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

* * * 

Vagyok, Aki Vagyok, a Szuverén Birodalom Adamusa. 

A KÖZÖNSÉG (énekel): „Boldog szülinapot… ADAMUS: Ó! (Adamus nevet) 

A KÖZÖNSÉG (folytatja): 
….Boldog szülinapot, Boldog 
Szülinapot kedves Adamus, 
Boldog szülinapot! (a 
közönség éljenez és tapsol, 
ahogy begurítják a tortát) 

ADAMUS: Köszönöm! 
Köszönöm. Köszönöm. 
Háromszáztíz. Alig nézek ki 
harmincnak. (Adamus nevet) 
És még egy buborékfújó gép 
is jár vele. Ó! Az van ráírva, 
hogy „Gratulálunk a Bíbor 

Kör 20 évéhez és Boldog Szülinapot Adamus!” Akkor legyen ez egy ünneplés mindannyiunk 
számára, az összes Merlin számára, és egy elismerés arra vonatkozóan, hogy most már itt 
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vagyunk. Köszönöm a tortát! (a közönség éljenez és tapsol, ahogy Adamus elfújja a gyertyákat.) 
Nagyon szépen köszönöm! Mindenki feldobódott lesz a tortában lévő cukortól, de most az 
energiától leszünk kissé feldobottabbak. 
 
Akkor vegyünk… 
 
LINDA: Adamus. 
 
ADAMUS: Igen, kedvesem? 
 
LINDA: Készen állok. 
 
ADAMUS: Jól van. Ó! 
 
Drága Shaumbra, tehát itt vagyunk. Miután 10 évet 
töltöttetek velem és még 10 évet töltöttetek Tóbiással, 
még mindig itt vagyunk. Még mindig ugyanúgy itt 
vagyunk, erősebben, mint valaha. Most kezdődik az új 
sorozatunk, aminek a „Szenvedély 2020” címet adtam. 
Kérném szépen a logót feltenni a képernyőre! „Szenvedély 
2020” – ami egy új korszak kezdetét jelenti sok 
értelemben. Ez annak az ideje, amikor realizálod, hogy 
már realizált vagy. Ez a legelső dolog. Realizálod, hogy 
már realizált vagy. És erre máris rátérek, csakhogy az a 
helyzet, hogy elkerülitek ezt, kitértek előle, egyfajta 
játszmát játszotok vele, és most már itt az ideje, hogy 
realizáljátok azt, hogy már realizáltak vagytok. És nagyon 
viccesen néztek ki azokkal a fejpántokkal. (nevetések, mert sokan fejpántot viselnek) 
 
De ugye jó dolog, hogy azután a temérdek sok év után végre már nevetni tudunk azokon a 
bűzös atlantiszi fejpántokon? (páran tapsolnak és valaki éljenez.) Hiszen már réges- régóta azok 
a fejpántok fogták vissza az embereket, tartották benne az embereket az elméjükben és a 
programozottság börtönében, és ma már WC ülőkéket viselhetünk, (nevetés, mert Sart egy 
WC ülőke fejpántot tett a fejére) és még sok más dolgot is. Nagyon jó ezen nevetni és azt 
mondani, hogy „Ezek csak fejpántok. Semmilyen hatással nincsenek rám.” – És akkor most 
vigyük ezt tovább a technológiába, mert ez érkezik ebbe a világba. 
 

