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Аз Съм Това което Съм, Адамус от Суверенните Владения. 

 

ПУБЛИКАТА: "Честит Рожден ден"… 

 

АДАМУС: Ах! (Адамус се смее) 

 

ПУБЛИКАТА (продължава): "честит рожден ден, честит рожден ден, скъпи Адамус, честит 

рожден ден!" (публиката крещи и аплодира, вкарват торта в залата) 

 

АДАМУС: Благодаря. Благодаря. Благодаря. Триста и десет. Едва ли изглеждам на повече от 30 

(Адамус се смее), и към тортата върви машина за балони. Ах! Тук пише "20 години Аления Кръг 

и честит рожден ден, Адамус." Нека това да бъде празник за всички Мерлини, като признание за 

това, че сме тук. Благодаря за тортата (публиката крещи и аплодира, той духва свещите). Много 

благодаря. По – късно всички ще се надрусаме със сладко. Но сега ще се опиваме от енергиите. 

 

Нека направим … 

 

ЛИНДА: Адамус. 

 

АДАМУС: Да, скъпа моя. 

 

ЛИНДА: Готова съм. 

 

АДАМУС: О, добре, добре. Ах! 

 

И така, скъпа Шамбра, ето ни тук. След 10 години с мен, 10 години с Тобиас, ние все още сме 

тук и станахме по – силни от когато и да било. Започваме нашата нова серия, която нарекох 

"Страст 2020." Можете ли да покажете картинката на екрана? Страст 2020, до голяма степен това 

е началото на нова епоха. Това е времето в което осъзнавате, че сте осъзнати. Това е най – 

важното. Осъзнавате, че сте осъзнати. Ще поговорим за това след миг, избягвахте това, сякаш 

играехте някаква игра, но дойде време да осъзнаете, че сте осъзнати. Колкото и забавно да 

изглеждахте с тези диадеми (лек смях; много голяма част от публиката са облечени в тоалети с 

диадеми). 

 

Но нима не е чудесно след толкова години да можем да се надсмеем над тези гадни Атлантски 

обръчи? (някой от публиката казва, "Ура"). Толкова дълго точно тези обръчи сдържаха човека, 

удържаха го в ума и ето сега можем да носим на главите си седалки от тоалетни чинии (смях, 
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Сарт си е сложил на главата седалка от тоалетна чиния) и още много други неща, които носехте 

със себе си. Толкова е хубаво да сте в състояние да се смеете над тези неща и да казвате, "Това са 

просто обръчи. Те не могат нищо да ми направят." И сега нека пренесем това към технологиите, 

които навлизат по целия свят. 

 

Това не е ваше 
 

Както Калдре и Линда казаха току - що, неотдавна записахме ProGnost – а и ми се струва, че това 

беше красиво обобщение на това къде се намира сега светът и отново ще повторя, ние не 

погледнахме в някакво далечно бъдеще или в научната фантастика. Това вече се случва на 

планетата. Хората не искат да слушат за това или се разсейват с нещо друго – с политика, 

финанси, войни и времето. Те се разсейват с нещо друго, но сега на планетата проблем номер 

едно, най – важния от всичко – това са технологиите, изкуствения интелект или компютрите, 

както и да ги наричате. Най – важното, което става на планетата. Всичко останало просто 

откликва. Всичко останало – е своего рода разсейване. 

 

Има ли тук още някой, който да се интересува от политика? (Линда и още няколко човека вдигат 

ръка) О, разбирам (Адамус се смее). Много съжалявам. Правете го за забавление. Правете го зад 

ниската стена, тоест всичко е някъде там, а вие сте зад стената. Не се хващайте. Това е загуба на 

време. Не сте тук заради това. Това е пълната противоположност на вашата страст. Не се 

въвличайте във всичко това – световните проблеми, световните събития. Знам, че сега съм 

социално, политически и духовно некоректен, но дори глобалното затопляне и екологията – 

моля, вие сериозно ли? Имате си по – важна работа, от колкото да се притеснявате за това. 

 

Глобалното затопляне – зная, че ще разстроя много от вас и ще решите, че се пребоядисвам от 

зелено в кафяво – но това е разсейване. Това е толкова забавно, тъй като Земята може да се 

грижи сама за себе си. Хората няма да разрушат Земята с това, че имат много заводи и бензинови 

коли. Не казвам, че това е хубаво, но Земята всъщност може да се погрижи за себе си. За човека 

това е лошо, но Земята може сама да се грижи за себе си. 

 

И това не е съвпадение, че сега всичко е концентрирано върху екологията, особено заради факта 

че сега Гая напуска и хората поемат отговорността върху себе си. Естествено хората все повече и 

повече ще се грижат за екологията, както и трябва да бъде. Но това също така се превръща в 

голяма идея. Позволете на другите да го направят. Позволете на другите да поемат тази битка. 

Ние ще тръгнем в друга посока. Да, Линда? 

 

ЛИНДА: Е, можем ли просто – част от това да е само с развлекателна цел. Добре ли е да бъдем 

само наблюдатели с развлекателна цел? 

 

АДАМУС: Каква част е с чисто развлекателна цел? 

 

ЛИНДА: Ами, да гледаш какви тъпотии дрънкат по време на дебатите и да им се смееш над 

глупостите… 

 

АДАМУС: О, ако можете да се смеете над това, ако разбирате, че почти зад всичко това стои 

властта, прилагането на сила … 

 

ЛИНДА: О, да. 

 



АДАМУС: … и недоразбиране на енергията. Вие решихте да бъдете тук. Вашата страст оживява 

през 2020 година, вашата страст – е да бъдете тук Мерлини. Намирайки се тук, на тази планета, 

за да покажете на хората, че целия този шум, тези игри и всичко останало – са просто шум и 

игри. Има нещо много по – висше от това и то е – да бъдеш Мерлин. Мерлин – това е този, който 

позволява на енергията да му служи. Това е всичко. Това е всичко. И въвличането във всички 

тези игри само ще ви изтощи. Ако можете – правете го както го правехте, когато се 

"подигравахте" с мен, несериозно – разбира се, всичко, което казахте беше несериозно (смях, той 

поглежда Тед, една от "подигравачките"). Ако можете да се смеете над това, можете да се смеете 

над своята същност – да се смеете над всичко това, но да се грижите за това - не е вашата задача. 

У вас има нещо феноменално, което изисква … (Адамус въздиша). Това няма да ви отнеме 

енергията. То ще изисква от вас още по – голяма привързаност към себе си в този живот. 

 

И това е точно тази година. Не е съвпадение, както забеляза Линда, че 2020 – това е идеалното 

зрение (има предвид че по Американските стандарти за измерване на зрението 20/20 – означава 

сто процентова яснота на зрението). Яснота. Ето кога идва дракона. 

 

2020, както забеляза Калдре, това е числото 4, както може да се види на тази картина, която 

създадох аз. Аз също така създадох жаждата, водата и всичко останало (смях, той се позовава на 

предишната сесия в която го осмиваха). Толкова съм поласкан! (Адамус се смее) Аз дори сам 

изпекох тази торта (още смях). И тук имаме един вид стар фон, стари букви, желязо, 

подпечатано и запечатано в този метал, представляващ човечеството, обществото в момента. То 

върви по стария си път. Но ние ще пробием през него. Ще пробием право през него – и не ме 

интересува дали е метал или камък или нещо друго – защото страстта замества всичко. Страстта 

– щях да кажа думата "коз", но Калдре каза да не го произнасям в тази група (на Английски език 

думата "Trump" (името на президента Тръмп), се превежда като "коз"). Страстта отива отвъд 

всичко и ето затова сте тук. 

 

Страст 

 

Знаете ли, вече от много, много дълго време не сте изпитвали истинска страст. Преживявахте 

дните си. Правехте това, което трябва да се направи за оцеляването си. Наистина превъзмогнахте 

много, много Позволения – Позволения – твърде много. И всичко това – без истинска страст. 

Първо изгубихте нея, след като навлязохте в пробуждането си и решихте да се движите към 

майсторството. Страстта просто си тръгва, опитахте се да я разпалите отново, но нищо не се 

получи. Опитвахте се да я разпалвате. Опитвахте се да измислите някаква нова страст и се 

увлякохте по създаването на новата си страст, но дори и това премина и изведнъж не остана 

нищо. Остана пустота и това е най – лошото време, както всички вие усетихте. Когато усещате, 

че се намирате в тази пустота – това е най – лошото време. 

 

И именно по това време, в пустотата е много важно да позволявате, за да направите истинската 

промяна. Вие сте в пашкула. Вече не сте гъсеница и в този пашкул се готвите да станете 

пеперуда – Позволявайте – тъй като вече нищо друго не можете да направите. Вече не можете да 

продължавате да водите вътрешна борба. Не можете да се справите с това. Човекът не би могъл 

да го направи, дори и да опита, така че не си струва да опитвате. И вие просто лежите в 

пустотата на този пашкул и какво друго можете да направите, освен да позволите? Само да 

позволите. И това и направихте и затова сте тук, и затова можем да обявим, че следващата серия 

ще се нарича Страст 2020. 

 



Интересно, че това се пада през 2020 година. Мисля, че отчасти това е съвпадение, отчасти не е, 

но това е проява на страстта. Страстта за всеки от вас е индивидуална, но тя няма да прилича на 

нито една от старите ви страсти. Това няма да бъде хоби. Това няма да бъде политиката, грижата 

за околната среда или нещо подобно. Всичко това в бъдеще ще ви се струва като глупава шега. 

Хората имат склонност да се забъркват в тези неща понякога. Те изцяло биват погълнати от 

проблема и вече нищо друго не виждат. 

 

И така, ние насочваме нашата страст към вашата страст. Страстта – да бъдеш на планетата. 

 

Усетете за миг: когато в миналия си живот вече можеше да получите просветлението си, може би 

малко по – рано в този живот, боже би дори и по – рано, вие казахте, "Ще изчакам някъде до 

2020 година." Това е Времето на Машините, за което говорех, имайки предвид технологиите, 

компютъризацията. Това е времето, когато много неща се променят на планетата. Това е 

феноменално. Всеки момент трябва да се роди новия вид човек и това няма да бъде обикновен 

биологичен вид. 

 

Това е времето, когато съществува огромно количество … думата "контрол", може би не е най – 

подходящата, но регулацията на технологиите. Както казахме в ProGnost 2019 Update, който 

наскоро записахме, магията ще бъде незаконна. Не е задължително да бъде написано 

юридически, че магията е нелегална, но тя ще бъде извън закона от гледна точка, че този, който 

не прилича на другите, който не мисли и не прави като другите … всичко, което правите и вие и 

останалите хора ще бъде наблюдавано. И може да кажете, "Е, не, с мен това никога няма да се 

случи" или "Това ще стане някога в далечното бъдеще." Не. Това е така наречения "Интернет." 

Това означава "Биг Брадър", всевиждащото око ще бъде навсякъде, където и да отидете. 

 

Във всичко това има огромно преимущество, удивително преимущество – търсенето на изгубени 

деца, търсене на престъпници чрез записи на камери за наблюдение в магазини и тям подобни. 

Огромно преимущество и не казвам, че това е лошо. 

