szólni 
– a korlátozottságokból, a Kék Világból való 
kiszabadulásról – és ez mondhatni be lesz 
kódolva, kódolva lesz azok számára, akik erre 
készen állnak. És azt mondja majd, hogy „Nem 
őrültél meg! Nem vagy őrült! Nem, hanem 
valójában sokkal inkább kapcsolatban állsz 
magaddal, mint bármelyik másik embercsoport. 
És persze kétségbe vonod magad. Harcolsz 
magaddal. És megpróbálod a szívedből, az 
álmaidból, a tudásodból ismert dolgokat 
logikába rendezni. De ez nem működik valami jól. 
De attól még nem vagy őrült!” 
 
És amikor majd létre fog jönni a kapcsolódás egy ponton, ahol a Shaumbra Háza 
összekapcsolódik a Föld magjával, minden bizonnyal az lesz az egyik legnagyobb és 
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legkimagaslóbb dolog azok számára, akik készen állnak arra, hogy meghallják azt. 
 
Addig vagy őrült, amíg már nem vagy az. Amíg fel nem ismered, hogy nem vagy az. – „ Ó, dehogy, 
tényleg nem vagyok őrült!” – És ezek a szavak nem a legjobbak erre, de felismered, hogy „Végig 
jól tudtam, csak nem engedtem meg magamnak, hogy ezt felismerjem!” 
 
Akkor most közösen vegyünk egy jó mély lélegzetet itt a Shaumbra Házában. 
 
Már hallom is a kérdést, hogy „És akkor mikor fog létrejönni ez az összekapcsolódás? – hát 
előtte még más dolgunk van…” 
 
(véget ér a zene) 
 
…mint például a mai első kérdésem. De előtte még szeretnék egy kicsit beszélni ma múlt havi 
összejövetelünkről, szeretném azt összefoglalni. 
 
Ismételten szólva, ahhoz, hogy tényleg felszabadítsd magad és testet öltött Mesterként élj ezen 
a bolygón, túl kell lépned az elméden. Mert az elme az, ami a Kék Világban tart téged. 
Korlátozottságban tart. A logikában tart. És egyfajta kontroll vagy irányítás alatt tart. 
Megakadályozza, hogy lásd az összes energiát, ami jelenleg is itt van ebben a teremben. Az 
entitásokat, akik itt vannak körülöttetek, és nem vagy őrült, amennyiben látod vagy érzed őket. 
Nem kell, hogy a szemeddel lásd őket, csak érezd őket, mert mindenhonnan körbe vesznek, de 
az elme ezt az egészet kiblokkolja. Kiblokkolja ezt az egészet az atlantiszi fejpántokkal, ahogy ezt 
a múlt hónapban megbeszéltük. 
 
Egy páran azon tűnődtetek, hogy „Ez most egy hasonlat vagy tényleg így történt? Tényleg 
léteztek ezek a fejpántok Atlantiszban?” – Ez nem számít. Nem számít. Érezz ebbe bele! Engedd 
meg, amit meg akarsz engedni. Igen, létezhettek ezek a fejpántok. Igen, használhatták ezeket az 
intenzív energiákat az elmén az egységesítés céljából, a közös tapasztalás és az emberek közötti 
jobb kommunikáció érdekében, a társadalom egységének a megteremtése céljából. És akkor a 
kristályoknak ezeket az intenzív energiáját tökéletesen ráhangolták, ráirányították az elmére, és 

ezzel bezárultál – és ismételten mondva ez nem egy 
rosszindulatú terv volt, de akkor is bezárultál – az 
egységesítés, az alkalmazkodás, az egység céljából. Na 
igen. 
 
Vagy az is elképzelhető, ha ez jobban tetszik, hogy ez 
pusztán egy hasonlat, és hogy az idők során az emberek 
egyre jobban és jobban belementek az elméjükbe, és 
egyre mentálisabbak lettek. És elkezdték csodálni és 
imádni az intelligenciát. Elfeledkeztek az olyan dolgokról, 
mint a tudás. elfeledkeztek a Gnosztról. És ezt aztán csak 
megerősítették az egyházak, az oktatás, és manapság 
már a drogok is, a gyógyszerek, az antidepresszánsok, 
amiknek egyáltalán nem vagyok a híve. És egyébként az 
új fejpánt – ezek az antidepresszánsok, meg 

szorongásoldók, kedélyjavítók. Ezek jelentik az új fejpántot. És lesznek olyan csoportok, talán 
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úgy 100-200 év múlva, ott fognak ülni, akárcsak mi most, és azt mondják majd nekik, hogy „Hát 
bizony ti voltatok azok a tudósok, akik ezeket a gyógyszereket feltaláltátok. Ti voltatok az a 
gyógyszergyártó cég, akik ezeket legyártottátok és forgalmaztátok. Ti voltatok azok a 
gyógyszerészek, akik ezt úgy osztogattátok, mintha csak cukorkák lennének. Ti voltatok azok az 
orvosok, akik ezt bárkinek felírtátok, aki csak besétált” és azt mondta, hogy „Jaj, elvágtam az 
ujjamat!” – És az orvos erre azt mondta, hogy „Tessék, szedje ezt, és jobban fogja magát érezni!” 
– Lehet, hogy 150 év múlva lesz egy csoport, akinek azt mondják, hogy „ Oké”– szóval ti 
voltatok azok, akik terjesztettétek ezeket a drogokat vagy gyógyszereket, de most már ennek 
véget kell vetni! Akkor térjünk vissza a lényegre! Fejpántok? Igen. De ha ezt nem érzitek 
igaznak, akkor tekintsetek úgy erre, mint az elme hosszú idő alatt történő fejlődésére. 
 
Tehát a múlt hónapban ezekről a fejpántokról beszéltünk, és az ezzel együtt járó ütögető 
hangról. Hányan hallottátok ezeknek az ütéseknek a hangját vagy zaját még a Shoud után is? – 
Ezt, hogy „Bumm! Bumm!” – az elmében? Mert az mindig ott van. Egyébként az mindig ott van, 
akármit is hiszel erről. Ez állandóan ott van, csak megtanultátok ezt kiblokkolni. De ez attól 
még megállás nélkül ott van, legalábbis még egy kis ideig, de túl fogunk ezen lépni! 
 
Tehát itt volt ez a nagyon érdekes megbeszélés a múlt hónapban, ahol azt mondtam, hogy „ Ti 
voltatok azok, akik elkezdtétek ezt az egész fejpánt dolgot”, ami az akkori időszak divatjává 
vált. „Alkalmazkodjunk akkor ehhez, tényleg hordjuk magunkon ezeket a dolgokat! Így aztán ti 
vagytok azok, akiknek elsőként kell ebből kiszállnotok!” – Ennek óriási hatása volt, elképesztő 
nagy hatása volt a múlt hónapban, mert látom, visszajöttetek még többért! (nevetések) Itt 
vagyunk. 
 
Jól van, akkor most következzen a nap kérdése, a Shaumbra bölcsesség, a nap kérdése! Sokat 
beszéltünk az elméről és az agyról. A kettő között van egy kis különbség. Az agy az az edény, 
ami ott ül a fejetek tetején. Ez egy elektromágneses kémiai eszköz. Az agy, ami ott van a 
fejetekben. Én az elme szót szoktam használni, ami valójában a pszichét jelenti. Mondhatni az 
emberi szellemet, az emberi intelligenciát jelenti egy bizonyos értelemben. És ez igazából nem 
az agyatokban lakik, ha hiszitek, ha nem. Az elme szót szoktam használni, és néhányatoknak, 
konkrétan azoknak, akik németül beszéltek, ez egy kis kihívást jelent időként, mert számotokra 
az elme szó hasonlatos a „szellem” szóhoz. De itt az emberi mentalitás szelleméről van szó. 
 
Az agy mindössze egy feldolgozó egység, egy processzor. Az agy egy bámulatos processzor, 
és ennyi az egész. Az agy rendkívül jó abban, hogy tudja, hogyan fogadjon be egy széles spektrumú 
energiát és tudatosságot, majd hogyan csökkentse azt le. Az agy befogadhatja az 
emelkedettséget, majd fogja, és korlátozottsággá csökkenti. Tényleg nagyon jó ebben. Tehát az 
agy a feldolgozó egység, a processzor, ami ott ül a fejetek tetején. 
 
Az elme pedig azokat a dolgokat jelenti, amik ennek az agyban történő átalakításnak az 
eredményeként keletkeznek, és amit korlátozott vagy alacsonyabb tudatosságnak nevezünk. 
Ez az elme, és így működik. És máris beszélni fogunk erről többet is. De van egy kérdésem a 
számotokra, és megkérem Lindát, hogy legyen szíves körbe vinni a mikrofont! Készen állsz? 
 
 
Első kérdés 
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LINDA: Az a kérdéstől függ. (nevetés) 
 
ADAMUS: (nevetve) Valaki más szeretni körbe vinni a mikrofont? (még több nevetés) A kérdés az 
elméről fog szólni, az emberi pszichéről. Gyerünk! 
 
LINDA: Mégis most mi van?! 
 
ADAMUS: Találj valakit! (valaki a meglepődésének ad hangot arra vonatkozóan, ahogy Adamus 
lerázza, elhessegeti Lindát, és néhányan nevetnek) 
 
Készen álltok? És most arra kérlek titeket, hogy ne gondolkozzatok a válaszon, hanem inkább 
érezzetek abba bele, érezzetek bele a Gnosztotokba! Mik az elme sebezhetőségei? 
 
Az elme nagyon be van dobozolva, rendkívüli módon korlátozott, és itt most az elméből való 
kiszállás nehézségéről beszélünk. Hogyan tudunk kiszállni az elméből gondolkozás nélkül, mert az  
csak még jobban belevisz az elmébe… de vannak az elmén repedések, hogy úgy mondjam. 
Található néhány hátsó ajtó az elmében. Szerintetek mik ezek? 
 
SHAUMBRA 1 (nő): Az első dolog, ami az eszembe jut…(nevetés) 
 
ADAMUS: Na látjátok, ebben rejlik a nehézség! Még a szavak is az elmét támogatják! 

 
SHAUMBRA 1: Azt érzékelem, hogy úgy tudunk a leginkább 
kiszállni az elménkből, ha belemegyünk a semmibe. 
 
ADAMUS: Hogy belemész a semmibe. Oké. 
 
SHAUMBRA 1: Szerintem a semmi az elme sebezhető 
pontja. 
 
ADAMUS: Oké. És sikerrel jársz abban, hogy bemész a 
semmibe? 
 
SHAUMBRA 1: Igen. Bár abban már nem vagyok sikeres, 
hogy benne is maradjak. 
 

ADAMUS: Az ottmaradásban már nem jársz sikerrel. Rendben. 
 
SHAUMBRA 1: Igen. 
 
ADAMUS: És mi történik akkor, amikor a semmiben tartózkodsz? Miért nem tudsz benne 
maradni? 
 
SHAUMBRA 1: Elkezdek gondolkozni a dolgokon. 
 
ADAMUS: Az biztos! 
 

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


Kiemelkedés Sorozat: 10. Shoud 

 

 

www.crimsoncircle.com 13  www.centrodavida.com  
 

SHAUMBRA 1: És ezt még csak fel sem ismerem, aztán meg tényleg mérges vagyok, hogy kijöttem 
a semmiből. (nevetések) 
 
ADAMUS: Hát igen, az elmének be kell töltenie az ürességet. 
 
SHAUMBRA 1: Igen. 
 
ADAMUS: Ezt csinálja az elme. Be kell töltenie az űrt. Ki nem állhatja az ürességet. 
 