 
Ez nem a tiéd 
 
Ahogy Cauldre és Linda is említette az előbb, pár napja felvettük a ProGnost frissítésünket, és 
szerintem ez egy rendkívül csodálatos összefoglalója annak, ahol jelenleg a világ tart. És 
ismételten szólva, itt nem valami távoli, messzi jövőbe nézünk bele, ez nem valamiféle 
tudományos-fantasztikus elmélet, hanem ez pontosan az, ami éppen most történik a bolygón. 
Az emberek nem akarnak erről hallani, vagy más dolgok eltereli a figyelmüket, mint a politika, 
a pénzügyek, a háborúk és az időjárás. Más dolgok terelik el a figyelmüket, pedig az első számú 
dolog a bolygón jelenleg mindenek felett a technológia, a mesterséges intelligencia, a 
számítógépek – nevezzétek ezt tetszésetek szerint. Ez az első számú dolog, ami most történik 
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a bolygón. Minden más csak erre a dologra reagál. Minden más pusztán egyfajta elterelés egy 
bizonyos értelemben. 
 
Van itt valaki, akit még mindig magába szippant a politika? (Linda és még egy páran felemelik 
a kezüket) Ó, értem. (Adamus nevet) Annyira sajnálom. Tegyétek ezt viccesen! Tegyétek ezt 
a lebegő kerítés mögül, ami alatt azt értem, hogy az itt van, te pedig a fal mögött vagy. Ne 
ragadj bele! Mert csak az idődet pocsékolod vele. És nem ezért vagytok itt. Ez a szenvedélyetek 
ellentéte. Ne ragadjatok bele – a világ problémáiba, a világ ügyeibe, ebbe az egészbe. Tudom, 
hogy ezzel most nem vagyok szociálisan, spirituálisan vagy politikailag korrekt, de ugyan már, 
tényleg hagyjátok  már a globális  felmelegedést és a környezetet, ne vicceljetek már! Van 
ennél sokkal jobb dolgotok, minthogy magatokra vegyétek azokat az ügyeket. 
 
Globális felmelegedés – tudom, hogy sokan mérgesek lesztek rám és azt gondoljátok, hogy nincs 
igazam pedig ez egy elterelés. És ez azért vicces, mert a Föld gondot tud viselni magára. Tudjátok 
az emberek nem fogják elpusztítani a Földet a túl sok gyárral vagy a benzines autókkal. Nem 
azt mondom, hogy ez jó, de a Föld tényleg gondot tud viselni magára. Persze ez lesújtó az ember 
számára, de a Föld gondot tud viselni magára. 
 
És nem véletlen ez a rengeteg 
figyelem, ami jelenleg a 
környezetre összpontosul, 
kifejezetten annak fényében, hogy 
Gaia távozóban van, és az 
emberek vállalják fel a 
felelősséget. Vagyis ez lényegében 
természetes, hogy az emberek 
egy jobban aggódnak a környezet 
miatt, és ezt teljesen jogosan 
teszik. De ezzel együtt egy 
hatalmas nagy ügyet csinálnak 
belőle, amiért harcolhatnak. Hadd 
tegyék meg ezt mások! Vívják meg  
mások azokat a csatákat! Mi 
valahová máshová tartunk. Igen, 
Linda? 
 
LINDA: Nos, megtehetjük ezt pusztán csak a tiszta szórakozás céljából? Rendben van, ha 
szórakoztatási célból nézünk ilyeneket? 
 
ADAMUS: Mit értesz azon, hogy pusztán szórakozás céljából? 
 
LINDA: Hát tudod azt, amikor hülyeségeket beszélnek ezekben a vitákban, én meg nevetek 
ezeken az ostobaságokon… 
 
ADAMUS: Ja, ez rendben van, ha nevetsz rajtuk, amennyiben megérted, hogy szinte az egész 
mögött a hatalom áll… 
 