 

Въпреки че, когато някой излезе от рамките на психично приемливото, аз дори не съм 

споменавал за това в актуализацията на ProGnost – а, но в днешно време има голямо 

притеснение относно психологическото профилиране – кой ще стане следващия масов убиец на 

планетата, кой ще направи нещо отвратително – така че профилирането ще стане напълно 

приемливо. Никога няма да го нарекат така, но това е проследяване. Всеки, който се отделя от 

еднообразието, който твърде често се усмихва (някой се усмихва) – не, това е сериозно, ще бъде 

създаден алгоритъм за усмивките, защото ще има предпол … изкуствения интелект ще заяви, 

"Ето това са данните за този, който скоро може да се побърка" – той твърде често мига, много 

често се усмихва или има определени асоциативни навици – всичко това ще бъде проследявано, 

а после този човек ще се връща към еднообразието. О, няма да започнат да го бият до смърт. Не. 

Ще му дадат баница (някои се смеят) и някои малки весели таблетки. Ето накъде се движи 

обществото. 

 

И ето какво ще ви кажа сега – вие няма смисъл да се притеснявате за това, че всички 

компютърни алгоритми ще ви приемат за луди, защото вие така ще владеете енергията, 

ненатрапчиво, не манипулативно владеене на енергията, че те просто няма да ви видят. Цялата 

останала магия ще бъде извън закона, между другото; те няма да ви видят и вие ще станете 

истински Стандарти за тази планета. Това е огромна отговорност, но също така е и ваша страст. 

Затова се върнахте. Затова изтърпяхте, това, което вече изтърпяхте. Затова не беше така да се 



каже, бързо Осъзнаването. Затова имаше моменти, в които се чувствахте толкова самотни и 

безполезни, защото очаквахте този момент. 

 

Преминахме серия "Разкриване" и вие излязохте от пашкула. Вече се проявихте. Няма да 

излизаме от пашкула. Вие вече го направихте. Сега е момента, в който пеперудата за първи път 

ще разпери крила, тя се чувства малко странно. Тя се опитва да лети, но както и допреди помни 

какво е да бъдеш зелена, с 18 крачета и това е малко странно и това, което всъщност стана в тази 

серия, беше – преодоляването на тази странност. Но аз трябва да ви напомня, вече сте осъзнати. 

Сега трябва да го осъзнаете (Адамус се смее). 

 

И така, нека вдишаме дълбоко. Страст 2020, страстта да бъдете тук, да бъдете магията на 

планетата. 

 

Какво е определението за магия? Има много, но това е когато позволявате на енергията да ви 

служи. Всъщност това не е магия, а е естествено. Но за голяма част от човечеството това 

изглежда като магия. 

 

Магията – това е което не може да бъде определено от науката, компютрите или обикновената 

човешка логика. Така че, какво ще правим, няма го в научните книги. Те могат да разрежат 

вашия мозък на части в опит да си обяснят, как го правите, но нищо няма да намерят. О, не, 

извинете, това го правеха в Атлантида. Не, сега няма да го правят. Сега няма да го правят. 

 

Това е нещо, което не се поддава на определение. То не съответства на съвременната физика, но 

това също е нормално, защото съвременната физика ще се променя много бързо. И ще се 

повторя, всичко това - не е някъде в далечно бъдеще. Всичко това – не е просто прогноза, 

направена от мен. Заедно с тези, с които работя в Аления Съвет, ние наблюдаваме това, което 

вече се случва. 

 

Много технологии няма да попаднат на първа или втора страница на вашите вестници – о, вече 

няма вестници; вашите интернет издания, трябва да свиквам с това – защото това не вълнува 

никого. Тоест на кого му се иска да чете за технологиите? Знам, че някои инженери ще поискат, 

но това изобщо не вълнува болшинството от хората. Те искат да четат за скорошното масово 

убийство. Те искат да четат за скорошния природен катаклизъм, драматични събития, за 

политика, разбира се, затова това не попада на първа страница в новините. Но това е бавно 

настъпващ синдром – и той също така е зловещ – това е бавно настъпващ синдром. Той прониква 

в живота на всеки. Никой не се замисля и не казва, "Хей, почакайте. В какво ще се превърне това 

след пет или десет години?" Но дори и да се замислят, то казват, "вижте преимуществата на 

мозъчния имплант, микросхемите." 

 

Знаете …, о, не ме карайте да продължавам, тъй като вече записахме ProGnost и не искам да 

правя тук втора част, но (лек смях). И извинете ме ако обиждам … не, никога не съжалявам, че 

обиждам някого (още смях). Просто се шегувам. 

 

На тази планета има определени правителства, не искам да ги назова – няма да обсъждаме това, 

дори няма да се осмелим – които са поели този курс – технологично, финансово и така нататък – 

на поголовна имплантация на всеки човек. Това ще стане закон. Ще бъдете длъжни да го имате. 

И не искам тук да назовавам имена, но – дракон – това ще стане. Това ще бъде част от 

социалната реформа. Това не са Европа и не са Съединените Щати, така че не се притеснявайте 

особено, но ще трябва да имате чип. И аз дори ще кажа, че усещайки това, пътешествайки там – 



някъде след седем години. Никак не е далеч. Вече правите нещо подобно с кучетата, но това не 

засяга мозъка. Но, не, имплантите ще станат нещо различно и ново. 

 

Но аз се разсеях, тъй като исках да поговорим за това, защо сте тук на планетата в този момент. 

В известен смисъл вие наистина избрахте лайняно време (Адамус се усмихва, смях в публиката). 

 

ЛИНДА: Благодаря! 

 

АДАМУС: Не, аз канализирах Сарт (още смях). 

 

ЛИНДА: (смее се) Благодаря! 

 

АДАМУС: (усмихва се) Да, единствения обръч от тоалетна чиния от Атлантида! 

 

Страстта – да сте тук и да бъдете Стандарт, да бъдете в идеално хармонично владеене на 

енергията. Ето така. Няма да ходите по улиците и да проповядвате. Много от вас няма да 

организират никакви обучения за големи групи или нещо подобно. Няма да се опитвате бързо да 

отидете и всичко да промените. Това просто няма да стане. Ще правите това много безшумно, но 

това е най – шумния път. Това е най – ефективния и забележим път – тихо, в собствения си 

живот. В собствения си живот. 

  

И така, приближаваме се към това време на Страстта 2020. Чаках това много дълго и точно за 

това сме тук сега – заради страстта. Ще разпалите страстта вътре в себе си. "Ето защо съм тук! 

Разбрах!" И помнете, това не е цел. "Дойдох тук за да бъда Всичко Което Съм, за да бъда 

Мерлин, за да върна магията на планетата. Точка." Ето така. Това е такава страст, истинската 

причина да бъдете тук, истинската причина да позволите да светите със собствената си светлина.   

 

Тази година за много от вас, цялото объркване царящо в ума ви, "Какво трябва да правя? Защо 

съм тук?" – това е доста голям въпрос – всичко ще изчезне. Ще знаете много ясно, с точност 

20/20 защо сте тук. И работата е в това, че това не е велика мисия. Не трябва да тичате на 

улицата и да се опитвате да променяте местните или магьосниците. Трябва просто да бъдете. 

Трябва просто да бъдете. Ще ви е приятно – Калдре не вярва в това – просто да отидете някъде, 

да сте на летището или в магазина и просто да седите, просто да бъдете в своето Аз, в своята 

енергия и да наблюдавате, как около вас се случват забавни неща. И знаете ли, някои от тях ще 

бъдат удивителни. Изведнъж някой във ваше присъствие ще започне да плаче, тъй като 

присъствието на вашата светлина им дава голяма надежда, но те не могат да разберат това с 

главата си. Те не знаят, че причината за случващото се с тях, е в теб, Джоана, но те просто плачат. 

Сарт, те винаги ще плачат (смях)… 

 

САРТ: За това съм тук. 

 

АДАМУС: … защото той носи такава радост. 

 

Не, всъщност ще ви бъде приятно – Калдре наистина не вярва в това – но вие ще се връщате тук 

с радост, да сте сред другите хора – за кратки периоди от време – защото ще видите какъв ефект 

има от това. И няма да се опитвате да се натрапвате на някого. Няма да се опитвате да променяте 

живота им. Но представете си, че се намирате – както го наричате – в мола. Вие сте в магазин. 

Той е пълен с народ, изнервени работници, отвратителни и досадни клиенти. Вие чувствате 

цялата тази енергия, енергията, която обикновено предизвикваше отвращение и слабост у вас и 



изведнъж сте там. Вие просто стоите там. Нищо не купувате. Нямате нужда да си купувате нищо. 

Просто стоите там и наблюдавате, как сякаш хаоса започва да се саморегулира. И не, защото вие 

правите нещо, а просто защото, сте там. 

 

Това са реални примери, какво ще се случва. 

 

Изведнъж в хаоса и унинието, в скуката и сивотата около вас, всички енергии започват да се 

въртят и завихрят – осветлението угасва, нещо пада и се чупи, хората се сблъскват едни с други 

– а вие стоите там с широка усмивка на лицето, знаейки, че всичко се завръща към хармония, 

просто защото, вие сте там. Енергиите, които сте пренесли там, са толкова чисти и ясни, че карат 

всички заседнали енергии да излязат на свобода, да се завърнат към своето естествено състояние. 

 

Това ще се случва. Това ще се случва във всички области на живота ви – вкъщи, с хората на 

улицата, с колата, с компютъра, с всичко останало – и всичко това може да се счупи преди да 

премине на съвършено ново ниво. Всичко е наред. При това ще се чувствате нормално, защото 

ще осъзнавате, че – преди всичко, ще си спомните, някой от вас ще си спомни, как в друг живот 

е бил вещица и че е направил някакви подли неща, имало е някакъв енергиен безпорядък тогава 

и в този момент ще си помислите, "О, не. Отново времето на вещиците." Но след това осъзнавате: 

този път не, защото правите това без конкретна цел. Просто съществувате. Виждали сте как 

енергиите могат да предизвикат хаос и сътресения, но после става хармонизация просто, защото 

там се намирате вие. После на лицето ви ще се появи широка усмивка, ще усетите страст и ще 

си кажете, "Ах, това през което преминах, за да се окажа тук – е нищо. Това беше лесно." (лек 

смях) 

 

Но аз имам един видеозапис (Адамус се смее) и ще ви покажа как плакахте и се оплаквахте, и 

правехте всичко подобно. Изглеждате като хората в края на видеото (смях, той има предвид 

видеото показано преди ченалинга 

https://www.youtube.com/watch?v=uT3SBzmDxGk&feature=youtu.be). Беше смешно. 

 

Отговор на въпрос №1 

 

Добре. Нека го обсъдим по – подробно. Първия въпрос за днес и по време на въпросите и 

отговорите би ми се искало на сцената да има някаква декорация. Затова ще помоля принцеса 

Хенриета да дойде тук. И не можеш ли просто да застанеш отзад и да стоиш така през цялото 

време. Да. И после, когато всички … (Хенриета му предлага чаша вино) О, за муа? 

 

ХЕНРИЕТ: Шантоф-дю-Пап. 

 

АДАМУС: Ах! Най – доброто. 

 

ХЕНРИЕТА: А votre santе. 

 

АДАМУС: Наздраве (отпива). М-м. 

 

ХЕНРИЕТА: Салют. 

 

АДАМУС: М-м. Достойно е. Достойно. Моля. И, да, можеш да държиш чаша, можеш да я 

оставиш, не …о, колко мило. Ах! Може би си струва да завършим Шоуда точно сега (тя позира). 

Да, благодаря (лек смях). 

https://www.youtube.com/watch?v=uT3SBzmDxGk&feature=youtu.be


 

Добре. Декорация на място. Прекрасно. Микрофона, Линда, моля отиди в залата. Да, усилете 

светлината. Въпрос. 