SHAUMBRA 1: Pontosan. 
 
ADAMUS: Az elme nem érti, hogy a semmi nem létezik. Mindössze arról van szó, hogy vannak 
dolgok, amik meghaladják az elme felfogó képességét. Tehát, amikor belépsz a semmi terébe, 
akkor az egyáltalán nem a semmi, és egyáltalán nem üres. Egyszerűen csak arról van szó, hogy 
azt az elme képtelen felfogni. És akkor kinyitja a zsilip kapukat, és elárasztja azt a semmit olyan 
sok mindennel, amivel csak tudja. 
 
SHAUMBRA 1: Igen. 
 
ADAMUS: Háromszor annyi dologgal árasztja el, 
mint amivel normál esetben megtöltené ezt a 
teret. És olyankor mi történik? Ott vagy a 
semmiben, és egyszerre csak elárasztanak a 
gondolatok. És olyankor mit teszel? 
 
SHAUMBRA 1: Tudatosítom, hogy ezeken a 
dolgokon gondolkozom, akkor felbosszantom 
ezen magam, és akkor visszamegyek az ürességbe. 
(mondja nevetve) 
 
ADAMUS: És miután visszatérsz az ürességbe mi 
történik? 
 
SHAUMBRA 1: Megint visszatérnek a gondolatok. 
 
ADAMUS: Megint visszatérnek. (a kérdező nevet) És aztán hogy szokott végződni ez a semmibe 
való bemeneteled? 
 
SHAUMBRA 1: Kétféleképpen tud végződni. A legjobb az, amikor képes vagyok egy darabig benne 
lenni, és az egy hatalmas, óriási megkönnyebbülés a számomra. Ez az egyetlen hely, ahol tényleg 
jól érzem magam mostanában. Vagy a másik az, hogy felkelek, és azt teszem, amit az elmém 
mond, hogy tegyem meg. (mondja nevetve) 
 
ADAMUS: Igen. Igen. 
 
SHAUMBRA 1: Problémákat gyárt, majd megpróbálja megoldani azokat. 
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ADAMUS: Igen. És mennyi volt a leghosszabb idő, amit a semmiben töltöttél? 
 
SHAUMBRA 1: Valószínűleg csak pár óra. 
 
ADAMUS: Egy pár óra – rendben. És ez egy trükkös kérdés volt, mert ha a semmiben lennél, akkor 
fogalmad sem lenne a benne eltelt időről, és az nem is számítana. Nem, ez elképesztően 
nehéz, és persze vannak rövid pillanataid a semmi szépségéről, ami igazából nem a semmi, de 
az elme jön, és betölti azt. Az elme egy ideig eljátszik veled és azt mondja, hogy „ Jól van, akkor 
itt most egy kis ideig a semmiben leszel” – úgy teszel, mintha a semmiben lennél – de nagyon 
figyelj arra, hogy mi történik 47 perc múlva! 
 
SHAUMBRA 1: (nevetve) Igen. 
 
ADAMUS: Na igen. 
 
SHAUMBRA 1: Igen. 
 
ADAMUS: És akkor megint feltölti magát. És ez baromira frusztráló, te pedig azt kérdezed, 
hogy „ Mit csináltam rosszul? Most el kell mennem Indiába, fel kell ülnöm egy hegy tetejére, 
hogy megtanuljam, hogy kell ezt csinálni?” – Nem. Nem, mert az ő elméjük  is ugyanazzal a szarral 
van tele, csak közben egy hegytetőn ücsörögnek. Igen. Jó. Köszönöm. Kérem a következőt! 
 
LINDA: Még valakit. 
 
ADAMUS: Melyek az elme gyenge pontjai, rései, hol található a repedés a tojáshéjon? És mi az? 
 
LINDA: Ulli könyörög a mikrofonért. 
 
ADAMUS: Ó igen, láttam. 
 
ULLI: Az első dolog, ami beugrott az volt, hogy a többi embertől származó energia, de nem 
vagyok benne biztos, hogy jól érettem a kérdést… 
 
ADAMUS: Tehát az elme csapdájába vagy ragadva, az 
elme börtönében rostokolsz, és az elme azt szeretné 
veled elhitetni, hogy soha nem fogsz tudni kiszabadulni 
abból a börtönből. 
 
ULLI: Oké, oké. 
 
ADAMUS: És csapdában vagy. Az elme rabszolgája vagy. 
 
ULLI: Igen. 
 
ADAMUS: De máris elárulhatom, hogy létezik egy kijárat belőle. Mi az a kijárat? Mi a hiba a 
mentális rendszerben? Mi a hiba a mátrixban? – mondja nekem Cauldre. 
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ULLI: (szünet után) Ó, ez egy nehéz kérdés! 
 
ADAMUS: Az, hogy agyrázkódást kapj? (Adamus nevet) 
 
ULLI: Ö…. (szünetet tart) 
 
ADAMUS: Elvesztettünk téged. Túl sokat gondolkozol ezen. 
 
ULLI: Igen. 
 
ADAMUS: Ennek spontánnak kell lennie. Tudod, amikor csak úgy kimondod, és egy részed meg 
majd azt mondja, hogy „Nahát, ez teljesen őrülten hangzik!” – Hát addig vagy őrült, amíg már 
nem vagy az. 
 
ULLI: Igen. 
 
ADAMUS: Hát igen. 
 
ULLI: Elsőre az ugrott be, hogy valami jön kívülről és péppé zúzza azt belül. 
 
ADAMUS: Rendben van. Valami jön kívülről, ami ripityára töri azt. Oké. Ezt szeretnéd? 
 
ULLI: Igen, miért is ne? 
 
ADAMUS: Miért is ne – rendben van. 
 
ULLI: Túl fogom élni, úgyhogy jöjjön csak bátran! Igen. 
 
ADAMUS: Tényleg valami mondhatni kívülről érkezik. Félig-
meddig. Úgy értem közel jársz. Közel jársz. Látod, bárcsak 
kimondtad volna azt az első bolond gondolatot! (a 
kérdező nevet) Jól van. Köszönöm. Még párat kérek! Mi az 
elme gyenge pontja? 
 
LINDA: Kérdezzük meg erről az őrült Shaumbra 
pszichológust! 
 
ADAMUS: Jó, jó. Mi a repedés a tojáson? Mi a hiba a 
mátrixban? 
 
JULIE: A tudás. Egyszerűen csak ez a tudás, hogy te ezt 
tudod. És azt nem tudod, hogy mit tudsz, amiről tudod, 
hogy tudod. Egyszerűen csak ebben vagy. 
 
ADAMUS: Jól van. Tehát itt ücsörögsz az állatkertben, az elmédben, miközben tudod, hogy tudod. 
Oké, de akkor mégis, hogy szállsz ki az elmédből? 
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JULIE: Ez a nap kérdése. 
 
ADAMUS: Hát ja! (nevetnek) Mit mondanál egy kliensednek? 
 
JULIE: Mindenképpen arról az érzésről beszélnék…ez csak egy „igen” vagy annak az érzése, hogy 
te ezt tudod, de nem tudod azt szavakkal kifejezni. 
 
ADAMUS: Igen, igen. 
 
JULIE: Szóval… 
 
ADAMUS: Ezzel aztán nem sok jót teszel az őrült ügyfelednek. (nevetnek) 
 
JULIE: Hát nem! 
 
ADAMUS: Azt kérdezi, hogy „Ez meg mi a fenéről beszél?” 
 
JULIE: Tudom, mert amikor a szívről beszélsz vagy a – az nagyon mentális tud lenni. 
 
ADAMUS: Az biztos, hogy az elme a szívet átváltoztatja – igen, az elme remek ebben. 
 
JULIE: Tehát ez egy bölcsesség, ami a Gnosztunk. 
 
ADAMUS: Igen. 
 
JULIE: És mindenképpen sok embernek meg volt az a tapasztalása, amikor követte a tudását, és az 
is, amikor ott volt a tudás, de nem követte azt. 
 
ADAMUS: Igen. 
 
JULIE: És aztán össze lehet hasonlítani egymással a két tapasztalást. 
 
ADAMUS: Ühüm. És sokszor az történik, hogy ott van a tudásod, amit követsz, majd az elme csak 
nevet, és nevetve rákezdi, hogy "Jól van! Hagyom, hogy azt higgye, hogy követ valamit, de ez 
akkor is egy zsákutca lesz.” 
 
JULIE: Ühüm. 
 
ADAMUS: És ez egy nagy frusztráció. Erről tartottam ma délelőtt előadást a Felemelkedett 
Mestereknek. Rengeteg sok spirituális tanító van a bolygón, akik mind az elméjükön belülről 
működnek, és úgy soha nem tudsz onnan kijutni. Vagy azt mondhatod, hogy „ Oké, akkor ez alatt 
a börtön alatt kiásunk egy alagutat, és így kijutunk az elméből.” – Az elme pedig csak nevet ezen 
és azt mondja, hogy „És amikor kijössz abból az alagútból, még mindig a börtönben leszel, 
akármit is hiszel!” – Ez egy kihívás. 
 
JULIE: Ühüm. 
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ADAMUS: Méghozzá hatalmas. Jó. Kérek még válaszokat! Valódi bölcsesség van itt… 
 
LINDA: Próbálkozzunk a fiataloknál! 
 
ADAMUS: … jön át. 
 
LINDA: Próbálkozzunk… 
 
EMILY: Szerintem az elmének csak a múlt a hivatkozási 
pontja. Ezért minden alkalommal, amikor azt érzem, 
hogy teremtettem valami újat, ami nem a mintáimból 
kerül megteremtésre, arról az elme azt gondolta, hogy 
az teljességgel lehetetlen, mivel a múltbéli 
tapasztalásaimból indult ki. És akkor az elme nem adja 
meg magát, de a nagyobb részem – vagyis sokkal inkább 
a nagyobb részemben hiszek. 
 
ADAMUS: Ühüm. És az elme még akkor is a bolondját 
járatja veled. Az elme, mondhatni – lényegében egészen 
elképesztő, mert még akkor is képes a bolondját járatni 
veled. Beetet téged, úgy tesz, mintha benne lenne a 
dologban, és imádja ezt tenni, különösen a „spirituális” 
úton járókkal. Beetet téged, elhiteti veled, hogy „Igen, a spirituális úton jársz. Csak keress tovább! 
Kutass tovább!” – Miközben ez az egész az  elmén belül történik, és soha nem tudsz onnan 
kijutni, és ismételten a ma délelőtti előadásom konkrét célja az volt, hogy – és le kellene ezt 
másoltatnom, és át kellene nektek küldenem. (Adamus nevet) Ez egy briliáns előadás volt! 
(nevetnek) De igen, az elme attól ugyanúgy játszani fogja a játszmáit. Szóval képes voltál már 
túljutni az elmén? 
 
EMILY: Azt gondolom, hogy képes voltam… 
 
ADAMUS: Valószínűleg itt azonnal meg is kellene állnunk, amikor azt mondod, hogy „Azt 
gondolom” – Mert szerintem ez pont ellentétes az egész dologgal. 
 
EMILY: Az, akinek tartottam magam, az megváltozott. 
 
ADAMUS: Igen. 
 