LINDA: Ó, igen. 
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ADAMUS: …és az, hogy nem értik az energiát. Azt választottátok, hogy itt legyetek. A 
szenvedélyetek 2020-ban életre kel, és a szenvedélyetek az, hogy Merlinként legyetek itt. Hogy 
itt legyetek ezen a bolygón és megmutassátok az embereknek, hogy ez az összes zaj és játszma, 
amit játszanak csak zaj, lárma és játszma, nem több. És létezik valami, ami jóval túl van ezen, 
és ez a Merlin lét. Merlin az, aki megengedi, hogy az energia szolgálja őt. Ennyi. Ennyi. És ha 
magukba szippant ez az összes többi dolog, az le fog téged meríteni. Ha meg tudod ezt úgy 
tenni, ahogy ezt velem is megtettétek, amikor kiparodizáltatok, vagyis nem vettétek ezt 
komolyan – mert persze abból, amit mondtatok, semmit sem gondoltatok komolyan. (nevetés, 
mert közben grimaszolt egyet Tad felé, aki az egyike volt azoknak, aki parodizálta Adamust) 
Tehát amennyiben nevetni tudsz ezen, ha képes vagy kinevetni egy entitást, akkor képes 
vagy ezeken a dolgokon is nevetni. Mert nem a ti dolgotok, hogy magatokra vegyétek 
ezeket az ügyeket. Mert valami fenomenális fog történni, ami miatt…(Adamus sóhajt egyet) 
Nem fogja elvenni az energiádat, hanem még inkább elkötelezed magad magadnak ebben az 
életedben. 
 
És ez az az év. Nem véletlen, hogy 2020 a tökéletes látás, a tisztánlátás éve, ahogy ezt Linda 
is említette. (itt egy amerikai meghatározásra hivatkozik, ahol a 20/20 a tiszta, éleslátás 
szabványa.) Tisztánlátás. Ez az, amikor beérkezik a sárkány. 
 
2020, ahogy ezt Cauldre is elmondta, a négyes számot szimbolizálja, amit láthattok is ebben a 
logóban, és igen, ez az én teremtésem. Ezen kívül én találtam fel a szomjúságot, a vizet meg 
minden mást is. (nevetés, mert itt a Santa Fe-i eseményben elhangzottakra utal) Ami nagyon 
hízelgő rám nézve! (Adamus nevet) Sőt, még ezt a tortát is én magam sütöttem. (még több 
nevetés) És itt van nektek ez a régi fajta háttér, régi betűkkel, egy vasburkolatban, egy 
páncélban, ami rá lett pecsételve vagy bélyegezve arra a fémre, ami a jelenlegi embereket és 
társadalmat képviseli. Ez egy régi út. De mi keresztül fogunk ezen törni. Keresztül fogunk ezen 
törni – legyen ez akár fémből vagy kőből, vagy bármi másból – mert a szenvedély mindent 
felülmúl. A szenvedély mindent felülír. Majdnem a „tarol” szót akartam mondani, de Cauldre 
azt mondta, hogy ezt ne mondjam ki ebben a csoportban. (nevetések) (a tarol szó angolul a 
„trump”- a ford. megj.) Tehát a szenvedély mindent felülmúl, és ti pontosan ezért vagytok 
itt. 
 

 
Szenvedély 
 
Tudjátok már nagyon, de nagyon régóta nem éreztétek az igazi szenvedélyt. Keresztülmentek 
a napokon. Azt tettétek, ami szükséges a túlélésetekhez. És tényleg nagyon sok Megengedést 
tettetek – rengeteget. De mindezt a valódi szenvedély nélkül tettétek meg. Mert ez a legelső 
dolog, amit elveszítetek, miután kijöttök a felébredésből és meghozzátok a választásotokat a 
Mester Létetekre. Ekkor a szenvedély fogja magát és egyszerűen csak eltűnik, ti pedig 
megpróbáljátok azt újra éleszteni, de az nem megy, nem sikerül. És akkor még erősebben 
megpróbáljátok azt újra feléleszteni magatokban. Aztán megpróbáltok előállni új 
szenvedélyekkel, és szenvedélyesek lesztek az új szenvedélyeitek kitalálása kapcsán, de még 
az is tovaszáll és hirtelen a semmiben találjátok magatokat. Ott vagytok az ürességben, és ez a 
legrosszabb időszak mind közül, ahogy ezt már mind megtapasztaltátok. Ez a lehető legrosszabb 
időszak, amikor csak ezt az ürességet érzitek. 
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És ez az ürességben töltött idő az, ahol nagyon 
fontos a Megengedés annak érdekében, hogy 
a valódi átalakulás megtörténhessen. Ott vagy a 
gubóban. Többé már nem vagy hernyó, és most 
már a pillangóvá válás folyamatában vagy abban 
a gubóban – és csak a Megengedés marad 
számodra – mert semmi mást nem tudsz tenni. 
Többé már nem tudsz magaddal harcolni. 
Többé már nem tudod megfejteni a dolgokat. Az 
ember akkor sem tudná ezt megtervezni, ha 
megpróbálná, és nem is lenne szabad ezzel 
próbálkoznia. És csak ott fekszel annak a 
gubónak az ürességében, és nem tudsz mást 
tenni, csak megengedni. Csak megengedni. És 
ez az, amit megtettetek, ezért is vagyunk itt, és 
ezért is jelenthetjük ki, hogy ennek az új 
sorozatnak a neve a Szenvedély 2020. 
 