 

ЛИНДА: Искаш ли да избера някого преди въпроса? 

 

АДАМУС: Разбира се. Въпросът е следния, обсъждахме го сред Възнесените Майстори (лек 

смях, Линда връчва микрофона) - изчакай въпроса – ние го обсъждахме. Беше повдигнат от 

малка група Шамбра от северна Европа. Няма да казвам града. Те се събраха трима или 

четирима и казаха, "Наистина трябва да започнем да пишем книга, книга на Стандартите и 

Ценностите, които изучаваме и с които се занимаваме." И те дойдоха при нас почти физически и 

ни попитаха, "И така, какво мислите вие по въпроса?". Ние го обсъдихме и отговорих, "Ще 

задам този въпрос на Шамбра." Ние изучаваме много неща. Събрали сме огромен обем 

информация за 20 години. От къде трябва да започнем? С какво да започнем? 

 

Изчакай секунда, моля. Ще направим снимка (Адамус позира с Хенриета; смях) 

 

Такава удивителна библиотека от информация, която събрахме и те дойдоха и попитаха, "Може 

би трябва да запишем някакви Стандарти и Ценности, някак си, от типа "енергията - е твой 

приятел", нещо като кратки изказвания, защото сега, както Джийн знае, тези, които започват, 

които тепърва ще се потопят в материалите, питат – от къде да започнем? Какво да правим? 

 

И така, въпроса, който имам днес за всички вас е, трябва ли да започнем да записваме Стандарти 

и Ценности? Това е много интересен въпрос, а после ще отидем при Винс. Да, Томас? 

 

ТОМАС: Искаш ли да започна с Винс? 

 

АДАМУС: Не, не! (те се смеят) Винс иска да започна с теб. Да. 

 

ТОМАС: Е, това ми е първия път. 

 

АДАМУС: Аха. Здравей. 

 

ТОМАС: Затова мога да отговоря от гледна точка на този, който току – що е дошъл, който 

тепърва ще се задълбочава. От една страна, това леко зашеметява. Не зная от къде да започна. 

 

АДАМУС: Да. От къде започна? 

 

ТОМАС: От Ютуб. 

 

АДАМУС: От Ютуб. Добре. 

 

ТОМАС: Просто отидох там, на където ме тегли. Всъщност не знаех какво правя. 

 

АДАМУС: Да, какво ти хареса повече от всичко? Не казвай, че Тобиас (Томас се смее). Знаех 

какво ще каже. "О, той е толкова мил." (с висок глас) Да. Какво … продължавай. 

 

ТОМАС: Мерлин. Мерлин. 

 



АДАМУС: Мерлин. 

 

ТОМАС: Информацията за Мерлин, да. 

 

АДАМУС: Добре. Добре. И така, да или не? Правим това … 

 

ТОМАС: О, аз всъщност – изучавам различна система на преподаване на музика, в която 

присъства същата идея, тя е много отворена и нищо не е строго определено. Но когато се учиш, 

искаш нещо да бъде записано или някой казва, "Дай ми нещо, което мога да пипна, да хвана." 

 

АДАМУС: Да. 

 

ТОМАС: Така че, може би, ако може да се намери нещо по средата, някакви малки насоки, дори 

да не са конкретни, като ръководство или … 

 

АДАМУС: Разбира се. 

 

ТОМАС: …"Ти трябва" …това и това. А просто да се каже, "О, може би ще ти се прииска да 

започнеш от тук, в тази посока." 

 

АДАМУС: Нещо като книги с ориентири. 

 

ТОМАС: Някакви ориентири, да. 

 

АДАМУС: Да, да. Добре. 

 

АДАМУС: Добре. 

 

ЛИНДА: Ти каза, че следващия е Винс? 

 

АДАМУС: А, Винс, да (пауза, той отпива още една глътка вино). Искам да напия Калдре до края 

на Шоуда. Да, сър. 

 

ВИНС: Мисля, че не би било зле да запишат собствения си опит, но – ние преминахме наскоро 

през всичко това, кога беше? – преди четири месеца – това трябва да бъде техния опит, а не 

рецепта за някого. 

 

АДАМУС: Добре. 

 

ВИНС: В противен случай може да се получи пълен справочник, методика по изучаването на 

дадената дисциплина. 

 

АДАМУС: Да. 

 

ВИНС: Или да се избере от двете злини. 

 

АДАМУС: Точно. Добре. Добре. "Доктрина и ред" мормоните и всички подобни. Да. Добре. И 

във всеки случай тук може да се спори или да се обсъжда. Още няколко. Трябва ли да започнем 



да записваме "Стандарти и Ценности" или "100 – те точки на Майстора?" И има такива, които 

сега с удоволствие биха ги прочели. 

 

ДЖАН: Говорейки за това с какво да започнем, наскоро се завърнах към по – ранните Шоудове, 

нямах възможност да премина най – първите серии с Тобиас и бях толкова удивена, виждайки 

толкова много неща, за които Тобиас говори още тогава, за които говорим и до днес, особено за 

позволението. Бях изумена, виждайки, че той споменава Позволението още тогава и … 

 

АДАМУС: Какво те учудва, че никой не го е послушал? 

 

ДЖАН: (усмихва се) Не мисля, че сме готови. Не мисля, че наистина разбирахме какво е това 

Позволение и защо е важно то и че то ни е нужно – толкова ни беше необходимо да го допуснем 

в живота си и така нататък. Тоест, той каза, че знаете ли, че е нужно абсолютно и пълно 

позволение. 

 

АДАМУС: Точно. 

 

ДЖАН: Но нямаше връзка с това. И мисля, че когато хората четат тези Шоудове и всичко 

останало, те създават свои собствени връзки и ми се струва, че това им помага да решат какви са 

собствените им ценности и … (звъни нечий мобилен телефон). 

 

АДАМУС: Между другото, аз споменах, че всичко върви много странно. Да, да. 

 

ДЖАН: Да. 

 

АДАМУС: Добре. 

 

ДЖАН: Но аз мисля, че това е само за тях, не мисля, че трябва да бъда някакъв стандарт или 

нещо подобно, защото чувствам, че не са много хората, които ще искат да правят това, което аз 

или ги интересува какво правя. А за мен това е правилното за мен самата, за да продължавам 

напред или да създам своя основа за това от къде идвам и накъде вървя, затова не виждам реална 

нужда от "Ценности и Стандарти." 

 

АДАМУС: Добре. 

 

ДЖАН: Просто мисля, че това е лично. 

 

АДАМУС: Добре. Още няколко и това не е подвеждащ въпрос. Това е истински въпрос. Ще ни 

се наложи да си го задаваме през следващите няколко години. И, добре, продължавай. След миг 

ще обобщя. 

 

ДЖОП: Добър въпрос. 

 

АДАМУС: Благодаря. Не е мой. 

 

ДЖОП: Забавно. Всъщност преди няколко години започнах да работя върху книга – 

"Инструменти в Новата Енергия" – просто избирах по нещо от Шоудовете и в някакъв момент я 

оставих, но там имаше наистина практични неща, като да стоиш зад ниската стена, печката на 

благодатта и тям подобни. Но не започнах да правя Стандарти и – какъв беше другия? 



 

АДАМУС: Ценности. 

 

ДЖОП: Ценности. Мисля, че Джийн обобщи това много добре в една от последните си статии. 

Ние трябва да разказваме своите истории. Това са книгите, които трябва да напишем, защото 

точно към тях могат да се обърнат хората и нещо в тях ще ги запали, а не само тъжните неща, 

през които сме преминали. 

 

АДАМУС: Да. Добре. Благодаря. Още двама. Още двама. Трябва ли да започнем да 

документираме всичко, да записваме в строго определена форма? 

 

ТЕД: Бих искала да имам нещо такова (Адамус се смее заради диадемата и) – ще кажа просто, 

"Дявол да го вземе, какво е това нещо Аления Кръг?". Тоест, знаеш ли, говорили сме и аз съм се 

опитвала да обясня, когато хората ме питат. Никога не излизам на сцената или още някъде, но 

обяснявам, "Еми, това е съзнанието …". 

 

АДАМУС: Но между другото ти беше в Санта Фе… 

 

ТЕД: Да! 

 

АДАМУС: … което винаги ще помниш. 

 

ТЕД: Ще го помня винаги. 

 

АДАМУС: Помни го винаги. 

 

ТЕД: Аз не се опитвах … (Адамус се смее). А ти винаги ли ще го помниш? 

 

АДАМУС: Да. 

 

ТЕД: Добре. Да. Имам предвид не изопаченото, "Е, това е съзнание, това не е култ, а Осъзнатост", 

а хората гледат (тя прави гримаса с каменно изражение на лицето). 

 

 АДАМУС: Какво? 

 

ТЕД: "Какво?! Сериозно?!" 

 

АДАМУС: Да, да. 

 

ТЕД: Така че би ми се искало да помоля за нещо такова, 25 думи или дори по – малко. 

 

АДАМУС: Добре, добре. 

 

ТЕД: Но само за това, какво представлява. 

 

АДАМУС: Може би Аления Кръг трябва да направи – те са доста добри в правенето на видеа, 

може би кратко видео за това какво е това Аления Кръг? 

 

ТЕД: Отлично (тя се смее, Адамус прави знаци на Джийн). 



 

АДАМУС: Те го имат написано от около пет години. Просто не са го завършили. 

 

ТЕД: Хванахме ви! 

 

АДАМУС: Да. Във всеки случай не беше уместно да го правят по – рано. Добре, още един. 

 

ЛИНДА: Някой попадна на радара ми. По дяволите! Добре, Мери Сю. Знаеше си. 

 

АДАМУС: Да. 

 

МЕРИ СЮ: Не, не мисля. 

 

АДАМУС: Добре. 

 

МЕРИ СЮ: Защото това би било ограничение, а аз не искам да се ограничавам. 

 

АДАМУС: Добре. 

 

МЕРИ СЮ: Ако бих могла да предложа нещо, то това би било въпроси и отговори. 

 

АДАМУС: Точно. 

 

МЕРИ СЮ: Или описание на това, което съдържат различните части на библиотеката на Аления 

Кръг. 

 

АДАМУС: Добре. Добре. Там има доста информация. Благодаря на всички, скъпа моя Хенриета, 

Версалска Принцесо. Благодаря. Красиви одежди. Искаш ли да слезеш … Краш ще ти помогне 

(трябва и помощ, за да слезе от сцената заради огромната рокля с кринолин). 

 

ХЕНРИЕТА: Благодаря. 

 

АДАМУС: Да. Тогава това беше проблем. О, толкова време отнемаше за да се облечеш, а после 

не можеш да помръднеш, сякаш … (някои се смеят). 

 

Перспективата на Адамус 

 

Добре, аз зададох въпрос, това е много актуален въпрос и за него няма един отговор, но ето 

какво бих казал аз от моята гледна точка, когато се обърна към тази група от Шамбра от Европа. 

Още не е момента. Вие знаете материала. Разбирате думите, но още не сте ги въплътили изцяло. 

 

Това е за което ти (Джийн) говореше, Тобиас разказваше за това преди няколко години. Той 

просто го разказваше много мило. На мен ми се наложи да добавя нещо от себе си, за да го кажа 

така, че да го чуете. Не, той тогава говореше за Позволението, но ние още загрявахме, 

подготвяхме се и вие пораснахте по много начини, за да започнете интеграцията, а после бавно 

да я пренесете в живота си и в някакъв момент наистина да разберете, какво означават някои от 

основните понятия – творение, Позволение. Защото, бих казал, че още не е момента, но в 

някакъв момент всичко това наистина ще се разкрие в много смисли. 