EMILY: Ezért úgy gondolom, hogy… (nevetnek) 
 
ADAMUS: Szeretném, ha megvizsgálnád az elme briliánságát! Az elme nem rossz, csak kizárólag 
saját magával van elfoglalva. Teljes egészében csak magával van elfoglalva. Így aztán az elme 
majd rávesz arra, hogy azt gondold, hogy „Megváltoztattam a személyiségem, és hatalmas 
növekedésre tettem szert.” – meg még azt is mondja „Ez olyan vicces, hiszen még mindig az 
elmében vagy.” – Az elme azt mondja, hogy „Játszmázni fogok veled. Úgy teszünk majd, mintha 
tényleg fejlődnél és mesterré válnál, és elhitetem veled, hogy részt veszel ezen a keresésen, 
és megváltoztatod a személyiségedet” – de attól még ugyanúgy az elmédben vagy. Az elme egy 
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óriási intézmény. Hatalmas nagy, és pont akkor, amikor azt hiszed, hogy kisétáltál az elme vagy 
az agy folyosójáról, akkor csak az intézmény egy másik szárnyában találod magad. És ez nagyon 
frusztráló, úgy értem ez rettenetesen frusztráló. 
 
Akkor most arra kérlek, hogy érezd a különbséget aközött, 
hogy azt gondolod, hogy „ haladásra tettél szert” – és ezt 
most mindannyiótoknak mondom – hogy azt gondolod, 
hogy haladásra tettél szert, miközben ez nem így van. Itt 
vagy ebben az útvesztőben, aminek nem csak ez az egy 
szintje van, hanem vannak alsóbb és felsőbb szintjei is. 
Itt vagy ebben az útvesztőben, és közben végig azzal 
áltatod magad, hogy „Tényleg haladok, mert keményen 
dolgozom ezen. Hosszú utat jártam be. Most már nem 
az első szinten vagyok, hanem az ötödiken. Az agy ötödik 
szintjén. Úgy értem, még mindig ott vagy. És akkor ezt az 
egészet hasonlítsd össze a tudásoddal!” 
 
Mindegyikőtökben ott van az a fájó részetek, amit a 
tudásotoknak hívunk, és a tudásod is azt mondja, hogy „ Még mindig itt senyvedek az elme 
intézetében, még mindig itt vagyok az elmegyógyintézetben. Nem jutottam ki belőle. Az lehet, 
hogy kinyitottam egy pár ajtót és ablakot”, de a tudásod tudja, hogy „ Még nem jutottál ki 
onnan. Még mindig ott vagy.” Csak most egy másik osztályon tartózkodsz, és idősebb vagy, és 
fáradtabb vagy, és frusztráltabb vagy, de a fenébe is, annyira jó itt lenni vagy mégis mi van? 
(nevetések) Jól van. Ezek mind a fejpántok hatásai. Hát nem imádjátok a teremtéseteket? 
(Adamus nevet) Nekem sosem volt fejpántom. 
 
Még egy választ kérek, aztán pedig folytatom a következő kérdéssel. Egyébként temérdek 
sok bölcsesség van itt – amit köszönök nektek. Köszönöm nektek ezt a rengeteg bölcsességet, 
ami ma itt van. Még egy választ kérek! Mi a repedés a tojáson? 
 
MARY SUE: Hát adtál nekünk egy tippet, ami az elterelés volt. 
 
ADAMUS: Igen. 
 
MARY SUE: Az elalvás működni szokott. 
 
ADAMUS: Igen. Bár most elárulok neked egy titkot. Az elalvás…á, inkább majd később. 
 
MARY SUE: Nem, most mondd! 
 
ADAMUS: Titokban tartom. Na jó, akkor elmondom! Éjjelente álmodni szoktatok, igaz? És 
ezekben az álmokban egyre csak szaladtok meg kerestek és kutattok, és közben frusztrációt 
éreztek. Az álmotokban megpróbáltok kiszabadulni az elmétekből, de csak zsákutcákba futtok 
bele. Még mindig az elme és az agy intézményében tartózkodtok. 
 
MARY SUE: Még akkor is, ha nem is emlékszem ezekre az álmokra? 
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ADAMUS: Nem emlékszel ezekre a frusztráló álmokra? Amikor keresel valamit. Vagy eltévedtél az 
erdőben. Vagy meztelen vagy a tömegben. (nevetések) Jaj, az egy másfajta álom. (Mary Sue 
nevet) Most téged csatornázlak! 

 
MARY SUE: Ennek nem voltam tudatában. (nevetnek) 
 
ADAMUS: Igen, hm! 
 
MARY SUE: (nevetve) Oké. 
 
ADAMUS: De biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan 
álmodtok ilyen frusztráló álmokat a „próbálok megtalálni 
valamit” típusú álmokra gondolok itt, vagy amikor eltévedsz 
egy erdőben. Ezek mind… 
 
MARY SUE: Ja tényleg, voltak ilyen kereső-kutató álmaim. 
 
ADAMUS: Igen. Vagy Eltévedtél mondjuk valahol egy idegen 

városban. Ezeknek a jelentése az, hogy megpróbálsz kiszabadulni ebből a diliházból. Ebből az 
elmegyógyintézetből. (Adamus nevet) 
 
MARY SUE: Oké. Akkor a másik lehetőség a képzelet lenne? 
 
ADAMUS: A képzelet. Rendben. De az elme tényleg egy nagyon trükkös szemétláda. Az mondja 
majd, hogy „ Ja persze. Használd csak a képzeletedet, és igen, lépjünk túl az elme 
intézményének a határain! Menjünk ki onnan! Szökjünk meg onnan! Amikor senki sem figyel, 
akkor szökjünk ki a bejárati ajtón, és aztán meg olyan gyorsan fussunk, ahogy csak tudunk!” 
 
MARY SUE: Ez az, amikor valami logikát viszel bele a képzeletedbe! 
 
ADAMUS: Igen. 
 
MARY SUE: De ha csak úgy elképzelsz dolgokat, anélkül, hogy megpróbálnád azokat értelmezni, 
akkor az még mindig ugyanúgy… 
 
ADAMUS: Csak várd ki a történetem végét! 
 
MARY SUE: Ja persze, sajnálom. Nem akartam beleszólni a történetedbe! (mondja nevetve) 
 
ADAMUS: Tehát a képzeletedet használod erre, hogy „Jól van, éljen, kiszabadultam, kiszöktem az 
intézményből”, és egyszer csak hirtelen rádöbbensz, hogy „A francba! Még mindig az 
intézményben vagyok. Csak valahogy megváltozott a külseje meg a működése, de még mindig itt 
vagyok. Hogyan fogok tudni valaha is ebből kijutni?” 
 
MARY SUE: Jól van, egy újabb opció. 
 
ADAMUS: Biztosan megőrültem, hogy megpróbálok kiszökni innen, mert először is, jó életem 
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van itt. Pontosan ezt kell tennem, és boldognak kell lennem az étellel, amit itt, ebben az 
intézményben adnak, és boldognak kellene lennem a többi rabtársammal, akik itt vannak. 
(nevetések) Annak ellenére, hogy a legszívesebben mindegyiket megfojtanám! De biztosan 
velem van a baj, mert mindenkit meg akarok fojtani, aki itt van! (még több nevetés) Mindenkit! 
 
MARY SUE: Oké. 
 
ADAMUS: Biztosan megőrültem. Doktor úr kérem, adjon még gyógyszert! 
 
LINDA: Jó mulatást! 
 
MARY SUE: Van még egy dolog… 

 
ADAMUS: Mondjad! 
 
MARY SUE: …együtt jár az 
eltereléssel, és ez az 
absztrakció. 
 
ADAMUS: Oké. 
 
MARY SUE: És ez nagyon 
kiterjedt, mert olyan 
helyekre tudsz így 
eljutni, ahová az 
absztrakció nélkül soha 
nem juthatnál el. 

 
ADAMUS: Az intézménynek vannak olyan szárnyai is, amiket még nem fedeztél fel. (nevetések) 
És tudom, hogy ez az egész így borzalmasan hangzik, mert ez így is van. Tehát akkor honnan 
tudod, hogy kijutottál onnan vagy pedig csak az elméd játszadozza a hatalmas régi játékát veled? 
 
MARY SUE: Jó, hát én onnan tudom, hogy amikor becsukom a szemem, akkor látom ezt a rengeteg 
sok dolgot, ami történik velem, és nem tudom, hogy ez mi, de nem is érdekel. 
 
ADAMUS: Na persze. És mi történik veled, amikor becsukod a szemed? 
 
MARY SUE: Hát csak látok dolgokat. Úgy értem ez nagyon gyorsan történik. 
 
ADAMUS: Aha. 
 
MARY SUE: Nem tudom… 
 
ADAMUS: És miféle dolgokat látsz? Olyanokat mondjuk, hogy az almák szállnak a levegőben? 
Vagy, ahogy a lovak átszáguldanak a tájon? 
 
MARY SUE: Alakzatokat látok 
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ADAMUS: Aha. 
 
MARY SUE: Helyeket látok, amiket nem ismerek, ahol még sosem jártam. 
 
ADAMUS: Engem szoktál látni? 
 
MARY SUE: Nem. Embereket soha nem látok. 
 
ADAMUS: Hát akkor ez azt jelenti, hogy még mindig az elmében vagy. (nevetés) 
 
MARY SUE: Nem látok embereket. 
 
ADAMUS: Nem látsz embereket. Hát akkor tartsd magad ezért szerencsésnek, áldottnak! 
 
MARY SUE: Rendben. 
 
ADAMUS: De a kérdés az, hogy honnan tudod, hogy nem vagy még mindig az intézményben? 
Honnan tudod, hogy nem csak az történt, hogy átfestették a falakat és lecserélték a 
szőnyegeket? 
 
MARY SUE: Nagyra értékelem a tanulási lehetőséget, amennyiben még mindig ott vagyok, de 
…jó. 
 
ADAMUS: De igenis tudod a különbséget! Honnan tudod, 
hogy még mindig az intézményben tartózkodsz? 
 
MARY SUE: Onnan, hogy minden ismerős. És ha amiatt 
aggódom, hogy hogy nézek ki, vagy hogy az emberek 
mit gondolnak rólam, akkor egyértelműen tudom, hogy 
az intézményben vagyok. 
 
ADAMUS: Jól van. 
 
MARY SUE: Amikor felfedezek dolgokat, tudod, akár egy 
képet. Szeretem azt elvonatkoztatni valami mássá, és 
azt gondolom… (nevetések a közönségtől) Ha ránézek 
valamire…tudom, hogy az az én művem. Ha valami 
ismerőset látok, akkor érzem, hogy az elmémben 
vagyok. 
 
ADAMUS: Oké. 
 
MARY SUE: Ha olyan dolgokat keresek, amik nem ismerősek. 
 
ADAMUS: Jól van. Azt mondanám, hogy még mindig az elmében vagy. MARY SUE: Rendben. 
Elfogadom. 
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ADAMUS: Mert amikor nekiállsz vitatkozni – és ez nem csak rád vonatkozik, hanem mindenkire. 
Tehát amikor elkezded azt az egész belső párbeszédet és vitát, hogy „ Ott vagyok? Vagy nem 
vagyok ott? Elég hatalmas vagyok ahhoz, hogy túllépjek rajta? Vagy még mindig bele vagyok 
ragadva, és csak egy másfajta környezetet vagy kinézetet teremtek, de közben ez még mindig 
ugyanaz a régi hely?” 
 
MARY SUE: Oké. 
 
ADAMUS: És elárulom – köszönöm – elmondom én nektek, hogy honnan tudjátok, hogy hol 
vagytok. Amennyiben gondolkoztok, elmélkedtek ezen, hogy „Ó, akkor én most tényleg az 
elmén túl vagyok?” – akkor még mindig az elmében vagy. 
 