Érdekes, hogy ez éppen 2020-ban landol. 
Szerintem ez részben véletlen lehet, másrészt viszont nem a véletlen műve, hanem ez a 
szenvedély kiemelkedése. A szenvedély rendkívül személyes kivétel nélkül mindannyiótok 
számára, de ez egyáltalán nem fog hasonlítani a régi szenvedélyetekre. Ez nem egy hobbi 
lesz. Ez nem az lesz, hogy megpróbálod magadra venni a politikai, a környezetei vagy a hasonló 
ügyeket. Azok a dolgok mindössze fárasztó vicceknek fognak tűnni onnantól kezdve. Az 
emberek időnként nagyon bele tudnak temetkezni a dolgokba. Teljesen belevesznek, és nem 
igazán képesek átfogó nézőpontból tekinteni a dolgokra. 
 
Tehát a szenvedélybe megyünk bele, a ti szenvedélyetekbe. Mert az a szenvedélyetek, hogy 
itt legyetek ezen a bolygón. 
 
Érezzetek most bele abba egy kicsit, hogy az elmúlt életedben már megtörténhetett volna a 
megvilágosodásod, vagy akár már korábban ebben az életedben is, vagy egy elmúlt életedben, 
vagy egy még korábbi életedben, de azt mondtad, hogy „ Várok még vele!” – Mert érezted, 
hogy valami még érkezik. „Várok még vele!” – és ezt is tetted, és most itt vagyunk. 
 
Már az 1800-as évek közepe táján megtörténhetett volna a realizációd, amikor a történelmet 
figyelembe véve nem sok minden történt a bolygón. Nem voltak nagy változások. Mégis azt 
mondtad, hogy „ Várok ezzel úgy 2020-ig.” – Ez a gépek korszaka, amiről olyan sokszor 
beszélek, ami alatt a technológiát és a számítógépesedést értem. Ez az az időszak, amikor 
rengeteg minden változik a bolygón. És ez fenomenális. Egy új emberi faj van megszületőben, és 
ez nem egy tipikus biológiai faj lesz. 
 
Ez annak az időszaka, amikor elképesztő mértékű – a kontroll talán nem a legjobb szó erre – 
tehát amikor elképesztő mérvű szabályozás fog életbe lépni a technológiával. És ahogy erről 
beszéltem is a ProGnost 2019 frissítésben – amit pár napja vettünk fel – a varázslat törvényen 
kívül lesz helyezve. Na persze ez nem lesz írásba foglalva és törvénybe iktatva, hogy a „varázslat 
többé nem legális” – de mégis száműzve lesz abban az értelemben, ha valaki nem alkalmazkodik 
a rendszerhez, aki nem úgy gondolkodik és cselekszik…mert minden, amit csak csinálsz, amit 
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minden ember tesz, az ellenőrzés, felügyelet alatt lesz. És azt mondhatod, hogy „Nem, ez soha 
nem fog megtörténni velem”, vagy, hogy „Ez még messze van, a távoli jövőben.” – Nem. Ezt 
hívják a dolgok internetének. Ez a Nagy Testvér, a mindent látó szem – ami mindent figyel – 
bármit is teszel, bárhová is mész.  