Знаете ли, някой ще се досети за това, че съществуват хора, които приличат на магьосници 

живеещи на планетата.Те ще започнат да ги следят и проследявайки ги, те ще стигнат точно до 

Аления Кръг и ще кажат, "Знаете ли, това не е един човек и това не са само техните работници 

или лидери, при тях всички са такива. Какво става?". Това е голямо разобличение. Това е голямо 

откритие. И тези хора ще започнат ... (появява се микрофония) спри Кутхуми! (лек смях). Те ще 

започнат да осъзнават, че има нещо в тази група, а после ще поискат да разберат - не е 

задължително да нападат, но ще поискат да разберат, "Какво става тук? Каква е тази 

организация?". И ако днес бяха попитали, вие щяхте да започнете да се запъвате и да заеквате, 

бихте им казали кои не сте, но не бихте казали кои сте. 

Затова сега ви подготвям за това, било то книга, видео или - както вие го наричате - Ютуб или 

каквото и да е, няма значение. Но ще дойде момент, когато ще възникне въпросът, "Какви са 

фундаментите на всичко това?". И аз бих казал, че първата строка от тази книга ще бъде това, 

което много отдавна каза Тобиас, "Ти също си Бог." Ако не можеш да приемеш това - не чети по 

- натам в списъка. Но това е ключов момент. Ти също си Бог. Вие не сте отделени един от 

друг. Разделение не съществува. 

В дадения момент ми хрумват някъде около 27 или 28 различни принципа, ключови моменти, 

27 ориентира по този път. Но знаете ли, всички вие сте настроени против - защото сте били там 

и сте преминали през това - то да бъде записано като Библия, а после изопачено от хората, ва-

шето отвращение ще се изрази като, "Не съм казвал такова нещо! Това е човешка интерпрета-

ция", или каквото и да било там. Те неправилно ще изтълкуват всичко и в това е ключа. 

Днес повдигнах тази тема и след няколко години ще се върнем към нея, но бих искал да започ-

нете да го усещате. Какво осъзнахте вие? Не исках да използвам думата "узнахте", но какво 

осъзнахте? Какви са ключовите моменти, точки, които няма да впримчват човекът в ка-

пан, което означава, че това не е ограничение, а разширение. "Ти също си Бог" - определено не е 

ограничение. Това е разширение. 

Какви са тези точки? И не е нужно да започвате да пишете точно днес, защото аз искам за извес-

тно време да ги усетите. А после когато бъдете готови или може би когато попитаме, ще дадем 

тези думи на Шамбра и ще намерим начин да ги обединим заедно. Но наистина има ключови 

точки, които биха могли всъщност да помогнат на хората да се освободят от енергийното робст-

во, в което се намират те сега. Ако искате да обобщите всичко с което се занимаваме, то ние 

преминаваме от енергийно робство към състоянието, "Аз също съм Бог", към състоянието на 

същество на Свободната Енергия. 

Нека вдишаме това по - добре и по - дълбоко. 

Страстта, това заради което сте тук и красотата на това - наложи ми се да ви го напомня, защото 

вие сте упорити - че всичко това не изисква никаква работа. Всъщност това не изисква и никак-

ва енергия. Това не изисква работа. За разлика от всичко, което сте правили в миналото, на вас 

не ви се налага да полагате усилия. В това е най - големият проблем. Вие ще искате да полагате 

усилия. Ще искате да се трудите над това, но нямате нужда. Всичко просто само ще се появи. 

 

Отговор на въпрос №2 

 



И така, това ме води до моята втора точка, може би към втория въпрос. Осъзнаването е тук. То е 

тук. Доста точно знам датите, когато всички вие ще имате Осъзнатост. Ако ми платите добре, 

ще ви ги кажа (смях). Ако молите и се унижавате. Не. Няма да ви ги кажа. Осъзнаването наис-

тина е тук и ще се повторя, това не е нещо ... не е никакъв морков. И ако чувствате, че някъде 

напред пред вас има морков, било то от вас самите, от Аления Кръг или от още някой, изяжте 

този морков. Не, наистина. Изяжте дяволския морков за да приключите с това. 

Осъзнаването е тук, но то както и допреди ви се изплъзва. Звучи като конфликт в изявлението, 

но осъзнаването е тук, но то се изплъзва.  

Защо? Защо? Отговорът е прост и ще разстроя някои от вас, но точно от това получавам удовол-

ствие. Защо то ви се изплъзва? 

Казвал съм това и преди, също както и Тобиас е говорил за това по – рано, но този път искам да 

го кажа, за да го проумеете действително: защото нещо в тази игра наистина ви харесва. Точ-

ка. Никакви "ако", "а", "но" - защото това ви харесва. Това е нормално, но вие трябва да призна-

ете и да бъдете готови да го признаете, "Ето какво ми харесва. Ето защо имам малко проблясъци 

на Осъзнатост. Точно затова въпреки, че посред нощ крещя, "Моля! Къде ми е Осъзнаване-

то? Толкова търпях, искам го сега."" Аз седя отгоре и ви казвам, "Какво по... разбира се, добре 

тогава осъзнавай." 

"Но него го няма и трябва да чакам." Не, не трябва, и ви казвам още веднъж. Има нещо, което ви 

харесва в това, че не осъзнавате своята Осъзнатост. Какво е то? Отговорът може да бъде очеви-

ден. Всичко може да бъде не чак толкова очевидно, но в това има нещо, което продължава да ви 

харесва. 

Бих искал да отговорите на микрофона. Какво дявол да го вземе ви харесва в това? И аз нямам 

против да признаете, че ви харесва да продължавате да се борите. Докато получавате удоволст-

вие казвайки, "Знаеш ли, ще накарам това човешко нещо да продължи толкова дълго, колкото 

мога" или "Забавлявам се много по пътя към тази Реализация, не искам да спирам. Не искам то-

ва да свършва. Пътувам на този магически мистичен влак заедно с всички Шамбра. Не искам 

всичко това да свършва!". И това е нормално, докато вие сами признавате, че това е единствено-

то, че това стои между вас и осъзнаването на своето Осъзнаване. 

Гледам ви и си мисля, "И още как! Да, вие сте осъзнати. Но не го осъзнавате." Защо? 

Знаете ли, няма вече на какво да се учите. Няма на какво да се учите, но някои от вас се прист-

растиха към ученето. Няма какво повече да изучавате. Тук се въртим в кръг. Може би ако си 

замина при вас ще дойде друга същност и ще ви говори това, което съм ви казвал аз и което ви е 

говорил Тобиас преди мен. Наистина няма на какво да се учите вече така че работата не е в обу-

чението. 

И работата не е в това да станете достойни. Да си достоен тук не играе никаква роля, тоест, дос-

тоен като понятие или дума. То не играе никаква роля. Това е човешка дума. Но някои от вас 

имат проблеми с достойнството. 

И така, искам сега да ви попитам какво е това? Какво е това, което до ден днешен ви харесва? И 

моля ви, няма лоши отговори. Е, добре (смях). Добре, има няколко, но карай. Няма да посочвам 

тези, които имат лоши отговори (още смях). Но ако си позволите да осъзнаете какво е това и да 

бъдете честни със себе си, "О, ето какво продължавам да правя. Ето какво все още ми харесва." 



Дори ако това - е да си пъхате горещи метални пръчки, то е като, "Да, но това все още ми харес-

ва, Адамус. Това ми доставя остри усещания." Отлично. Признайте го и престанете да се чудите 

после, защо все още не сте осъзнали своята Осъзнатост. 

И така, Линда с микрофона. Какво е това? 

КЕРЪЛ: Какво ще кажеш за това, че ми харесва да решавам проблеми? 

АДАМУС: Добре. Това е напълно справедливо. Не зная, може би това е първото или второто в 

списъка. Все още ти харесва да решаваш проблеми. Вие сте детективи. Същински. Вие сте на 

нещо като лов. Трябва всичко да разберете. Как мислиш, ще решиш ли всички проблеми? 

КАРОЛ: (усмихва се) Не! 

АДАМУС: Защото ти си самия проблем (смях). Не, така си е! Много съжалявам, но е така. Не, 

ти си проблема (тя се опитва да върне микрофона на Линда). 

ЛИНДА: Още не е приключил с теб. 

КАРОЛ: О, не! (още смях) 

АДАМУС: Сега тя е твой проблем! 

Не, това се среща много, много често, "Искам всичко да разбера." Вие никога няма да го разбе-

рете. Никога няма да го разберете. Не се и предполагаше. Не се предполагаше – Земята не е 

предназначена за това да решите всичко. Земята никога не е била създавана, за да бъде крайна 

точка, в която да живеете вечно. Няма да живеете тук завинаги. 

Вие никога няма да разберете всичко, защото тази задача да разберат всичко ще бъде зададена 

на компютрите и те ще изпушат преди да успеят да го направят. Така и ще стане. Така и свърш-

ва моята книга, компютрите управляват целия свят, те имат всичко, но искат вашата душа. Ва-

шата душа. Те се опитват да разберат, "Къде е душата?" Те ще дойдат и ще опитат да разберат 

всичко, използват цялата изчислителна сила от целия свят, за да разберат къде е вашата душа и 

какво представлява. Те ще се опитват да подражават на душата и съзнанието и после ще се 

взривят. И вие ще седите с мен в Клуба на Възнесените Майстори, повтаряйки, "Аз ти казах." 

О, ние постоянно го казваме (лек смях). Най – известната фраза е, "Нали ти казах", а после всич-

ки се смеем. Но ти си права. Ти никога няма да разбереш всичко. Какво трябва да разбираш? 

КАРОЛ: Как да позволя? 

АДАМУС: Как да позволиш? Добре. 

КАРОЛ: Тоест, аз просто … (тя прави тъжна физиономия, изплезвайки език). 

АДАМУС: (смее се) Стоп! Трябва да го направиш отново пред камерата (смях). Трябва да по-

кажа това довечера в Клуба. Добре. Би ли го повторила? Просто се направи, че се връщаш във 

времето. На пример, какво? 

КАРОЛ: Как да позволявам?! 



АДАМУС: Не, преди да направиш така, "Бляк!" 

КАРОЛ: Добре! 

АДАМУС: Трябва да махнеш тази усмивка от лицето си, когато го правиш. 

КАРОЛ: О. 

АДАМУС: Кратка сценка (тя повтаря гримасата). "Как да позволявам?". Добре. 

"Как да позволя?". Как да позволите? Някой тук? Някой? (някой казва, "Престани да се опитваш 

да позволиш"). Престани да се опитваш да позволиш! Да. Просто, "Аз позволявам" – бум! – и 

това е. Не мисли за това. Когато започнеш да се замисляш за това, преставаш да Позволяваш и 

започваш да мислиш. Никога няма да го разбереш, не трябваше да става така. Да, и ако искаш да 

го разбереш, ако имаш нужда от някакви ключови думи – ето ги, "Как да реша проблема?" –"Аз 

Съм Тук." И това е. Това е. Във философски, духовен и всякакъв смисъл. Аз Съм Тук. 

КАРОЛ: "Аз Съм Тук" и просто да мисля за нещо друго? 

АДАМУС: О, боже! Ти се опитваш да го разбереш (тя се смее). Учителка ли беше в този живот? 

КАРОЛ: Не. 

АДАМУС: Не. Каква ти беше професията? 

КАРОЛ: Дълго бях офисен работник, а после повече се занимавах със здравеопазване, помагах 

на другите. 