Ha ott van benned az a fájó, az a nagyon mélyről jövő kínzó, fájdalmas érzés, tudás, hogy létezik 
valami ezen túl, valami, amit még nem tapasztaltál meg, akkor még mindig az elmében vagy, 
de legalább már nem játszod azt játszmát magaddal, hogy már túlléptél az elmén. Amikor ott 
van benned az a mélységes sóvárgás vagy vágy és azt mondod, hogy „Tudom, hogy létezik ennél 
több!” – Ha ez a sóvárgás vagy vágy még mindig ott van, akkor ez azt jelenti, hogy még 
mindig az elmédben vagy, mert máskülönben az a sóvárgás, az a vágyakozás nem lenne ott. 
Tudom, hogy mindannyian tapasztaljátok ezt a vágyakozó érzést – vagy hívjátok ezt tetszésetek 
szerint – hogy visszatérjetek magatokhoz. Azt a vágyódást, hogy újra valódi, igaz legyél! Ahol is 
Magad után vágyódsz. Ez azt jelenti, hogy még mindig az elmében vagy. Amikor az a vágyódás 

vagy sóvárgás többé már nincs ott, akkor az azt jelenti, 
hogy túlléptél az elméden. És akkor ezzel együtt jár egy 
óriási, hatalmas Realizáció, tudás, beteljesülés, 
teljesség, a dolgok Gnosztja. 
 
Akkor most közösen vegyünk erre egy jó mély lélegzetet! 
 
Ott van ez a repedés a tojáson. Ez a hátsó ajtó, a 
vészkijárat. Mert tudjátok az elme egy elképesztő dolog. 
Tényleg az. Ti segítettétek ilyenre tervezni. Zárt, szoros, 
és csak egyre zártabb. Egyre több benne az irányítás. 
Azt mondjátok, hogy a kultúrák és a civilizációk 
fejlődésével az emberek sokkal intelligensebbek lettek, 
mint amilyenek 500 évvel ezelőtt voltak, pedig ez nem 
így van. Csak az történt, hogy még jobban beszorultak az 
elméjükbe, az agyukba. 
 

Tehát itt van ez a repedés a tojáson, és ez az, amit fel fogunk fedezni, és onnan tudod, hogy 
még mindig az elmédben vagy, hogy még mindig ott van benned ez a vágyakozás. Onnan fogod 
tudni, hogy túlléptél az elmém, hogy ez a vágyakozás megszűnik, mert beteljesült, és ott lesz a 
tiszta tudás, és nem kell ezen az elmédben gondolkodnod, nem kell azt mondanod, hogy „ Hát 
egy órát töltöttem a semmiben, akkor ez azt jelenti, hogy túlléptem az elmén?” – Nagy 
valószínűséggel nem. 
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Második kérdés 
 
Mielőtt még tovább mennénk, fel kell tennem egy újabb kérdést, ami szorosan kapcsolódik ehhez 
az egészhez. 
 
Beszéltem a fejpántokról, és ismételten az, hogy ez egy hasonlat, egy metafora vagy pedig a 
valóság, az tényleg nem számít, mert így is, úgy is az elmédben vagy. Az elmédben vagy. És ez 
nem volt rossz dolog. Csak akkor rossz, amikor megpróbálsz kijutni onnan, és nem találod a kiutat, 
a kijáratot belőle. Csak akkor rossz, amikor ott vannak azok a véget nem érő álmok, ahol is 
eltévedtél az erdőben. Ez az álom mindössze azt jelenti, hogy nem vagy képes megtalálni a 
kivezető utat. És amikor még ott van benned az a kínzó vágyakozás, hogy „ Istenem, kérlek, 
kell, hogy ennél több legyen! Tudom, hogy létezik ennél több, de azt nem tudom, hogy mi az, 
vagy hogy hogyan juthatnék el oda!” 
 
De mindezzel együtt, mégis mi volt az elmének, a fejpántnak a szépsége, az előnye és jótékony 
hatása? Mi volt ennek a szépsége? Mert ez nem egy tévedés volt. Nem egy hiba volt. Csak néha 
olyan érzést kelt, de ez nem egy tévedés vagy egy hiba eredményeképpen jött létre. 
 
Ez a valódi Shaumbra bölcsesség. Mi jó származott ezekből fejpántokból, továbbá abból, hogy 
bent rekedtél az elmében, a korlátozottságok börtönében – Atlantisz és a mostani időszak között? 
Mi volt ennek a rejtelme, misztikuma és a szépsége? Ez hatalmas dolog, úgy, hogy Linda, 
válassz gondosan! Ne gondolkozzatok ezen túl sokat! És remélem nem bánjátok, ha közben 
egy kis gyümölcssalátát eszegetek. 

 
CAROLE: Most azon tűnődőm, hogy… 
 
ADAMUS: Bele kellene tenni egy kis diót (a salátába, hogy 
energiadúsabb legyen – a szerkesztő megjegyzése), ha 
figyelembe vesszük a mai témánkat. 
 
CAROLE: … köze van-e a mély légzéshez. 
 
ADAMUS: A mély lélegzéshez. 
 
CAROLE: Azt  mondod, hogy amikor veszünk egy mély 
lélegzetet, akkor az elme elmegy. 
 
ADAMUS: Igen. De most az a kérdés, hogy mi volt a 
szépsége ennek az egésznek, hogy belementünk az elmébe, 

hogy annyira mélyen belementünk ebbe a börtönbe? Mi volt ennek a szépsége? 
 
CAROLE: Az, hogy az emberek szociálisabbak voltak, közösségbe tartoztak. 
 
ADAMUS: És mindez azért történt, hogy az emberek többet tudjanak egymással beszélni? 
 
CAROLE: Hát azért, hogy ott legyen a szeretet/szerelem érzése… 
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ADAMUS: Szeretet?! Hát ezzel én nem tudok együttműködni. Ki fogom ezt vágni az egész 
felvételből. (Adamus nevet) Ezzel csak szemetet adtál most nekem. Sajnálom. 
 
CAROLE: Rendben. 
 
ADAMUS: És értem én, hogy miért, azért, mert teljesen benne vagy az agyadban. És ez bámulatos! 
Ahogy megkaptad a mikrofont, máris belementél az elmédbe! 
 
CAROLE: De szívnek ehhez nincs valami köze? Mert… 
 
ADAMUS: Nincs. Nincs. Mert a szívet az elme irányítja vagy uralja. 
 
CAROLE: Jó, oké. 
 
ADAMUS: És ezt most szó szerint értsd, hogy a szívet az elme irányítja. A szívet, az érzelmeket 
teljes egészében az elme kontrollálja. És amikor az emberek azt mondják, hogy „Menjünk bele 
a szív terébe!” – akkor azzal csak az agyuk lágy részébe mennek bele. Csak ez történik, és nem 
más! (nevetések) És ezt most teljesen komolyan mondom! Nagyon komolyan! Ez az egyik 
legnagyobb csalás-ámítás, átverés a bolygón! (nevetések) 
 
Felemelkedett Mester Vagyok! A Felemelkedett Mesterek Klubjában ma délelőtt állva tapsoltak 
nekem a többiek úgy kb. 30 percen keresztül a zsenialitásom miatt, és te meg hozzám akarod 
vágni a mikrofont? (nevetések) 
 
Ez az egész szív dolog az elme hatalmas átverése, csalása. Ad neked egy kis jó érzést, tíz percre, 
vagy akár 1-2 napra is, majd, hogy „ Ó, érzelmes vagyok! Szeretetet és boldogságot érzek!” – 
Ez egy kész átverés, egy csalás! Sajnálom, de ugyan ki nem tapasztalta ezt már meg közületek?! 
„Ó, érzelmeim vannak! Szeretetet és boldogságot érzek!” – Aztán másnap meg a padlóra 
zuhantál. Ott feküdtél az ágyban, zokogtál, és engem hívtál! Azt mondod, hogy „Még több 
érzelmet akarok!” – Én meg már belefáradtam az érzelmekbe! Azok az elméhez tartoznak! 
Nem valódiak! Nem valódiak! Mesterségesek. Mind az elme hazugságai, hogy boldognak érezd 
magad. 
 
LINDA: Akkor hogyan lehet megkülönböztetni az érzelmet az érzéstől? Ezt itt és most én 
kérdezem! 
 
ADAMUS: Linda neked adta oda a mikrofont? 
 
LINDA: Mi a különbség az érzelem és az érzés között? Mert te ugyanabba a vödörbe helyezed 
mind a kettőt! 
 
ADAMUS: Nem, dehogyis. Az érzések teljesen mások. Az érzések az igaz érzékeket jelentik, azt 
a 200.000 angyali érzéket, amiket nem használtok. Az érzelmek pedig azok az emberi dolgok, 
amik az elméből erednek. Az elme kitalálta, vagy lemásolta, helyesebben csak próbálta 
lemásolni a valódi érzékeket, és létrehozta azok olcsó utánzatát, mert bizony már nagy régóta 
nem éreztétek azokat az érzéki érzéseket. Tényleg nincsenek valódi érzéseitek. Nagy ritkán 
éreztek egy kis valódi érzést, de még mindig az érzelmekkel foglalkoztok, amik az elméből 
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erednek és mesterségesek. Az érzelmeket ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor nem cukrot 
tesztek a kávéba, hanem azokat a vegyi anyagokat. És ti azt használjátok. Itt is ugyanerről van szó. 
„Tudod, a cukor nem jó, ezért inkább vegyszereket adunk neked helyette, ami aztán már tényleg 
nagyon rossz!” És azok nem valódiak. 
 
Pontosan ezt mondtam el ma délelőtt 
a Felemelkedett Mestereknek, hogy 
„ Amikor a csatornázótokhoz, a 
tanítóitokhoz mentek, és ezen dolgoztok 
velük, meg azon, hogy – Béke, szeretet, 
öröm, egység” – arra én köpök egy 
nagyot – „és remélem ezzel 
felbosszantom őket. Remélem ezzel ezt 
az egészet felrázom! Az egység az elme 
létező legnagyobb hazugsága, az 
érzelmek mellett.” Egység – 
„Mindannyian térjünk vissza az 
Egységbe!” – Ez pont olyan, mintha azt 
mondanád, hogy „ Akkor most 
felejtsünk el mindent, amit tettünk és 
menjünk vissza Atlantiszba, és újra 
legyünk Egyek!” – Nem! Ti szuverén 
létezők vagytok! Nem tértek vissza az 
egységbe! Az egység egy csalás, egy 
átverés és mindenki, aki ezt tanítja… (Adamus nevet) Cauldre most megpróbál megállítani 
engem, de én vagyok az erősebb! (nevetés) Felemelkedett Mester vagyok. És kimondom, hogy 
„ Bárki, aki az egységet tanítja, az tele van makyóval! (még több nevetés) És az elméjükben 
vannak. Totál szarságot tanítanak itt a bolygón.” Mit gondoltok, a bolygó miért… 
 
LINDA: Csak neveket ne mondj! 
 
ADAMUS: Jaj, ugyan már, hadd mondjak egy pár nevet! (nevetés) Nem, nem, nem. 
 
Akkor hol… 
 
CAROLE: Akkor mégis mi volt a haszna a fejpántnak? 
 
ADAMUS: Hogy mire volt jó a fejpánt? 
 
CAROLA: A szeretet, vagyis a hamis szeretet/szerelem, ahogy te hívod ezt. 
 
ADAMUS: Érzelmek. 
 
CAROLE: Igen. 
 
ADAMUS: Szóval szerinted ezek jótékony hatással bírtak? 
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CAROLE: Hát, lehetséges. 
 
ADAMUS: Akkor most szeretnék neked eladni egy autót! (még több nevetés) Jó. És egyébként 
ez kemény dolog. Kemény. Nem könnyű ez, ezért megértem a frusztrációdat. Most a 
legszívesebben megfojtanál. 
 