 
Meg vannak ennek a nagy 
előnyei is, amelyek 
csodálatosak: az elveszett 
gyermekek megtalálása, 
azok megtalálása, akik 
bűncselekményt követtek el 
– az áruházakban, boltokban 
felszerelt biztonsági 
kamerákkal, meg a hasonló 
dolgokkal. Nagy előnyei is 
vannak ennek az egésznek, 
én nem azt mondom, hogy ez 
rossz dolog. 
 
Ugyanakkor, ha valaki kilép 
ebből a sorból pszichológiai 
értelemben, és erről nem is 
beszéltem a ProGnost 

frissítésben, de hatalmas az aggodalom manapság a pszichológiai profilozással kapcsolatban 
– tudjátok arra gondolok, amikor arról van szó, hogy ki fogja elkövetni a legközelebbi 
tömeges lövöldözést a bolygón, ki az, aki szörnyű dolgokat fog tenni másokkal – tehát a 
profilozás teljesen elfogadott lesz. Soha nem így fogják ezt hívni, de ez akkor is felügyeletet, 
ellenőrzést jelent. És bárki, aki nem fog beleilleni a rendszerbe, aki túl sokat mosolyog – és ezt 
most nagyon komolyan mondom, lesz egy algoritmusa a mosolynak, mert tudjátok ezt a 
mesterséges intelligencia ki fogja mutatni. „Ezek a dinamikák történnek, amikor valaki a 
megőrülés felé tart.” – olyan dolgok, minthogy például túl sokszor pislognak vagy túl sokat 
mosolyognak, vagy bizonyos antiszociális viselkedés mintákat mutatnak. Ezt az egészet 
felügyelni fogják, ellenőrzés alatt fogják tartani, és akkor azt a személyt vissza fogják vinni 
az elfogadott mintákba. Jaj, hát nem úgy, hogy halálra verik őket. Nem. Hanem azzal, hogy sütit 
(nevetések) és néhány fura kis pirulát adnak nekik. A társadalom jelenleg idetart. 
 
És nem azt mondom ezzel, hogy ez jó vagy rossz. Ez a társadalom tapasztalása. De ti erre nagyon 
is jól emlékeztek, erre az egész atlantiszi dologra, amit ott történt – amit a jó szándék vezérelt, 
de aztán mégis azt okozta, hogy az emberek tényleg beleragadjanak az elméjükbe – és ti 
elköteleztétek magatokat és ez a ti szenvedélyetek „Visszatérek ebben az időszakban, és én 
magam leszek a varázslat. Én Vagyok a varázslat.” 
 
És máris elárulom, hogy nem kell amiatt aggódnotok, hogy a számítógépes algoritmusok 
majd őrültnek nyilvánítanak titeket, mert olyan nagyon fogtok tudni parancsolni az energiának 
egy nem támadó, nem manipulatív módon, hogy egyszerűen meg se fognak látni titeket. És az 
összes varázslat száműzve lesz a bolygóról, hogy úgy mondjam. De titeket meg se fognak látni, 
és igazi szabványok lesztek ezen a bolygón. És ez egy óriási felelősség, de közben meg ez a 
szenvedélyetek. Ezért tértetek vissza. Ezért tűrtetek és viseltetek el mindent egészen mostanáig. 
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Ezért is van az, hogy nem történt meg az azonnali Realizációtok. És ez az oka annak, hogy 
voltak olyan időszakok, amikor olyan rettenetesen magányosnak és hatástalannak éreztétek 
magatokat, mert erre az időre vártatok. 
 