АДАМУС: Добре. Просто престани да се опитваш да разбереш – ти никога няма да разбереш – и 

позволи (Адамус се смее). "Как да позволя?" Хайде да напишем книга за това, как да позволява-

ме. 

КАРОЛ: Добре. 

АДАМУС: Една дума, "позволи" (някои се смеят). Нищо повече. Искам да кажа, че, да, всичко е 

много просто. Именно. Именно. Добре. Но ти още харесваш тази игра. Добре. Нека попитаме 

още няколко. 

Защо вашата Реализация, макар да сте осъзнати ви се изплъзва? 

САРТ: Мисля, че толкова дълго седяхме в кенефа на двора, че ни стана много удобно (лек смях). 

АДАМУС: Да, да (Сарт се смее). Познато място. 

САРТ: Много познато (силен смях). 

АДАМУС: Да. Не, истина е, вие почти не можете да си се представите отвъд пределите му. 

САРТ: Да. 



АДАМУС: И всичко, което се опитвате да направите, това е да подредите този кенеф (лек смях) 

и да си намерите още няколко топчета тоалетна хартия. 

САРТ: (смее се) С кристали. 

АДАМУС: И най – накрая да отворите прозореца. 

САРТ: Дизайнерска тоалетна хартия. 

АДАМУС: И това е много разпространено. От вида, "Толкова съм свикнал да бъда тук, нищо 

никога няма да се промени, така че аз просто малко ще поизчистя този кенеф." 

САРТ: Да. 

АДАМУС: Но какво правите после? Отивате и отново акате там, стартирайки целия цикъл отно-

во. 

САРТ: (смее се) Правим го малко по – добре! 

АДАМУС: Всичко стартирате отново. Добре, но би ли престанал да си бършеш дупето? (смях) 

Добре. Харесва ли ти? 

САРТ: Не. 

АДАМУС: Не ти харесва. 

САРТ: По дяволите! Продължавам да го правя. 

АДАМУС: Разбира се, така си е. 

САРТ: Продължавам да го правя. 

АДАМУС: И освен това на теб ти харесва да се оплакваш и ти харесва цялата тази загадка. Ха-

ресва ти да бъдеш детектив. Харесва ти да ненавиждаш престоя си в тоалетната, но продължа-

ваш да си там. Иначе нямаше да седиш там! 

САРТ: Точно. 

АДАМУС: Ето толкова е просто. Толкова е просто. Не казвам, че е лошо. Никого не унижавам 

(Сарт се смее), всичко, което правя е да ви помоля да признаете тези неща, които правите, за да 

избегнете Осъзнаването си. Какво ви харесва в това, че все още не сте достигнали до него? Вед-

нага след като разберете това, вие ще можете наистина да изиграете тази игра и в същото време 

да знаете, "Аз съм осъзнат." Добре. Още няколко. 

САРТ: Благодаря. 

АДАМУС: Още няколко. Какво ви харесва в това? И не казвайте, че нищо. Ако някой каже, "Не. 

Това не е по моя вина, всичко е заради семейството ви." Кого обвинявате? 

ЛУЛУ: Всъщност, цялата минала седмица се смях над себе си, защото го осъзнах. 



АДАМУС: Да. 

ЛУЛУ: Това е толкова просто. Аз никого не поправям. Аз просто позволявам. Не се въвличам. 

АДАМУС: Вярно е. 

ЛУЛУ: И това е толкова просто! 

АДАМУС: Да, да. Така е. 

ЛУЛУ: И ако виждам играта и искам да я усетя, аз скачам, а после излизам от нея и се смея над 

това. 

АДАМУС: Да. Да. Така че какво те задържа на място? 

ЛУЛУ: Както казах, искам да участвам в играта. 

АДАМУС: Добре. И така, на теб ти харесва периодично да влизаш и излизах от нея. 

ЛУЛУ: Точно. 

АДАМУС: Добре. Добре. 

ЛУЛУ: Такова развлечение. 

АДАМУС: Разбира се. И това ще бъде много разпространено сред тези от вас, които ще останат 

тук. Ще искате от време на време да играете, а после ще искате да си плюете на петите. 

ЛУЛУ: Точно. Ходих на погребение преди около седмица и всички ме наобиколиха и просто се 

смяхме. 

АДАМУС: Точно. Точно. 

ЛУЛУ: Просто се заливахме от смях. 

АДАМУС: А как иначе?! 

ЛУЛУ: Всички се събраха около мен и… 

АДАМУС: Да. Добре. 

ЛУЛУ: Повече никога няма да ме поканят (смее се). 

АДАМУС: Предполагам, че погребенията ще бъдат превърнати в шоу с "подигравки" посветено 

на починалия човек. 

ЛУЛУ: Точно. Да. 

АДАМУС: Да. Разбира се. Добре. 

ЛУЛУ: Струва ми се, че всичко разбрах. 



АДАМУС: Добре. Още двама. Трябва да продължим нататък. Имаме още много работа. Защо ви 

харесва да се преструвате, че не сте просветлени и не сте осъзнати? 

ДЖЕНИС: Аз съм просветлена. 

АДАМУС: Така е. 

ДЖЕНИС: Но има един проблем – живея сама в откъснат район и когато трябва да направя не-

що, ми се налага да се връщам в своя човек и да правя всичко необходимо. 

АДАМУС: Така, но това е просто ежедневието. 

ДЖЕНИС: Да! 

АДАМУС: Така. И когато ти си сама в гората, ти осъзнаваш ли, че си осъзната? 

ДЖЕНИС: Да. 

АДАМУС: Добре. 

ДЖЕНИС: Да, осъзнавам. 

АДАМУС: Добре. И така, това е само когато ти излизаш в обществото. Това ще се промени, за-

щото всички вие, всеки от вас, ще разберете, че да слезеш за малко в града – това е забавно, за-

щото можеш да отидеш там – говоря за това не в садистичния смисъл – просто за да раздвижиш 

енергията. Един вид, "Ще отида в…". Кой е твоя любим супермаркет? 

ДЖЕНИС: Ами, в Естерс Парк няма такива, обичам да ходя в магазини за Здравословни Храни. 

АДАМУС: Магазини за здравословно хранене. Добре. 

ДЖЕНИС: Да, харесва ми. 

АДАМУС: "Ще отида в магазина за здравословно хранене, просто ще застана до плодовете и ще  

гледам как всичко върви към развала (лек смях)". И това всъщност е забавно, защото вие разби-

рате, че нищо не се разрушава. Всичко се реорганизира, енергията се завръща към хармония и 

към естествената си хармония, към своята естествена симфония, благодарение присъствието на 

осъзнатия Майстор. Някои хора изведнъж ще започнат (Адамус се смее) … говоря сериозно, 

Калдре. Някой ще премине наблизо със своята количка и изведнъж – буааа! (повръща) на пода. 

"Какво става?!" И всички започват да се подхлъзват и да падат …(публиката възкликва, "О-о-

о!") 

ДЖЕНИС: (смее се) Разболява се! 

АДАМУС: Трябваше да привлека вниманието ти все някак (Адамус се смее). Изведнъж около 

теб започва хаос, въпреки, че това е магазин, задухва вятър, осветлението угасва – а ти стоиш с 

широка усмивка, казвайки, "Аз Съм Тук." 

ДЖЕНИС: Да. 



АДАМУС: И после разбираш, че всички енергии се променят и се завръщат към истинска хар-

мония и тогава ти чуваш небесна музика.  

ДЖЕНИС: Винаги! Винаги. 

АДАМУС: И после всички изведнъж започват да се усмихват, всички са спокойни и щастливи и 

се прегръщат едни други. "Здрасти, Шери. Аз съм Адамус. Много ми е приятно да се запозна-

ем." Обикновено хората не се държат така в магазина, но когато ти си там, те правят странни 

неща. 

ДЖЕНИС: Виждам различни реакции у хората – някой забелязва, а други, знаеш ли, затворен… 

АДАМУС: Точно, точно. 

ДЖЕНИС: … от енергията. Да. 

АДАМУС: Да. Едно от моите любими занимания – това е от време на време да обличам костюм 

и да отивам в човешкото общество. Не се появявам в плът, а създавам видимост, илюзия. Харес-

ва ми понякога да бъда просяк, понякога – дете, понякога – куче; просто ми харесва да бъда сред 

хората и да наблюдавам как реагират. Някой много се ядосва, някой много се плаши, а аз не каз-

вам нито дума. Аз просто присъствам. Някои са преизпълнени от състрадание и буквално започ-

ват да плачат. Това е много интересно и точно това ще правиш ако поискаш. Или може да про-

дължиш да живееш в гората. Пращай дрон да ти донесе храната (лек смях). 

ДЖЕНИС: Всъщност, мислила съм за това (тя се смее). 

АДАМУС: Да, да. Не е лоша идея. 

ДЖЕНИС: Да, зная. Да. 

АДАМУС: Добре. 

ДЖЕНИС: Да носи дърва и да разчиства снега (тя се смее). 

АДАМУС: Хората може просто да се появяват на прага ти, "Не зная защо, просто ми се прииска 

да ти донеса дърва." На ум може да си мислят, "Някаква стара безумна жена живее в гората" 

(лек смях), но не трябва да се притесняваш за това. То не е твое. 

ДЖЕНИС: Да, всичко става лесно и просто и моята страст – това е позволението. Аз го обожа-

вам. 

АДАМУС: Добре. Благодаря. Още двама. 

ДЖЕНИС: Благодаря. 

ЛИНДА: Точно зад теб. 

АДАМУС: Да, сър. 

ШАМБРА 1 (мъж): Здравей. 



АДАМУС: Мерлин, сър. 

ШАМБРА 1: За мен това … 

АДАМУС: В микрофона, моля. 

ШАМБРА 1: Така ли? Така добре ли е? 

АДАМУС: Така е добре. 

ШАМБРА 1: Отлично. Според мен – ми харесва да бъда в тази игра. Мисля за това, че сме в то-

зи свят като играчи и всеки си има своя роля. Просто играя играта и получавам толкова опит, 

колкото мога. 

АДАМУС: Да. Колко опит искаш? Още три или четири живота? 

ШАМБРА 1: Възможно е. 

АДАМУС: Възможно ли е? 

ШАМБРА 1: Всичко с времето си. Един ден мога да стана и да кажа, "Искам да правя още не-

що." 

АДАМУС: Да. 

ШАМБРА 1: Нещо такова. 

АДАМУС: Да. 

ШАМБРА 1: За мен това прилича на филма Матрицата, сигурно сте го гледали – нещо като из-

куствен свят. Но този свят може да бъде такъв, а може да бъде като игра – всеки избира, на как-

во да играе. 

АДАМУС: Точно. 

ШАМБРА 1: Друга роля. 

АДАМУС: Тоест, като цяло ти казваш, "Играта продължава." 

ШАМБРА 1: Играта продължава. Да. Да. Да. 

АДАМУС: "Играта продължава. Хайде да играем. Нека да изиграем добре тази игра." 

ШАМБРА 1: Да. 

АДАМУС: Но всъщност ти никога няма да можеш да го направиш. Ти можеш да се преструваш 

… 

ШАМБРА 1: В това е същината. 

АДАМУС: Можеш да се преструваш, че научаваш все повече и повече, но тази игра няма край. 



ШАМБРА 1: Мисля, че това е една от причините защо сме тук. Нищо не е идеално. 

АДАМУС: Вярно е. Не трябва да е идеално. 

ШАМБРА 1: Да. Да. 