CAROLE: Nem, nem. 
 
ADAMUS: De az csak egy érzelem. Hamis. Nem valódi. (nevetés) A valódi érzésedből egy jó nagy 
ölelést adnál nekem. (Carola a fejét rázza) Nem annyira. (nevetések) Jól van. 
 
Kérem a következő választ! Gyerünk! Ez nem egy tévedés volt. A fejpántok nem tévedésből, 
nem egy hiba eredményeként kerültek fel. Bár néha ez úgy tűnik, de meg volt ennek a maga 
szépsége. Volt valami, amit megtettünk, illetve megtettetek. Mi volt az? 
 
GARY: Ugyanaz volt az észlelésünk. 
 
ADAMUS: Ugyanaz volt az észlelésetek. Ez 
pontos. Ez az egyik dolog. És… hol van 
Linda, amikor szükség van rá? 
 
LINDA: Pontosan itt van! 
 
ADAMUS: Nos, azt várjuk tőled, hogy 
mindig legyél itt! (nevetések) Azonos 
vagyis közös volt az észlelés. Ott volt a 
hasonlóság. A hasonlóság, a közösség, a 
közös észlelés, amivel nem rendelkeztetek, aztán meg ez vezetett ehhez az egész egység 
dologhoz, amivel egy kicsit túl messzire mentetek. Közösség, hasonlóság. Így meg tudtuk 
egymással osztani a tapasztalásainkat, ezen a módon közös tapasztalásban lehetett részünk, és 
ennek meg van a maga szépsége. Igen. Jó. 
 
Részben ennek az az oka, hogy – ismételten, mielőtt eljöttetek volna a Földre, ott voltak a 
spirituális vagy angyali családok, akik között állandóan rengeteg sok csata zajlott oda-vissza. 
De most, hogy lejöttetek ide a Földre, mindannyian egyenlővé váltatok a fejpántok által. Mind 
egyenlők, egyformák lettetek! És ennek része az, hogy megértsétek az angyali birodalmakban 
tapasztaltakat. Itt vagyok, ne a képernyőt nézzétek! (nevetés) Ez jó volt. Linda, vidd a mikrofont! 
 
LINDA: Lássuk csak! 
 
ADAMUS: Igen, és még mi volt ennek az oka? 
 
LINDA: A kíváncsi elmék tudni akarják. 
 
ADAMUS: Meg volt ennek a szépsége. 
 
LINDA: Oké. 
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DAVID: (megköszörüli a torkát) Ö... (megint megköszörüli a torkát) 
 
ADAMUS: Gondolkozol. 
 
DAVID: Igen. 
 
ADAMUS: Na igen. 
 
DAVID: Gondolkoztam. 
 
ADAMUS: Igen. Szeretnéd, ha Linda elterelne téged? Na igen. (David fejbe vágja magát a 
mikrofonnal –  nevetnek) Nézz csak rá! Mi van a lábán? Csizma vagy cipő? Én nem tudom 
eldönteni. 
 
DAVID: Hohó! 
 
ADAMUS: A 17-ik század óta nem láttam ilyet. (nevetés) 
Ez itt most egy elterelés David számára. 
 
DAVID: Igen, ez egy tapasztalás volt. 
 
ADAMUS: És mi jó származott belőle? Miféle bölcsesség 
származott ebből számotokra és az atlantisziak számára, 
amit csak most kezdtek felismerni? 
 
DAVID: Hogy magunkra vettük a korlátozottságot. 
 
ADAMUS: Hát az biztos! Ez történt. De – és te ezt szereted? 
 
DAVID: Nem, de ez az ajándék végre már. Hosszú utat jártunk be, mire rájöttünk, hogy ez már 
nem illik hozzánk, és ezt meg tudjuk változtatni, és választhatunk mást. 
 
ADAMUS: Én ezt kicsikét másképpen fogom meghatározni, és te Linda pedig nagyon gyorsan ide 
fogsz szaladni és le fogod ezt írni. Vedd el tőle a mikrofont, mert különben nem fogja abbahagyni 
a beszédet! (nevetés, ahogy Linda ide-oda szaladgál) 
 
SART: Gyorsabban! Gyorsabban! 
 
ADAMUS: Belementetek a korlátozottságba, de miért? (valaki azt mondja, hogy: - A tapasztalás 
kedvéért.) 
 
LINDA: Mit mondott? 
 
ADAMUS: Azt, hogy a tapasztalás kedvéért. Igen, abszolút, a tapasztalás kedvéért. Az Én Vagyok-
ot ez nem érdekli. Az Én Vagyok azt mondja, hogy „ Hé, létezik valami más! Hé, ember! Miért 
nem mész le oda, ahol aztán rendesen lekorlátozod magad, aztán meg majd meséld el, hogy ez 
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milyen volt? Én addig itt maradok a saját nagyságomban, te pedig lemész oda.” – Ez azért történt 
így, mert meg tudja ezt tenni. Belemehet a korlátozottságba. És ezt éreznetek kell, és ne 
gondolkozzatok ezen, mert az Én Vagyok meg akar ismerni, át akar érezni és meg akar 
tapasztalni minden potenciált. Nem csak a szépséges potenciálokat, nem csak a hatalmas, 
grandiózus potenciálokat, hanem minden létező potenciált meg akar tapasztalni, még a teljes 
elkülönültség potenciálját is. A teljes elkülönültségen azt értem, hogy itt vagy te – és most 
egy pillanatra helyezd magad bele az Én Vagyok-odba. Oké, itt vagy tehát az Én Vagyok-odban, 
aki azt mondja, hogy „Nahát, nem lenne csodálatos megtapasztalni a teljes elkülönültséget, 
egészen addig a pontig menően, ahol már magamra sem emlékszem? Próbáljuk meg! Vegyünk 
magunkra néhány fejpántot, és éljük ezt meg!” 
 
Tehát az elkülönültség azért jött létre, mert lehetséges. Korlátozottság, a tapasztalást kedvéért. 
Ez is a része ennek. És még mi? Milyen egyéb jó származott ebből? Van ebben egy óriási dolog. 
Olyan ez, mint egy óriási elefánt a teremben. Pontosan itt áll az orrotok előtt. 
 
SHAUMBRA 2 (nő): Hogy megtapasztaljuk a fizikai létezést. 
 
ADAMUS: Igen. 
 
SHAUMBRA 2: Hogy képesek legyünk legyőzni a sűrűséget. 
 
ADAMUS: És ehhez ilyen 
szélsőséges dolgokat 
kellett tenni az elmével 
és az aggyal? Úgy értem 
megtapasztalhattad 
volna úgyis a fizikai 
létezést, hogy közben 
nyitva hagyod a 
bejárati ajtót, hogy ki – 
be tudj járni ebből az 
egészből? 
 
SHAUMBRA 2: Nem. 
 
ADAMUS: Nem. 
 
SHAUMBRA 2: Nem. 
 
ADAMUS: Jól van. Ez segített abban, hogy benne legyél a fizikai létformában? 
 
SHAUMBRA 2: Igen. 
 
ADAMUS: És akkor mégis, hogy a fenébe fogsz ebből kijutni? 
 
SHAUMBRA 2: Hát, kezdetben valahogy így. (elkezdi levenni a vállkendőjét) 
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ADAMUS: A halál nem juttat ki téged a fizikai létezésből. Többé ez már nem működik. Régebben 
még működött, de a halál jegy ma már nem működik azon a módon. Azonnal visszajössz. 
 
SHAUMBRA 2: Igen. 
 
ADAMUS: Igen. (A kérdező nevet) Hát nem borzasztó? Akkor hogyan fogsz kiszállni a fizikai 
létezésből? 
 
SHAUMBRA 2: (szünetet tart) Túlterhelem az elmét. 
 
ADAMUS: Ó! 
 
SHAUMBRA 2: Úgy értem miért is ne? 
 
ADAMUS: Na igen. 
 
SHAUMBRA 2: Már egyébként is nagyon közel állok  ahhoz, hogy  túl terheljem, szóval tőlem 
akár… 
 
ADAMUS: Lényegében az elme ezt imádja. 
 
SHAUMBRA 2: De tényleg, megpróbálhatod azt olyan  nagyon  túlterhelni, amennyire csak tudod 
vagy akarod, és az elme erre azt mondja, hogy „Gyerünk, adjad csak! Ettől csak még nagyobb 
leszek! Csak még kiterjedtebb leszek!” 
 
SHAUMBRA 2: Nos, az lehet, hogy ezt gondolja. Szerintem az elme korlátainak is meg van a 
maga határa, csak egy bizonyos szintig mehetsz el, aztán ha még egy kis apróságot hozzáadsz, 
akkor felrobban. 

 
ADAMUS: Hadd fogalmazzam ezt meg úgy, hogy „Az 
elme egy soha véget nem érő korlátozottság tud 
lenni, korlátlan mennyiségű korlátozottságot képes 
magára venni. Vagyis képes teremteni, képes nagyon 
tágassá és szélessé válni. Képes még több folyosót, 
szárnyat, osztályt vagy részleget létrehozni az elme 
intézményében, de az attól még mindig az elme 
marad. És tényleg hatalmassá válhat a korlátait 
illetően.” 
 
SHAUMBRA 2: (nevetve) Elhiszem neked. 
 
ADAMUS: Köszönöm. (mind a ketten nevetnek) Azt 
akarom ezzel mondani, hogy az elmének nincsenek 
határai vagy korlátai, amikor a korlátozottságról, a 
korlátokról van szó. Állandóan újrateremti magát 

annak érdekében, hogy még több korlátozottságot elszállásoljon magában. Tehát az elme elétek 
hozhat egy jókora nagy tálcát, ami telis-teli van korlátozottsággal, korlátokkal, amire azt mondod, 
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hogy „Ó, nem, nem! Már tényleg tele vagyok. Elég volt ezekből!” – Az elme pedig erre azt 
mondja, hogy „Ó, dehogyis! Még sok helyünk van ezek számára is. Ez csak még több korlát.” – Jól 
van. Nem is tudom, hogy mit írjunk fel a táblára, de talán csak azt, hogy „fizikalitás”. 
 
LINDA: Fizikalitás? 
 
ADAMUS: Igen. Add oda a mikrofont valaki másnak és írd le azt a szót, hogy „fizikalitás”! Aztán 
pedig máris szaladj vissza! (nevetések) Igen. Mi ennek az egésznek a szépsége? 
 
MERIKA: Talán az, hogy belemegyünk a tömegtudatba? 
 
ADAMUS: Belemenni a tömegtudatba? Az jó móka, vagy mi? 
 
MERIKA: Nem jó móka, de lehet neki egy funkciója. 
 
ADAMUS: Hát David is valami ilyesmit mondott, a közös tapasztalásokat, a hasonlóságot. 
 
MERIKA: Igen. 
 
ADAMUS: Azt a képességet… 
 
MERIKA: Hipnózist. 
 
ADAMUS: Az egységet – „Akkor kísérletezzünk ezzel!” – és most adok nektek egy tippet. Ha az 
egységgel és a hasonlósággal, meg a közös tapasztalással kísérletezünk, akkor mind ugyanúgy 
nézünk ki, ugyanúgy cselekszünk, ugyanúgy beszélünk – és mi az, amit ebből tényleg 
megtanulunk? Egy óriási dolgot. És a szó az „sz” betűvel kezdődik. 
 
MERIKA: Sz-szel kezdődik. 
 
ADAMUS: Igen, és nem a szar szót értem ezalatt. (nevetés) Most az egyikőtöket csatornáztam. 
 