АДАМУС: Земята беше създадена не за да е идеална. Тя не трябваше да бъде вечен мир. Тя бе-

ше създадена като място, през което преминавате, преживявате опит, а после напускате. Тя не 

трябваше да бъде последната колония и няма да бъде. Става ми смешно, когато хората планират 

да излетят на Марс или още някъде, знаете ли, защото се готвят да съществуват завинаги. По 

дяволите, не. Изобщо не е така. Земята не съществува заради това. Да. 

ШАМБРА 1: И да преживяваш това, което може би … 

АДАМУС: Как върви сега твоята игра? По скалата от едно до десет – къде се намираш? На шес-

то ниво ли си? Или на седмо? 

ШАМБРА 1: Не, бих казал, че съм на четвърто. 

АДАМУС: На четвърто ниво. 

ШАМБРА 1: Защото съм още млад и ми предстои да изпитам множество неща. 

АДАМУС: Добре. Моя съвет – излез веднага от играта (лек смях). Тоест, ти можеш да стигнеш 

до осем, но никога – до десет. 

ШАМБРА 1: Не. 

АДАМУС: Летвата на десет винаги ще се повдига. Затова излез от играта сега. Кажи, "Не ми 

трябва игра. Ще се наслаждавам на живота като Мерлин, като истински Майстор на тази плане-

та." И това не е игра. Добре. Благодаря. 

ШАМБРА1: Благодаря. 

АДАМУС: Благодаря, че дойде. 

ЛИНДА: Благодаря. 

АДАМУС: Още един. Още един. И искам да кажа, че Осъзнаването вече е тук. Така че, какво ви 

харесва в това да не го осъзнавате? 

Д –Р БОРНТ (жена): Струва ми се, че голяма част от времето относително осъзнавам, че Осъз-

наването вече е станало. 

АДАМУС: Вярно е. Но какво ти пречи изцяло … защото ти все още … 

Д-Р БОРНТ: (след пауза) Мисля, че много скоро (те се смеят). 

АДАМУС: Добре. 

Д-Р БОРНТ: Затова скоро ще си тръгна. 



АДАМУС: Ти вече си на път, разбирам. Може ли да поговорим още за това след известно вре-

ме? 

Д-Р БОРНТ: Разбира се. 

АДАМУС: Добре. Нямаш против да го обсъдим? 

Д-Р БОРНТ: Не. С удоволствие. 

АДАМУС: Добре. Хубаво. Хубаво. На всички вас, и на тези които слушат, ще кажа, че до голя-

ма степен това е свързано с прочистването, изчистването, завършването на кармата, някакви 

стари неща, върху които искате да поработите – това е един вид прочистване. Вие сякаш не мо-

жете да си позволите своето Осъзнаване, докато не завършите тези стари "опашки." 

Д-Р БОРНТ: Може би. 

АДАМУС: И това е една от най – големите пречки за много от вас – длъжни сте да завършите 

старите дела. Никога няма да го направите! (Адамус се смее) Никога няма да изчистите това, да 

и няма голям смисъл да го правите. Всичко ще се прочисти от само себе си. Наистина. Можем 

ли да поговорим пак за това след малко? 

Д-Р БОРНТ: Разбира се. 

АДАМУС: Хубаво, отлично. Благодаря. 

И така нека вдишаме дълбоко това. Ще се връщам към този въпрос от време на време. 

Вие се чудите, "О, защо не съм осъзнат?" и "Виси ли пред мен морков?" Не! Не, но ако висеше, 

просто го изяжте. Искам да видите - може би правите нещо, може би правите нещо на което все 

още се наслаждавате, дори ако се оплаквате от него. Да се наслаждавате - не означава да се ус-

михвате и да се радвате; вие получавате нещо от него. Какво влагате там, нещо, което не ви поз-

волява да осъзнаете, че сте Осъзнати? Усетете го. Навлезте дълбоко и не се удовлетворявайте от 

първият отговор, който ви дойде на ум, защото това ще бъде макио. Какво е това? И, да, това 

може да бъде болката. Може би искате да пострадате още малко. Може би, прочиствате старите 

"опашки". Може би се страхувате да умрете. Може би просто се страхувате да напуснете тази 

планета, защото това е трудно. 

Нека дълбоко вдишаме, между тази и следващата ни среща това ще бъде наистина ключово 

осъзнаване. Какво е това, което продължава да ви харесва в тази игра? Тук няма правилно и 

неправилно. Това е осъзнаването, "О, да. Осъзнавам, че все още се наслаждавам на трудностите 

в живота, решаването на проблемите. Аз все още се наслаждавам на това, че вървя към Осъзна-

тост вместо да бъда Осъзнат." Когато признаете това, вие ще можете да получите удоволствие 

от него. Добре, хубаво вдишване. 

Приложна магия 

По - натам. Искам да ви представя новото нещо, което ще правим на някои от Шоудовете, нов 

малък сегмент. Ще го нарека "Приложна магия за съвременния Мерлин" (одобрителни възгласи 

в залата). Да. 



Много говорим. Аз говоря много. Ще започнем наистина да се потапяме в това, ще започнем да 

го правим. Нямаме звук за напрегнато бабанене. Нека просто се престор ... (публиката започва 

да барабани с длани по коленете си) О, ето така - та-да-да-дам! Може би ще направите кратко 

видео към следващите ни сесии - о, имате два месеца, както ми каза Калдре - приложна магия за 

съвременния Мерлин (Адамус взима вълшебна пръчица, в залата възкликват "Ох!" и "Ах!") Да. 

И така. Между другото това е вълшебна пръчица и вие можете да си купите такава днес до по-

лунощ срещу $595 (смях) доставката е безплатна, тя е вълшебна и това е пълно разсейване. Това 

е приятен реквизит за мен и тя се вижда добре (Адамус позира). Време за снимка Краш 

(лек смях). 

ЛИНДА: Затвори си устата. 

ЕДИТ: Тя пее ли "Честит рожден ден?" 

АДАМУС: (Краш прави снимка) Да, чудесно. 

Пълно разсейване. Това е просто парче дърво. Това е симпатично, мило, малко парче дърво, ко-

ето представлява разсейване за да гледате тук и да не ... за да позволите на всичко да се слу-

чи. Вие гледате тук. Може би всеки от вас има такава нужда (Адамус се смее), но помнете, че 

това е пълно разсейване. 

Дойде време наистина да позволите на енергиите да работят за вас и аз усещам, че за това за вас, 

като човек е важно да имате ключ. Понякога мислите за това - чували сте ме как казвам "Енер-

гията ви служи" - мислите за това, но сега искам да започнете да го правите и за начало да си 

измислите ключ. 

Ключът може да бъде както жест - (щрак!) - нещо такова, само че е уникално, а не такова, което 

всички правят. Нещо, което можете - (дърпа се за ушите) всички ще ви смятат за странен, ако 

правите така (лек смях - нещо уникално за вас, значимо за вас. Трябва да го правите осъзна-

то. Трябва да спрете и да го направите. И, отново, може да носите със себе си вълшебна пръчи-

ца, но това е просто красиво парче дърво. 

Енергиен ключ - това е когато казвате, "Енергия, повелявам ти да ми служиш. Заповядвам ти да 

ми служиш." Така или "Енергия, служи ми", ако не ви харесва думата "повелявам." Ето това е. 

Енергията винаги е до вас и винаги ви служи. Това е истина. Не се случва да я няма, но обикно-

вено в сложна ситуация човешкият енергиен център, енергийният сфинктер се свива (лек смях, 

някой казва, "Нищо чудно"). 

Вие сте в сложна ситуация и какво става? Свивате се. Вие ограничавате потока на енергията в 

този момент, когато трябва да се отворите. Вие изведнъж - ето добър пример - ходите по по-

да. Понеже сте някъде извън тялото както в голяма част от времето, подхлъзвате се и падате. 

Ако разгледаме това падане на забавен - някой са го преживявали, като на забавен кадър - вие 

крещите, "Пооодяяявооолииитееее!" (силен  смях). И става така, че вашият енергиен сфинктер 

се свива и ... Днес получавам всичко от теб Сарт (смях). Ти донесе тази дъска от тоалетна чиния 

на главата си. Това е като кран. Изведнъж почти блокирате крана. Ограничавате потока на енер-

гията в същото време, когато трябва да го отворите. Ето какво значи да бъдеш Мерлин. 



Няма значение с каква ситуация се сблъсква Мерлин, той спира за миг, превключва 

(щрак!) ключа, какъвто и да е той - това може да бъде дума, може да бъде жест - дори в момент 

на неминуема опасност или на високо напрежение, или в ситуация, която изглежда неразрешима 

- вие спирате, превключвате (щрак!) ключа и се отваряте за енергията, а не се затваряте за нея. 

И също така много, много важно е да разберете следното: не трябва да има програми. Когато 

правите превключването вие не казвате, "Ето какъв резултат искам." Каквото и да се случи ре-

зултатът ще бъде идеален и така става винаги. Може би не е такъв, какъвто трябва да бъде в раз-

бирането на стария човек, но той ще бъде идеален. Но ако ограничавате потока на енергията, 

така че тя едва - едва протича или дори капе, вие няма да получите пълният ефект от магията, от 

опита и от развитието, което той носи. 

Помислете за живота си, за ситуации, които са се случвали - те биха могли да бъдат физичес-

ки, финансови или емоционални. В такива ситуации вие обикновено потискате енергията си или 

сами се затваряте към нея. Вие затваряте крана. Ограничавате естественият поток на енергията, 

в това се крие основния проблем. А не в ситуацията, в която сте се оказали. Вълшебството се 

случва. Можете да бъдете на секунда от автомобилна катастрофа, точно когато ще ударите ня-

кого и всичко, което сте правили - е да се затворите, "Мамка му!". Това е моментът да се отво-

рите и тогава става вълшебството, защото тогава енергията може да ви служи. 

Всъщност това, което правехте, е да кажете на енергията, "Не искам повече! Стига толкова 

енергия." Или вашият разум казваше, "Ето го резултатът който искам", а енергията не работи 

така. В този случай, в такъв момент трябва да се отворите и да позволите на енергията да ви 

служи. 

Не е задължително да правите това само в моменти на неизбежна катастрофа, конфликт или не-

що подобно. Всъщност вие трябва да го правите съзнателно 10, 20 пъти на ден, докато не ви 

стане навик. Ето как Позволявате. Вие се отваряте. 

Единствената пречка, която стоеше между вас и истинската магия - това е ограничението или 

свиването на енергията. Това е. Това не означава, че правите нещо погрешно, че сте недостойни 

или не сте вълшебници. Това просто е пръчица, но и голямо разсейване. Работата не е в то-

ва. Работата е в това, че в сложни случаи вие ограничавате енергията и я изпращате точно тук 

(сочи нечия глава), вместо да бъдете в своята енергия. Вие сами се спирате. 

Ключове... 

ЕДИТ: "Точно тук" - къде е това? 

АДАМУС: "Точно тук" - това е Аз Съм. Това е. Дори не трябва да мислите за това, то просто е 

"Аз, Аз Съм", вместо да мислите, вместо да се затваряте. 