MERIKA: Akkor valahogy az ÉN-nel kapcsolatos. (mondja nevetgélve) 
 
ADAMUS: A szuverenitás. A szuverenitás. 
 
MERIKA: Szuverenitás. 
 
LINDA: Ó! 
 
ADAMUS: Szuverenitás. 
 
MERIKA: Ó, igen! 
 
ADAMUS: Tehát az egyik óriási nagy ajándéka ennek az egésznek, a fejpántoknak, az volt, hogy 
belementünk az elmébe, a közös tapasztalásba, a tömegtudatba. Abba, hogy „egyek vagyunk” 
– Nem vagyunk. Tehát hogy belementünk ebbe az egészbe, és ez egy igazán csodálatos módja 
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annak, hogy végsősoron segítsen neked abban, hogy felismerd a szuverenitásodat. Ez egy 
meglehetősen torz és őrült módja volt ennek, de a lényege az volt, hogy „Tagadjuk meg a 
szuverenitásunkat, felejtsük el a szuverenitásunkat annak érdekében, hogy végre nagyra tudjuk 
azt becsülni! – Mert ez az utazás – amióta csak feltettétek ezt a hülye kérdést, hogy  „Ki vagyok 
Én?”  –  végig arról szólt, hogy eljuss a szuverenitásodhoz! Erről van szó! Akkor most kérném 
kicsit lejjebb kapcsolni a fényeket! Mert még megvakultok itt nekem! Megint aludni akartok. 
 
Tehát a fejpántok szépsége, a fejpántok végső szépsége az volt, amit talán nem is lehetett volna 
semmilyen más módon megtenni – hogy eljuss a szuverenitásodig. És hogy azáltal juss el erre 
a megértésre, hogy mi is a valódi szuverenitás, hogy belementél a Borgba, vagyis benne voltál a 
tömegtudatban, hogy be voltál zárva az elmédbe. Ez volt ennek a szépsége, és egészen 
Atalntisztól kezdődően, még csak most kezditek ezt egyáltalán igazán megérteni. Ez a Shaumbra 
Házának az ajándéka a sok-sok más ajándék mellett, és ez az az ajándék, amit vissza fogtok adni 
ennek a bolygónak – a szuverenitást! Azt, hogy „Vagyok, Aki Vagyok!” Ó, hát voltam én ennek a 
spektrumnak a másik végén is, ahol be voltam zárva az elmémbe, be voltam zárva az intézetbe 
az összes többi rabbal együtt, és ahol az lett nekem mondva, hogy „Próbáld meg itt jól érezni 
magad!” – De végül megértettem, hogy mi is a szuverenitás. Vagyok, Aki Vagyok. 
 
És most érezzetek ebbe bele! A fejpántokkal, a tömegtudattal és minden egyébbel együtt, és 
most elkezditek felismerni a szuverenitásotokat, az önmagatokkal való Egységeteket, az 
egyediségeteket, a Lelketeket. Képzeljétek el a tapasztalásotokat ebben az egészben! Képzeld 
csak el, hogy az Én Vagyok most mennyire nagyon örül ennek. Mert tudja, hogy most már tud 
valamit, meg van a bölcsessége valamiről, amiről korábban még csak nem is hallott, amit nem 
is ismert – ami a szuverenitás. „Létezem. Szuverén létező vagyok. Én is Isten Vagyok.” 
 
Hát az meglehet, hogy ez egy hosszadalmas és kegyetlen útnak tűnik eljutni idáig a fejpántokkal 
meg azzal, hogy az agy, az elme börtönébe voltál bezárva, és nem tudtad, hogy tudsz onnan 
kijönni, de valójában ez az egész mind mondhatni egy szempillantás alatt történt. És tényleg pokoli 
egy tapasztalás volt, és most már beérkeztek a szuverenitásotokba. 
 
 
Agy kontra elme 
 
Még nem válaszoltam meg a kérdést, ami így szólt, hogy „Hogyan jutunk ki az elméből, mi a 
repedés a tojáson, mi a hiba a rendszerben?” – Nos, erről most beszélni fogunk egy kicsit, de 
még mielőtt ezt megtennénk, szeretnék még egy kicsit az agyról beszélni. Megkértem a stábot, 
hogy tegyenek fel egy képet a képernyőre, és ma reggel arra kértem Cauldre-t, hogy keresse 

meg ezt a képet, és ahogy meglátjátok a képet, az a kérdésem, hogy „Mi 
nem stimmel ezzel a képpel?” 
 
(szünet, amíg a kép megjelenik a képernyőn) 
 
Mi a baj ezzel a képpel? Érti valaki? (valaki mondja, hogy „ Nincs 
feje!”) Igen, ez egy fejnélküli csirke. Megkértem Cauldre-t, hogy 

nézzen ennek utána, és keresse meg ezt a képet, mert ma ezt szeretném példaként használni. 
És ez egy igaz történet. 
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Ő itt Mike, a fejnélküli csirke. És ő egy igazi csirke volt. Mike itt, Colorado-ban élt egy farmon 1945-
ben. A farmer kiment, hogy vacsorát szerezzen magának, mert 
tudjátok régebben az nem úgy volt, hogy ehhez csak kinyitották  a 
hűtőszekrény ajtaját, vagy az autójukkal beálltak a drive-ba, és ott 
adták le az étel rendelésüket. Hanem kimentek az udvarra, és 
elkaptak egy csirkét, amilyen Mike is volt, majd fogták a baltát és 
levágták a fejüket. 
 
Hát a gazda aznap éppen ivott egy keveset, és amikor kiment, hogy 
levágja a csirke fejét, nem vágta le úgy a fejet, mint máskor. A fej 
lehullott – nézzétek meg a következő képet, ahol Mike látható úgy, 

hogy a saját feje mellett áll (ezt látva páran azt mondják, hogy „ Óóóó!” – Adamus pedig nevet) 
 
Ez egy igaz történet. A fej a földre hullott, a farmer gazda pedig nem tudta, hogy mihez kezdjen. 
Észrevette, hogy Mile még mindig ugyanúgy szaladgált, és egy szadista módon azt gondolta 
magában, hogy „Kíváncsi vagyok, hogy ez vajon meddig lesz így?” 
 
Másnap azt látta, hogy Mike még mindig szaladgált. Majd a rákövetkező napon is, és akkor a 
farmer azt gondolta, hogy „Mi van akkor, ha enni 
adok neki? Mi van, ha egy kis szemcseppentőt 
használok az etetéséhez… nem tudom mivel etetik 
a csirkéket. Tejjel vagy nem tudom mivel.” És ez 
így folytatódott tovább. És hamar eltelt egy hét, és 
Mike kicsit meg volt ijedve. Ja, nem Mike volt 
megijedve, hanem a farmer volt egy kicsit 
megijedve. (nevetések) Mike-nak nem volt más 
lehetősége. (még több nevetés) Csak ennyit 
mondhatok. A farmer pedig azt gondolta. „Azon 
tűnődöm, hogy ez itt vajon a Sátán műve? Lehet, 
hogy itt valami démonikus dolog folyik.” – Mert a 
csirke továbbra is ugyanúgy szaladgált, kapirgált, 
evett, kakált, mint ahogy ez a csirkéktől 
megszokott. Hát igen! (nevetések) 
 
A farmer elmesélte ezt egy pár embernek, akik azt mondták neki, hogy „Igazi kincs van a 
kezedben. Szert tehetsz egy kis pénzre Mike-ból. Csak etesd tovább, és vidd és mutasd körbe 
mindenfelé. Negyed dollárt kérj azoktól emberektől, akik látni akarják a fejnélküli csirkét!” – És 
így is tett. Mai dollár értékben számolva havonta úgy 50.000 dollárt kaszált ebből – és nem 
az akkori értéken, hanem a mai értékben, azzal, hogy körbe mutogatta ezt a perverz, 
természetellenes Mike-ot, akit felállított egy talapzatra, és egy negyed dollárost kért azért, ha 
valaki látni akarta Mike-ot. 
 
És ez így ment 18 hónapon keresztül. És ez egy igaz történet. Ez így ment másfél éven keresztül, 
és az egyetlen oka annak, hogy Mike meghalt az volt, hogy a farmer, aki városról-városra, 
faluról-falura vitte őt a látványosság kedvéért, egy nap megint kicsit túlságosan felöntött a 
garatra, mert ugye most már volt pénze, és elég nagy lábon élt. És elfelejtette magával hozni 
azokat a kis szerszámait, amiket arra használt, hogy kitisztítsa Mike torkát, hogy meg tudja őt 
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etetni, és egy kis kukoricával etette meg Mike-ot, ami nem volt túl okos dolog, mert Mike ettől 
elkezdett fulladni, és a farmernál nem voltak ott azok a szerszámok, amivel ki tudta volna tisztítani 
a torkát, és Mike egyszer csak eldőlt és meghalt. 
 
Na most, a történet morálja… (Adamus nevet) Miért is mesélem el nektek ezt a történetet? 
(valaki azt kiáltja, hogy „ Miért?!”) Hogy miért mesélem ezt el?! A Felemelkedett Mesterek 
Klubjában megtapsolnak engem. Itt pedig kifújolnak! Hogy miért? Hát azért, mert nem az agyad 
vagy. Olyan vagy, mint Mike – ha levágják a fejedet, akkor is tovább működsz. De te ezzel a 
dologgal azonosítod magad, ami ott van a fejed tetején, pedig a valóság az, hogy talán, esetleg 
te is képes lennél tovább élni nélküle, ahogy ezt Mike is megtette. És most erre ezt a szélsőséges 
példát használom. 
 
Ezzel a dologgal itt – (a fejére mutat) teljesen azonosítod magad, pedig az nem te vagy. Az 
mindössze egy feldolgozó egység, egy processzor, aminek meg van az a képessége, hogy 
befogjon egy nagy sávszélességet, egy nagy spektrumot, sok gondolatot, majd lecsökkentse 
azt, lekorlátozza azt, végül pedig bedobozolja azt. Az agy ezt tényleg remekül csinálja. 
 
Az agyadnak nincs egy deka memóriája sem. 
Az agyadnak nincs memóriája. Egy szemernyi 
sincs. Az agyad nem generál semmilyen 
energiát. Semmit sem. Használja az energiát. 
De nem egy energiaforrás. Az agyad nem 
intelligens. Nincs intelligenciája, és ezt nem 
sértésként mondom, hanem azért, mert ez az 
igazság. Az agyadnak egyáltalán nincs 
intelligenciája. Egyszerűen csak egy eszköz. 
És van egy olyan része az agyadnak, amit 
hüllő agynak hívnak, meg egy másik része, 
amit emlős agynak hívnak, továbbá van egy 
olyan része, amit az idők során kifejlődött az emberekben, de attól még az agyad pusztán  csak 
egy processzor. Az agynak nincs emlékezete. Az egyetlen dolog, amiben nagyon jó az agy, az, hogy 
saját magát hülyíti, és ezáltal téged is hülyít, - belevisz a korlátozottságba, és többé már nem vagy 
szuverén. Ebben tényleg remek munkát végzett. De talán egész végig ez volt a terv. Talán végig ez 
volt a terv. 
 
Azt mondom, hogy az agyad nem tartalmaz semmit ezekből. Az elméddel már kicsit más a 
helyzet. Az elméd. Az elméd nem azonos az agyaddal. Ne keverd össze a kettőt! Levághatjuk 
Mike fejét, aki attól ugyanúgy tovább tud élni. Az elméddel már egy kicsit más a helyzet. Hol 
található az elméd? 
 
Egyébként szeretem azt, amivé az „elme” szó vált. Az elme nem csak egyfajta psziché, nem csak 
szinte már a spirituális aspektusa az agynak. Hanem most már használják is ezt a szót. Lényegi 
jelentése a kontrollálás, az irányítás és a korlátozás. (itt olyan példa mondatokat sorol fel, amit 
nem lehet magyarra fordítani, csak az angol nyelven van jelentésük, hiszen mi az elme szót 
ebben az értelemben nem használjuk. – A saját dolgoddal törődj! Figyelj oda a tanítóra! Figyelj 
oda a viselkedésedre! - De itt van például magyarul az elmélkedés szó, továbbá az „ész” szó, amit 
szintén az elmét jelenti – a ford. megj.) 
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Tehát hol található az elme? Levághatjuk a fejeteket! De nem fogjuk, ezt megígérem. 
Levághatjuk a fejeteket, és attól még ugyanúgy életben maradhattok, talán, esetleg. Mike 
életben maradt. Hol van az elmétek? Hol található az elmétek? Valaki? Jelentkezzetek! (valaki 
azt mondja, hogy „Az aurában”) Az aurában. Az aura lényegében egy energia mező. A meződ a 
kisugárzása, de az elméd nem az aurádban van. Valaki más? Hol található az elme? 
 
Igen, a mikrofonba beszélj kérlek! Hol van az elme? 
 
TAD: Hát az első dolog, ami beugrott, az az volt, hogy fent, az iCloud-ban, vagy felhőben. 
 
ADAMUS: Fent a felhőkben? 
 
TAD: Tudod miről beszélek. 
 
ADAMUS: Az iCloud-ról vagy felhőről. Igen. 
 
TAD: Tudod ez… 
 
ADAMUS: Az iCloud vagy felhő. Igen, igen. 
 
TAD: iCloud / felhő. 
 
ADAMUS: És hol van ez az iCloud / felhő tároló? 
 
TAD: (szünetet tartva) Sehol. 
 
ADAMUS: Sehol. Így igaz. Sehol. Valaki más? Hol található az elme? Mi az elme? Mi az elme és 
hol a pokolban van? Mert ha túl fogunk rajta lépni, akkor nem árt egy kis megértéssel bírnunk 
azzal kapcsolatosan, hogy hol található. 
 
SHAUMBRA 3 (nő): Az elme a test navigátora. 
 
ADAMUS: Hogy mondtad? 
 
SHAUMBRA 3: Az elme a test navigátora. 
 
ADAMUS: Hát mondhatni, úgy félig meddig. 
 
SHAUMBRA 3: A fizikai valóság navigátora. 
 
ADAMUS: Igen, de mégis akkor meg hol a fenében van? 
 
SHAUMBRA 3: Nem egy helyen van. 
 
ADAMUS: Akkor talán a lábadban van? 
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SHAUMBRA 3: Nem. 
 
ADAMUS: Talán a szívedben van? 

 
SHAUMBRA 3: Nem. 
 
ADAMUS: Akkor az agyadban van? 
 
SHAUMBRA 3: Nem. 
 
ADAMUS: Nahát! Hát nem érdekes, hogy az agy az a dolog, illetve 
az agy és az elme egymással összekombinálódnak abból a célból, 
hogy fájdalmat teremtsenek a testedben. Miközben a fájdalom 
igazából nem valóságos, nem valódi. 
 

SHAUMBRA 3: Igen, az egy illúzió. 
 
ADAMUS: Ez az agy és az elme impulzusa. De nem érdekes, hogy az agy és az elme olyan 
körmönfontan okos? Az agy egyáltalán nem érez fájdalmat. Végezhetnék rajtad egy agyműtétet 
később, és semmilyen fájdalmat nem éreznél közben. Mert az agyban nincsenek fájdalom 
receptorok. Hát nem elképesztő? Ennek sok mindent el kellene árulnia számotokra az agyról és 
az elméről. Igen az agy az, ami leszállítja a 
fájdalom érzetét a testetekbe – amit egy 
páran most is éreztek. De az nem valódi. Nem 
valódi. 
 
Egyébként tudom, hogy a Shaumbra tényleg 
nagyon be akar menni a FényTestbe, de 
előtte ezt a dolgot kell megtennünk, mert 
máskülönben csak… tudjátok mi fog 
történni? Azt mondjátok, hogy „Jaj, hagyjuk 
már ezt az összes többi dolgot! Hozzuk már 
be azt a FényTestet ide!” – De az mindössze 
az agynak meg az elmének a mesterséges 
produktuma lenne! Mindössze csak az 
lenne, és ti pedig eljátszadoznátok ezzel. 
Eljátszanátok a FényTest játszmát, hogy „Ó, 
hát én most hozom be a FényTestemet!” – 
Pedig dehogyis! Erről szó sincs. Az csak egy 
újabb szárnya vagy részlege az elme 
intézményének. Attól még mindig ugyanúgy 
a diliházban vagy. Azért is kell ezen az 
egészen keresztülmennünk. Túl kell lépnünk az elmén, mielőtt behozhatnánk a FényTestet! És 
ahogy már korábban elmondtam, időnként kissé felbosszantanak azok az emberek, akik a 
FényTestről tanítanak, miközben még nem léptek túl az elméjükön. (nevetések) Ezért aztán a 
FényTest csak egy új szárny lesz a diliházban. Ennyi az egész. 
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Jól van. Hol is tartottunk? Ó, sajnálom, a testeteknél, az agyatoknál. Hol található az elmétek? 
 
SHAUMBRA 3: Nem fizikai. Talán egy másik dimenzióban. 
 
ADAMUS: Nem. 
 
SHAUMBRA 3: Pedig mindössze a fizikai valóság navigátora. Ezért is tették a fejpántosok azt, 
amit tettek, hogy… 
 
ADAMUS: A mikrofont a szád elé kell tartanod, az agyadnál! 
 
SHAUMBRA 3: Ezt tettük magunkért, hogy itt maradjunk a testben, és közben navigáljuk a fizikai 
valóságot. 
 
ADAMUS: De hol székel az elme? Hol található a psziché? 
 
SHAUMBRA 3: Azok csak kémiai vegyületek. 
 
ADAMUS: A fejedet érted ezalatt? 
 
SHAUMBRA 3: Nem. 
 
ADAMUS: Nem, nem. Az nem a fejedben van. Nem ott van. Az agynak nincs emlékezete, nem 
kreatív. Nem igazán oldja meg a problémákat. Az agy csak egy processzor, semmi több. Még csak 
nem is egy memória tároló eszköz. 
 
Akkor tehát hol található az elme? Linda körbe viszi a mikrofont. Hol található az elme? És mi 
az elme? 
 
Tegyétek megint vissza Mike képét, csak, hogy 
mindenkit bátorítson! (nevetés, Adamus is nevet) 
 
JAN: Úgy érzem most magam, mint Mike. (nevet) 
 
ADAMUS: Hol található az elme? Annak összes 
emlékével, a létidők  emlékével, érzelmével, érzésével, 
ítélkezésével, tudatosságával és tapasztalásával 
együtt, mégis hol a fenében lehet? 
 
JAN: Most éppen az elmémben vagyok, mert halvány 
elképzelésem sincs róla. 
 
ADAMUS: Igen, igen, igen, igen. (mind a ketten 
nevetnek) Igen. 
 
JAN: Úgy értem, mindig is azt  gondoltam, hogy az  agy a felelős mind azokért a dolgokért, és 
te most azt mondod nekem, hogy nem az agy ezért a felelős. 
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ADAMUS: Vágjuk le a fejét! 
 
JAN: Biztos meglepődnék! 
 
ADAMUS: És a test ugyanúgy működne tovább. És ez egy közös észlelés, hogy az emlékezet 
idefent, az agyban található. 
 
JAN: Hát igen. 
 
ADAMUS: Pedig nem! És végezhetnénk egy boncolást valakinek az agyán, ha akad erre egy 
önként jelentkező, és akkor meg tudnánk nektek mutatni, hogy nincs ott semmi. Nincs ott 
semmi, csak kémiai vegyületek, meg elektromosság, és az elmével való kapcsolat. De hol 
található maga az elme? 
 
(szünetet tart) 
 
Még egy választ kérek! Még egyet! Oké. Hol található az elme? Van valaki, aki meg akarja ezt 
válaszolni? 
 
CHRISTINA: A tudat része? 
 
ADAMUS: A tudat része. Köszönöm. És a tudat hol található? 
 
CHRISTINA: Mindenhol. 
 
ADAMUS: Nem, nem mindenhol. A te tudatod hol van? 
 
CHRISTINA: Az Én Vagyok-ban. Én Vagyok. 
 

ADAMUS: Azt mondtad, hogy 
Kanadában? (nevetések) 
 
A tudatod ott van, ahol te vagy. 
Az elme mindössze egy 
aprócska kis töredéke, egy 
rendkívül korlátozott része a 
tudatodnak. És a tudatod ott 
van, ahol te vagy. Nem csak 
fizikai értelemben, hanem 
tudatosságban, és az elme 
ennek pusztán egy apró kis 
szilánkja. Nem foglal el teret, 
időt és mást sem, de része a 

tudatnak, a te tudatodnak. Köszönöm. Helyesen válaszoltál. (valaki azt mondja, hogy „Bimm-
Bamm! Bimm-bamm!”) Bimm-bamm! Oké, most már megölhetitek a csirkét. Most már elég volt 
belőle! (nevetések és a kép eltűnik) Oké, pont akkor, amikor már kezdtétek megszokni. 
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Nagy dolog, hogy ahogy tovább lépünk, ahogy túllépünk az elmén, onnantól kedve az csak egy 
tudati pont, és nem több. Az nem itt a fejben található, és nem a térben vagy az időben létezik. 
Az egy aprócska kis csiszolata az átfogó tudatodnak, a Vagyok, Aki Vagyok- nak. 
 
A fejpántok tényleg nagyon ráfókuszáltak arra az aprócska kis csiszolatra, te meg elhitted, hogy 
ez te voltál. A részed. Nem fogjuk elpusztítani az elmét, ahogy túllépünk rajta. Egyáltalán nem 
teszünk ilyet. De elhiszed az elmében lévő gondolatokat. Elhiszed, hogy amit a szemeddel látsz, 
az igaz, valódi, pedig ez nem így van. Ez a valóságnak mindössze egy nagyon kis része. Elhiszed, 
hogy amit a testedben érzékelsz, legyen az fájdalom vagy élvezet, az valódi, pedig nem az. 
Mindössze a valóság apró kis töredékei, de nem a teljes valóság. És amikor valaki elkezdi elhinni, 
hogy ez a valóság, és ez minden, ami létezik – a fájdalom a testedben, a gondolat az elmédben, 
mindezek a dolgok – ez az, amikor tényleg foglyul ejt az elme csapdája és korlátoltsága. De, 
amikor megengeded magadnak, hogy sokkal, de sokkal több minden létezik ennél, felismered, 
hogy az pontosan itt van. Nem valahol odakint van, nem itt a fejedben van, hanem pontosan itt 
van, és mindig is pontosan itt volt. Mindig is itt volt. 
 
Akkor most vegyünk egy mély lélegzetet! Kérnék egy kis zenét, és ma belevittelek titeket a 
felfájásotokba. Ez nagyszerű! Óh! A fej annyira…igen. Legyetek olyanok, mint Mike, és csak egy 
pillanatra vágjátok le a fejeteket! 
 
(megszólal a zene) 
 
Akkor most a zenével csinálunk erre egy merabh-ot! 
 