Ключът може да бъде жест, който правите, но той трябва да бъде уникален, например това може 

да бъде щракване с пръсти. Може да бъде - проявете творчество. Измислете нещо, което не е 

разпространено сред останалите. Или дума. Но не такава, която вече се използва. Измислете 

дума. Аз го правя постоянно. Това ми харесва. Измислям различни думи, а защо не? Защото ако 

думата вече се използва, с нея е свързана енергия и тогава изчезва пълнотата на изразяване-

то. Измислете дума, но не "шазам", защото всички казват "шазам." Измислете дума - въпреки че 

не сте длъжни - отново просто го усетете. Тя ще дойде при вас - независимо дали това ще е дума 



или пусков механизъм във вид на удар по коляното или нещо подобно. Нещо, което да ви на-

помни, че трябва да се отворите, а не да се затваряте. Това е основата на магията. 

Никога, никога, никога, никога, никога не използвайте това върху друг човек. Това сте вие и 

вашата енергия. Никога не програмирайте и не мислете какъв трябва да бъде резултатът. Ще 

правим това само на ниво напреднали, вишисти. 

А дотогава вие просто: се отваряте, а не се затваряте. Вие позволявате, а не ограничавате. 

Всеки път помнете, че енергията - е ваш приятел. Тя съществува за да ви служи и това е вашата 

енергия. Еони време играхте на обратната игра; но естественото положение на нещата е такова, 

че енергията е ваша и тя е ваш приятел. Тя никога не е искала да ви навреди или да ви причини 

болка, никога не е искала да изглежда нещо отделно от вас. Но вие играхте на тази игра и това 

продължи дълго. Сега се отворете за енергията. 

Измислете дума. Измислете движение, свой ключ, но никога, никога не го използвайте върху 

друг човек.  

Работата не е в това, че ще ви се скарам, просто същата тази енергия използвате или в любов и 

състрадание или в омраза и гняв към някого и тогава с вас започват да се случват неприятности. 

Точно затова в миналото имахте проблеми. Ето защо се затворихте и нищо не правихте. Ето за-

що ви казвам: спрете да се опитвате да спасите планетата, защото в това няма приемане и плане-

тата ще ви изиграе лоша шега. 

Използвайте това като собствена енергия, не се опитвайте да си представите желания резултат -

и вижте как се случва магията. Когато започнете да искате някакъв резултат, когато зададете 

програма, вие ограничавате самата природа на енергията. И още тогава започвате да разсъжда-

вате. Ако просто позволите на енергията да бъде и позволявате всичко, което тя ви носи - не 

енергията на Бог, не енергията на планетата, не някаква чужда енергия - ако просто позволите 

вашата енергия да бъде, ще откриете какво е истинската магия. Ще разберете, че можете да се 

намирате в центъра на световния хаос, но това изобщо да не ви докосне. 

Няколко човека гледащи онлайн ме питат, "Трябва ли да разказвам за това на другите хора?" Не 

бих го направил. Защо? Вие какво, да не би да се опитвате да си мерите ключовете? "Моята ду-

ма, моето движение е по - добро от твоето." Не че това би трябвало да е голяма тайна, просто то 

е само ваше. Престанете да играете. Престанете да пишете в социалните мрежи - и някои от вас 

вече го правят, "О, ето какво измислих" или "Аз вече знаех това преди 5 години." Не, не го зна-

ехте. Не, не го знаехте. Мамка му! 

И така, ваш собствен ключ. Той е ваш. Той е личен. Движение, дума каквото и да било - и за-

почнете да свиквате с него. Намирате ли се в разгара на сложна ситуация или просто се разхож-

дате по улицата, тази дума, това действие, този ключ ще има съзнателен ефект. Ще започнете да 

си спомняте, "Точно. Аз се отварям за енергиите, не се затварям." 

Вие сте в неприятна ситуация, отивате в магазина и изведнъж на касата разбирате, "Ах какъв 

съм глупак, забравих да си взема портфейла." В същото време - (щрак!) - превключвате. Ако 

очаквате, че портфейла ще се появи, правите всичко погрешно. Наблюдавайте магията, която се 

създава в този момент. Ако чакате и си мислите, "О, трябва да кажа "шазам", защото си забравих 

портфейла и тогава той изведнъж ще се появи", всичко развалихте, защото не позволявате на 

енергията да ви служи. Имате желан резултат, който често е ограничен от човешката програма и 



блокира магията. Вижте какво ще стане ако просто задействате ключа – знаейки, че сте в затруд-

нено положение, 20 човека на опашката ви гледат с голямо недоволство, а вие притеснено се 

опитвате да си намерите портфейла - позволете на тази ситуация да стане отправна точка за ис-

тинската магия. Това е поразително! 

Изведнъж се разболявате. Изведнъж ви хваща ужасна простуда. Спомнете си за своя ключ и не 

се опитвайте да се направите по - здрав. Не се опитвайте да си казвате, "Трябва да победя прос-

тудата, защото утре имам важна среща." Не. Отворете се за енергията, а не я ограничавайте 

и наблюдавайте как се случва магията. 

Това е толкова просто, толкова прекрасно. Това са основите на магията. Това е удивително, а 

това (вълшебната пръчица) - е просто реквизит. Това е просто разсейване. Ако някой от вас оти-

де и си купи такава - дори ще помоля Калре да публикува откъде я е взел - това е просто разсей-

ване. Хората понякога имат нужда да виждат това. Трудно им е да си представят, че вие сами по 

себе си можете да бъдете вълшебници. Но сложете в ръката си малко парче дърво - и вие сте Бог 

(лек смях). 

Така че или сега или по – късно, но измислете си ключ. И ще започнете да осъзнавате колко 

силно сте се затваряли, ограничавали сте се в момента, когато е трябвало да се отворите. 

Вие получавате уведомление от правителството, че се готвят да проверят вашите данъци -

шшшъът! - затваряте се. Не искате да ви видят, не искате да се свързвате с това. Последното 

нещо на света, което бихте искали е още енергия въпреки, че си мислите, "Боже имам нужда от 

пари. Имам нужда от нещо. Помогни ми." Не, вие сте се затворили. Наблюдавайте какво ще ста-

не сега. Използвайте своя ключ казващ, "Аз се отварям за своята енергия." Не за енергията на 

правителството, не затова, че "ще дойде чиновник и ще ви изхвърли", а за своята енергия. Ето 

къде започва истинската магия. 

Повтарям - никога, никога не използвайте това върху друг човек - никога. В миналото вече си 

създадохте твърде много проблеми по този начин, прекалено много душевни страдания. Това е 

само за вас, без програми. Разбрахте ли? Не използвайте това за спасяването на света, защото ще 

стане ето какво: вие се отваряте за енергията, но изведнъж се оказвате извън приемането 

на целия обкръжаващ ви свят. О, да, ще усетите ефекта. Това е само за вас. Добре, мисля че то-

ва беше разбрано. 

Нека вдишаме дълбоко. Хубаво и дълбоко да вдишаме това. 

Измислете ключ - дума, специална дума, уникална за вас, особена дума, движение, нещо което 

да ви напомня, "Аз се отварям за твоята енергия", а после позволете на магията да започне. Не 

трябва да програмирате. Не трябва нищо да разбирате. Просто се отворете. Това е. Отворете 

крана, а не го затваряйте. 

Добре. Зная, че ще има въпроси, но засега просто формирайте своя собствен ключ и започнете 

да го използвате. Започнете да го усещате 10, 20 пъти на ден за да свикнете, за да разберете, 

"О, това е моят механизъм за да се отворя за енергията." 

Стандарт за достойнство 

Хубаво, дълбоко вдишване. Днес е много весело. О, как лети времето. Трябва да свършим още 

нещо. Д-р Борнт, наскоро говорихме. Би ли излязла? 



Д-Р БОРНТ: Да. 

АДАМУС: Да, моля те. 

Д-Р БОРНТ: О, благодаря. 

АДАМУС: Да. Добре. Можеш да седнеш или да се подпреш … 

Д-Р БОРНТ: Ще се подпра. 

АДАМУС: Заповядай, добре. И така, помолих тази скъпа Шамбра да излезе на сцената. Ти имаш 

интересна история. Искаш ли сама да я разкажеш или ще ми позволиш? 

Д-Р БОРНТ: Ами, за начало трябва да разберете, че това е просто история. 

АДАМУС: Това е просто история. 

Д-Р БОРНТ: Това е просто история. Преди година ме диагностицираха с рак, тумор в червата, 

отстраниха го и миналата година аз изучавах много комплексни методи на лечение. Цяла година 

правих всичко за да бъда здрава, защото планирах да остана. Преди няколко седмици аз отново 

отидох в болницата и ми каза, че ракът се е разпространил и имам избор. Или да остана да жи-

вея месец или два или мога да направя химиотерапия, да боледувам година и през цялото време 

да ходя на лекар. И аз отговорих, "За мен това не е избор." Отначало малко се разстроих, когато 

чух това защото ... 

АДАМУС: Малко. 

Д-Р БОРНТ: Малко. 

АДАМУС: Да, да. 

Д-Р БОРНТ: Да, направих си анализ на кръвта, който показа положителна динамика, но докто-

рите не споменаха, че анализа на кръвта не винаги е точен. И когато ми казаха, "Остава ви месец 

или два живот", аз се примирих с това и разбрах, че не искам цяла година да ходя на лекар и да 

боледувам … 

АДАМУС: А ядосана ли си? 

Д-Р БОРНТ: Ядосах се за малко. 

АДАМУС: Да. За малко – колко? 

Д-Р БОРНТ: Няколко часа. 

АДАМУС: Това не е много дълго. Страх ли те е? 

Д-Р БОРНТ: Не. 

АДАМУС: Не. 



Д-Р БОРНТ: Изобщо не ме е страх. Не съм в много добра физическа форма (тя се смее), но мен-

тално, емоционално, духовно съм спокойна. С нетърпение очаквам пълния завършек на моето 

възнесение и просветление и продължение на движението. 

АДАМУС: Да. Някои хора биха се притеснявали да са тук, но ти се съгласи да поговорим. 

Д-Р БОРНТ: С голяма радост. 

АДАМУС: И ние не сме контактували лично, на други нива – не както сега. И тази тема предиз-

виква дискомфорт у някои хора, защото всъщност – колко по думите на лекарите ти остава – 

няколко седмици, наистина ли? 

Д-Р БОРНТ: Да. 

АДАМУС: Да. И разбира се ти знаеш, че да преминеш е лесно. 

Д-Р БОРНТ: Това ще бъде лесно. Това ще бъде чудесно (тя се смее). 

АДАМУС: Ще бъда до теб. И Кутхуми също обеща да бъде. 

Д-Р БОРНТ: О, аз го обичам. Благодаря (тя се смее). 

АДАМУС: А мене? (смях) 

 Д-Р БОРНТ: И теб също! И теб също! (тя се смее) 

АДАМУС: И веднага мога да ти кажа, че прехода – съвсем не е това, което възприемат болшин-

ството от хората. Първо, ти напускаш няколко дни, а понякога седмица или две преди да умре 

физическото тяло. Така че, ти не просто (щрак!) излизаш за един миг. Това е голямо облекчение, 

освобождаване и голяма част от теб е в процес на преход. 

Д-Р БОРНТ: Да. 

АДАМУС: Не искам да казвам, че ще има празненство, но е така. 

 Д-Р БОРНТ: Да (тя се смее). 

АДАМУС: Устройва се празненство. Знаеш ли, най – важното е в това, че няма никаква болка, а 

що се отнася до теб, както и за болшинството от Шамбра, няма и страх, когато преминаваш през 

своего рода – ще го нарека тунел, въпреки, че не е съвсем така – но там няма страх. И мисля, че 

хората се страхуват от страха, от това, което ще стане след прехода. 

Но ще ти задам въпрос – един въпрос, защото за това мисли голяма част от Шамбра. И така, ти 

си тръгваш и се завръщаш у дома, както аз го наричам. 

Д-Р БОРНТ: Да. 

АДАМУС: Ти вече си планирала много работа, която искаш да свършиш. Вече работиш с ФМ, с 

Джон Кудерка, в другите сфери, но защо не остана? 



Д-Р БОРНТ: Мислех, че искам да остана, в крайна сметка, така го възприемах на съзнателно 

ниво преди година, когато ми откриха рака, защото цяла година се занимавах с комплексно ле-

чение. Планирах да остана. 

АДАМУС: Да. Защо искаше да останеш? 

Д-Р БОРНТ: Защото се случват много неща, бях готова да стана Мерлин и съм готова енергийно 

да помагам на планетата. Готова съм да свърша своята част от работата за да помогна на плане-

тата да продължи напред. 

АДАМУС: Да. И това всъщност не е дилема, а ситуация с която се сблъскват някои Шамбра и 

част от Шамбра преминаха от другата страна. Първо да останеш е много, много тежко, а второ, 

това никога не е било твое желание. Тоест, твоята човешка част е мислела, че иска да остане. 

Твоята задача в този живот беше да дойдеш тук, да позволиш своята Реализация, а после да си 

тръгнеш. Ти винаги си казвала, че можеш да направиш повече от другата страна, от колкото тук. 

Но да останеш никога не е било в твоите планове, в твоите собствени жизнени планове. 

Въпреки че това не означава, че не можеш точно сега да промениш решението си. Това не озна-

чава, че ти не можеш да премислиш, използвайки малко магия – с помощта на магията можеш 

да промениш всичко. Но въпроса е в това, дали ще го направиш? 

Д-Р БОРНТ: Мисля, че не. 

АДАМУС: Мислиш, че не. 

Д-Р БОРНТ: Вече съм готова да напусна. 

АДАМУС: Да. Очевидно, се отнасяш спокойно към това. 

Д-Р БОРНТ: Готова съм да напусна. 

АДАМУС: Очевидно. И много искам всички да усетите това, защото д-р Борнт днес представ-

лява много повече, от просто себе си. Тя представлява твърде много от вас, които сте се прими-

рили с много обстоятелства в този живот, които не са казвали, че задължително искат да оста-

нат, сред вас има такива, които никога не са се готвели да останат, но това не означава, че не 

можете да премислите. За мен няма значение какво ще избереш. В известен смисъл, колкото 

повече от вас има от другата страна, толкова е по – весело. Ще имаме голям празник. ФМ ще те 

посрещне. Той много те чака, защото ти знаеш това, което ще му помогне да помага на Шамбра. 

Д-Р БОРНТ: Добре. 

АДАМУС: Това е интересно. Имаш избор, но ти си готова да се върнеш. 

Д-Р БОРНТ: Да се върна? 

АДАМУС: В смисъл на моята страна. 

Д-Р БОРНТ: Да. 

АДАМУС: Да, да, да (смях). Извинявай. 



Д-Р БОРНТ: Да. 

АДАМУС: Забравих къде съм! Да, да. 

Д-Р БОРНТ: (подсмихва се) Вече исках да кажа, "Не, не сам готова да се върна тук!" 

АДАМУС: И аз те помолих да дойдеш тук на сцената по много причини, но една от тях е много, 

много важна: не само като напомняне на всички Шамбра по целия свят, за това как да бъдеш 

истински Майстор и наистина да се отвориш за енергиите, но още искам, да погледнете дос-

тойнството в енергията на този прекрасен ангел. 

Д-Р БОРНТ: Благодаря. 

АДАМУС: Безусловно достойнство. Говорих за достойнството на една от нашите срещи, каз-

вайки, че е време да си върнем достойнството и ако в историите на Шамбра и на бъдещите 

Шамбра има Стандарт, ако някой се съмнява в достойнството, искам да погледнете сега този 

ангел (аплодисменти в залата). 

Д-Р БОРНТ: Благодаря. 

АДАМУС: И така. Искаш ли да кажеш още нещо? 

Д-Р БОРНТ: Да, искам да се възползвам от момента и да благодаря на теб, Адамус, за всичко, 

което направи, на Джефри, на Линда за всичко, което правите в Аления Кръг и на всички тук и 

там. През последните десет години, Аления Кръг беше прекрасна част от живота ми и аз ценя и 

обичам всеки от вас. Благодаря. 

АДАМУС: Благодаря. Изумително (те се прегръщат, аплодисментите стават все по – силни, ко-

гато публиката става на крака, за да я приветства). 

ЛИНДА: Благодаря. 

АДАМУС: Знаете ли какво ми харесва? О, харесва ми любовта. Тук няма никой, който да из-

питва печал или нещо подобно. Ние дори преодоляхме страха от завръщането у дома, това, кое-

то вие наричате смърт и това е наистина поразително. 

Такъв пробив, такава енергия, ти си истински Стандарт. 

Д-Р БОРНТ: Огромни благодарности. 

АДАМУС: Да. М-м. Ах! Добре. Това дори, това е … такова достойнство и почит. Просто удиви-

телно. Просто удивително. Трудно ще ми е да продължа. 

Мераб 

Нека вдишаме дълбоко и да обединим всичко в този прекрасен мераб под музикален съпро-

вод. Зная, че очаквате своите такос, но (Адамус се подсмихва), предполагам, че има по - големи 

приоритети. 

Но нека вдишаме дълбоко този прекрасен ден на нашия първи Шоуд от серията "Страст 2020". 



(музиката започва да свири) 

Вие пишете история и първият въпрос, който зададох беше, "Трябва ли да обобщаваме всичко в 

едно?" нещо като "99 кратки изказвания на Майстора." Не сега. Вървим към това. Ще го напра-

вим в подходящия момент. Ще го направим така, че никой и никога да не може да го изкриви 

или изврати. Но в дадения момент се занимаваме с това, да приведем всичко до чистота и ясно-

та. За да не бъде нашия бъдещ сборник твърде ментален. Нека го приведем в чистота.  

Вие сте тези, които ще станат Стандарти за другите и ще имате голяма подкрепа от другата 

страна. Голяма подкрепа. Както и тези същества, които вече работиха с вас, те бяха по - рано в 

човешка форма. 

Нека дълбоко и хубаво вдишаме това - вашата истинска страст. Толкова се радвам, че сме тук 

сега в тази Серия. Вашата истинска страст. 

Някои от вас неотдавна попитаха, "Защото сега не съм осъзнат? Кога ще се случи това?" 

Както днес казахме, дойде време да погледнете това, което ви харесва в това, че не сте осъзнали 

вашата Осъзнатост. Какво до ден днешен ви харесва? 

"Харесва ви" не винаги означава, че е нещо приятно, но вие все още получавате нещо от не-

го. Какво получавате? 

Това може да е всичко каквото и да е от, "Все още не мога да го направя, защото децата ми не са 

завършили колеж" до "Трябва да завърша всичките си дела" и "Не усещам, че съм досто-

ен. Предстои ми много вътрешна работа." 

Някои от вас чакат кога ще го направи някой друг, "Ще го последвам." Има много причини и 

това е нормално. 

Както вече казах, това не е състезание. Всъщност, искам вие изцяло, напълно да изпитате всич-

ко. Искам да кажа, това е единствения път, когато това ще се случи в живота ви. 

Но просто признайте какво е това, а после получавайте удоволствие от него, вместо да се бори-

те. 

Може би просто ви харесва през цялото време да се вълнувате. Харесва ви това удивително пъ-

тешествие с другите Шамбра. Каквото и да е, признайте го. Това е всичко. 

(пауза) 

Днес ние говорихме за енергийното превключване, за основите на магията - отворете се, а не се 

затваряй те. Това е просто. Но съществува такава склонност обусловена от многото жизнени 

повторения, "Когато стане трудно, се затвори." 

Когато на хоризонта е надвиснала буря, кой със здрав разум ще се отвори за енергията? Не, вие 

бягате и се криете, изразявайки се метафорично. Нещо влиза в живота ви - бягай и се 

крий, затвори се. Стани невидим. Не. 



Виждате ли това - помните ли, Тобиас говореше за Точката на Разделение? - ще я нарека Точка-

та на Магията. Това, което изглежда като буря всъщност не е буря, затова отворете се, а не се 

затваряйте.   

Преживявате труден период с партньора си и какво правите? Вие строите барика-

ди. Барикадирате се, затваряте енергийния кран, затягате винтила. А после се оплаквате, че сте 

жадни. Отворете се. Отначало това ще изглежда абсолютно неразумно. Защо трябва да искате да 

се отворите за енергията, ако енергията е толкова жестока? Защото това е Точката на Магията, 

точно там. И никакво програмиране. Не диктувате на енергията какво да прави, защото тя реа-

гира на вашето съзнание, а не на мислите. 

Не казвайте на енергията какво да прави, въпреки че тя е ваша, защото тя реагира на съзнанието, 

което е много по - широко от мисълта и много по – истинно, отколкото която и да било мисъл в 

главата ви. Така че, не казвайте на енергията какво да прави, просто я пуснете. 

Никога, никога, никога не я използвайте върху друг човек. Дори върху собствените си деца, до-

ри не се опитвайте да им изпратите заряд магия, за да завършат колежа с добри оценки. Колкото 

и любящи родители да сте, не го правете. Това е само за вас, защото магията, която пускате в 

своя живот ще бъде светлината осветяваща техния живот. 

Няма нужда да насочвате магията или енергията в живота си. Ако сте Мерлини, не трябва да 

променяте техния живот. Вашата светлина ще ги озари с магията си. Точно така. 

Измислете си ключ, нещо което да ви напомня, че трябва да се отворите за собствената си енер-

гия. 

(пауза) 

Когато в живота ви се случи някаква трудност нещо, което не ви харесва - изведнъж докато шо-

фирате в голям град се губите, забравили сте своя навигатор – вместо да се притеснявате, отво-

рете се. Но без програми. Не казвайте, "Трябва да намеря вярната посока." Не. Първо, случило 

се е нещо вълшебно, заради което сте се загубили и после се отваряте, вместо да се затворите. 

Измислете дума, измислете дума, а не нещо, което вече съществува; измислете дума, жест или 

нещо към което да свикнете. Това е постоянно напомняне на човека, "Енергията - е мой прия-

тел. Аз я позволявам." 

Ще дойде момент, когато вече няма да е нужно да използвате тази дума или жест. Вие просто 

ще бъдете отворени за енергията, за вашата енергия; когато наистина успеете да се посмеете на 

това как сте свикнали да се сдържате в същото време, когато трябва да са отворите. 

Не използвайте това за да се опитате да подобрите бизнеса или здравето си. Така човекът се 

опитва да насочва енергията, а това ще спре магията. 

(пауза) 

Вдишайте дълбоко. Вие сте Мерлини. 

(дълга пауза) 



Дойде времето за вашата страст, времето когато планетата може да ви използва както нико-

га. Интересна синхроничност във всичко това, много интересна. 

(пауза) 

Нека дълбоко вдишаме страстта, скъпи мои приятели, Осъзнатостта, вашата собствена Осъзна-

тост. Хубаво дълбоко вдишване. 

Ние, персонала, няма да бъдем в ефир следващите месеци, но аз ще бъда до вас. Ние може да 

нямаме Шоуд, но вие и аз ще продължим всичко това заедно. Ще се върнем на същата тази сце-

на след два месеца, а дотогава бъдете Мерлини. 

С това, скъпи мои приятели, всичко е наред в цялото творение. Благодаря (аплодисменти в зала-

та). 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