 
Merabh – Kövesd a tudást 
 
 
Ahová tartunk, minden, amit teszünk arról szól, hogy képesek legyetek itt maradni ezen a 
bolygón Testetöltött Mesterként – egy elmével, és persze egy aggyal, és még sok minden 
mással is – hogy érzékiek és szuverének legyetek! Hogy szuverén létező legyél! És tudjátok, ez 
volt a Lélek álma. És amiről a Lélek álmodik, az megvalósul, az úgy is lesz, az ember 
tapasztalását követően. 
 
Ez volt a Lélek álma, hogy tényleg, igazán megértse, megismerje magát valóban szuverénként. 
És ti ezt tettétek azzal, hogy teljesen benne voltatok az agyban, és ezzel az egész fejpánt 
dologgal – hogy eljussatok a szuverenitáshoz. 
 
Tudjátok az agyban az a vicces – hogy tényleg meg fogjátok tanulni azt az elmével együtt 
nagyrabecsülni. Az agy és az elme kizárólag csak saját magukkal elfoglalt egységek. Önmagukon 
belül maradnak. És egészen addig, amíg gondolkozol a megvilágosodásodon, az elmén való 
túllépéseden, addig még mindig az agyadban vagy. Még mindig az intézményben vagy. 
 
Korábban említettem, hogy nagyon sok álmotok van éjjelente – amikre vagy emlékeztek, vagy 
nem – de ezek az álmok arról szólnak, hogy kerestek valamit. Vagy arról, hogy eltévedtetek. 
Vagy pedig valami nagy frusztrációról. Vagy lehet ez egy olyan álom, ahol valamit elvettek tőled, 
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és te megpróbálod azt megtalálni és visszaszerezni, vagy pedig csak mérges vagy amiatt, hogy 
elvettek tőled valamit. Ezek az álmok mind arról szólnak, hogy megpróbálsz kiszabadulni, 
megpróbálod megtalálni a kiutat. 
 
Az elme értelmezése ez arra vonatkozóan – de persze az 
elme nem értelmez hitelesen, csak emberi fogalmakba 
helyezi a dolgokat, hogy meg tudd azokat érteni – de ezek 
az álmok mind arról szólnak, hogy megpróbálod 
megtalálni a kijáratot, a kivezető utat. És még álmodban 
is megérted, hogy ez megint csak egy újabb zsákutca. 
 
Valaki mostanában azt kérdezte tőlem, hogy „Miért nem 
szórakoztatóak és örömteliek az álmok? Nem a felhőkön 
kellene lebegnem éjjelente, és nagyszerűen érezni 
magam?” – Nos, az álmok egyik szintje, amit minden 
éjjel megálmodsz, arról szól, hogy megpróbálsz kijutni. 
Azokra az álmokra emlékszel, és ez frusztráló, nagyon 
frusztráló. 
 
De van egy másik álom is. Amit valamennyikre leárnyékol az elmés emberi álmod, meg minden 
más is. De létezik ez a másik álom, amibe szeretném, ha most beleéreznétek! 
 
Ez nem az elme álma. Ez nem a korlátozottságok álma. Hanem ez a tudás álma. 
 
Annak tudásának az álma, hogy tudod, hogy nem vagy te örökre az elméhez láncolva. Annak 
tudása, hogy sokkal több minden létezik ennél, az elmén túl. 
 
Ó, sokkal, de sokkal több minden létezik az elmén túl, de ne csak emberi érzékekként vagy 
észlelésekként gondoljatok erre! Ne csak abban az értelemben gondoljatok erre, hogy fiatalabbak, 
okosabbak vagytok, meg ehhez hasonlók vagytok. Egyébként az elme egy csepp intelligenciát 
sem tartalmaz. Nincs benne egy szem sem. Pedig sokan azt gondolják, hogy: - Én aztán nagyon 
okos vagyok. Az agyam intelligens! – Pedig dehogyis! Az agyadban csak kémiai vegyületek, 
elektromosság, sok szövet meg vér van. De intelligencia, az nincs az agyadban. De most 
elkalandoztam egy kicsit. Térjünk vissza az álomhoz! 
 
Ott van a tudás álma. Ez az a tudás, ami keresztül visz téged és kijuttat téged az elme 
korlátoltságából! És ehhez mindössze annyit kell tenned, hogy megengedd, hogy a tudás 
kézen fogjon, és kivezessen, kivigyen onnan téged! De fejezd be a gondolkozást! 
 
Engedd meg, hogy a tudás álma – ami tényleg a létező legjobb vezettetést nyújtó, amiben 
valaha is részed lehet – engedd, hogy továbbra is kivezessen téged most már az elméden 
túlra. 
 
Ne gondolkozz ezen! Ez a te tudásod. A te Gnosztod. A gnoszt megegyezik a tudással. 
 
Engedd meg, hogy kivigyen téged az elméden túlra, és ahogy ezt megteszi, ne feledkezz el arról, 
hogy az emberi részed miért is van itt. Az újért van itt. Az új tapasztalásért van itt. 
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Az elmédben erről mondhatni elfeledkeztél. Az elmédben nagyon be voltál mintázva. 
Egyébként ez az összes minta és korlátozottság nem az agyban található. Hanem annak a 
korlátozott tudatosságnak a része. 
 
Ha megtennéd, most csak hagyd, hogy a tudás, a te tudásod, egyenesen kivezessen téged azokból 
a fejpántokból! Hagyd, hogy kivezessen téged egyenesen az elméden túlra. 
 
(szünet) 
 
És ne feledd, hogy bármibe is mész bele, bármibe is viszed magad bele, beleértve ebbe az 
elmét, a kontrollt, az irányítást, a fejpántokat – tehát 
bármibe is mész bele, abból ki is tudsz szállni. Úgy, 
ahogy ezt én is megtettem a kristályommal, az én 
kristálytörténetemben, amibe belementem, amibe 
én vittem bele magam. Jó sok időbe került, mire 
felismertem, hogy ha bele tudtam abba vinni 
magam, akkor ki is tudok szállni belőle. És ezzel a 
felismeréssel vagy realizációval - egyetlen lépéssel 
kisétáltam belőle. 
 
Drága barátaim, most már elérkezett az új ideje! 
Ez egy kicsit ijesztő az ember számára, akik 
mindezidáig az intézményben raboskodott. Tudjátok, 
amikor egy 30-40 évet börtönben töltött rabot 
kiengednek, akkor az ijesztő. Bármilyen sokat is 
álmodtak a szabadságról, az akkor is ijesztő. 
Nincsenek ehhez szokva, és a legtöbbjük, több, mint 
75 %-uk végül megint a börtönben köt ki. Nem azért, mert rossz emberek, hanem azért, mert nem 
tudják kezelni az újat. Már annyira nagyon megszokták a börtönlétet,  hogy  megtalálják annak a 
módját, hogy újra visszakerüljenek oda.  
 
Mi az újba megyünk, és ez az, amit az ember annyira nagyon jól csinál. 
 
Túllépünk az elmén és a korlátokon. Belemegyünk abba, amit más emberek őrültségnek 
tartanak. Bemegyünk az újba! 
 
(szünet) 
 
Ez egy tapasztalás és a tudás, a Gnoszt csak arra kér téged, hogy egyszerűen öleld ezt magadhoz! 
 
Ez egy kicsikét kihívást jelent az ember számára, aki már olyan nagyon régóta abban a börtönben 
raboskodott, tudni azt, hogy egyszerűen csak ki fogunk onnan sétálni. Az ember egy kissé aggódik, 
hogy „De milyen az elmén túl? Milyen odakint? Már olyan régóta nem voltam odakint. És a 
börtönőrök üldözőbe vesznek majd, és visszatoloncolnak a börtönbe? Mi fog történni? Meg 
fogok bolondulni? Megőrülök?” 
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De most csak arra kérlek, hogy egyszerűen csak fogd meg a tudásod, a Gnosztod kezét – ahogy 
ezt Tóbiás hívta – annak a széknek a negyedik lábát – és öleld magadhoz az újat, ami eljön az 
életedbe! 
 
És majd a FényTestre is sor fog kerülni. Igen, mindenféle dolgok lesznek, amiket örömtelinek 
fogtok találni testet öltött Mesterekként itt, ezen a bolygón. De per pillanat csak sétáljunk ki az 
elme korlátaiból! 
 
Ja, és az a tapasztalás, amit a múlt havi összejövetelünkön említettem, hogy az 45- 60 napon 
belül fog megtörténi, az teljes egészében arról szól, hogy felkészítsen téged arra, hogy készen 
állj arra, hogy ki tudj sétálni az elméből. Az elme attól még ugyanúgy itt lesz. Továbbra is 
létezni fog, de egy teljesen másmilyen kapcsolatod lesz vele. Tulajdonképpen megtanulod azt 
nagyra becsülni, ha egyszer már kijutottál belőle. 
 
Az összes energia fel van készülve arra, hogy 
egyszerűen csak ki tudj onnan sétálni! Ez az, ami 
történik, és talán még egy pár héten vagy egy 
hónapon keresztül ott lesz ez a teljes zavar vagy 
dezorientáció az elmében. De ez az egész a 
kisétálásról szól. 
 
Akkor most arra kérnélek, ha megtennéd, hogy 
csak kövesd a tudásodat, ami kivezet téged az 
elme korlátozottságaiból. Kövesd a tudásodat, és 
az elvisz téged a valódi, igaz tudatodba. 
 
(szünet) 
 
Az elme a tudatodnak csak egy iciri-piciri kis 
csiszolata. 
 
Kövesd a tudásodat ebben a túllépésben! Ez a 
túllépés - ahova tartasz - azt hitted, hogy valahol máshol van, pedig nem. Pontosan itt van. 
 
Ne próbálkozz semmivel! Ne gondolkodj ezen! Ne végezz semmilyen fura gyakorlatokat vagy 
szertartásokat, mert akkor megint visszakerültél oda. Akkor az elméd foglya vagy. 
 
Csak fogd meg a tudásod, a Gnosztod kezét, és egyenesen sétálj ki onnan! 
 
(szünet) 
 
Drága ember, készülj fel valami újra! Ez az, amiben nagyon jó vagy, amit remekül csinálsz. Hogy 
megtapasztalod az újat. A Mesternek ebben nincs része. A Mester nem csinál semmi újat. Csak 
fogja azt, amit megtettél és bölcsességgé párolja. Az Én Vagyok csak elképzelni tudja az újat, vagy 
álmodni tud az újról, de csak te, az ember vagy az, aki tényleg, igazán meg tudod ezt tapasztalni. 
 
Akkor most közösen vegyünk egy jó mély lélegzetet ennek a napnak a szépségére! 
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És arról se feledkezzetek meg most, ahogy ezek a fejpántok elkezdenek lekerülni rólatok, hogy 
emlékezzetek ennek az egésznek a szépségére. Mert tényleg szépség volt ebben. És ez nem egy 
hiba vagy egy tévedés volt. Megtanuljátok ezt majd nagyon mélyen nagyra becsülni, ahogy itt 
maradtok ezen a bolygón testet öltött Mesterekként. Ez az egész a szuverenitásról szólt. 
 
Akkor most közösen vegyünk egy mély lélegzetet! 
 
És visszatérve a mai nyitó állításomra, addig vagy őrült, amíg már nem vagy az. 
 
(a zene véget ér) 
 
És most drága barátaim ne feledjük, hogy minden jól van a teremtés egészében. 
 
Köszönöm. (a közönség tapsol) 
 
 
 
Fordította: Telegdi Ildikó – telegdi.ildiko66@gmail.com 
Szerkesztő és magyar nyelvi lektor: Thomázy Tímea – timea.thomazy@centrodavida.com  
 
Magyar szinkronos video megtekintése itt: http://www.centrodavida.com/webcast/  
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