Véget ért a Kiemelkedés Sorozatunk, és 
kiemelkedtetek. Igen, megtörtént. Már véget ért a 
kiemelkedés, kiemelkedtetek. Most az történik, 
hogy amikor a pillangó először rebbenti meg a 
szárnyait, akkor eleinte egy kissé ügyetlen, félszeg, és 
egy kellemetlen érzéssel jár. És megpróbál repülni, 
de még emlékszik arra, milyen volt hernyónak lenni 
18 lábbal, és még ott van ez a kis félszegség 
benne, és ebben a sorozatunkban azt fogjuk 
megtenni, hogy keresztülmegyünk ezen a 
félszegségen, ezen a kellemetlen érzésen. De 
emlékeztetlek mindannyiótokat, hogy már 
Realizáltak vagytok. Most már csak ezt kell 
realizálnotok. (Adamus nevet) 
 
Akkor vegyünk erre egy mély lélegzetet! Szenvedély 2020 – az a szenvedélyetek, hogy itt 
legyetek, hogy a varázslat legyetek a bolygón. 
 
Hogyan lehet meghatározni a varázslatot? Sokféleképpen, de azt jelenti, hogy hagyod, hogy az 
energia szolgáljon. És ez igazából nem is varázslatos, hanem természetes. De a legtöbb ember 
számára mégis varázslatnak fog tűnni. 
 
A varázslat olyan dolog, amit tudománnyal, számítógépekkel vagy hagyományos emberi 
logikával nem lehet meghatározni. Amit mi fogunk tenni, az nem szerepel a tudományos 
könyvekben. Felvághatják az agyadat szeletekre, és megpróbálhatnak rájönni, hogyan vagy 
képes mindenre, de akkor sem fogják megtalálni. Ja, bocsánat, ezt már megtettétek 
Atlantiszban. Nem, manapság nem fognak ilyet csinálni. (nevetések) Ma már nem fognak ilyet 
csinálni. 
 
A varázslat az, amit nem lehet meghatározni. Nincs összhangban a jelenlegi fizikával, és ez 
rendben van, mert a jelenlegi fizika nagyon gyorsan meg fog változni. És ismételten szólva 
ez nem valamikor a távoli jövőben fog megtörténni. Ez nem csak egy kivetítés a részemről. 
Azokkal, akikkel együtt dolgozom a Bíbor Tanácsban azt látjuk, ami éppen most történik. 
 
A technológiai dolgok nagy része még nem jutott el az újságok első vagy második oldalára – 
ja, már nincsenek is újságok, ehhez hozzá kell szoknom – az internetet még nem érték el ezek 
a dolgok – mert ezek nem annyira izgalmasak. Úgy értem mégis ki akarna a technológiáról 
olvasni? Tudom, hogy pár mérnököt ez érdekel itt, de a legtöbb ember számára ez nem valami 
izgalmas. Ők a legutóbbi tömeggyilkosságról, a legújabb természeti katasztrófáról, tudjátok a 
drámai eseményekről, és persze a politikáról akarnak értesülni, ezért aztán ezek hírek nem 
jutnak el a főcímekbe. De ez egy hátborzongató tünet – és alattomos is. Mert alattomosan 
bekúszik mindenki életébe. Senki sem áll meg és mondja azt, hogy „Hé, mindenki, várjunk csak 
egy pillanatot! Milyen lesz ez öt vagy tíz év múlva?” – És még ha meg is teszik, akkor is azt 
mondják, hogy „Nézd milyen nagyszerű előnyei vannak egy agyi beültetésnek, ahol chip-et 
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ültetnek az agyadba!” 
 
Tudjátok… jaj, ne engedjétek, hogy folytassam, mert éppen most vettük fel a ProGnost 
frissítést és nem szeretném itt most a ProGnost második részét leadni, de…(nevetések). És 
sajnálom, ha ezzel bárkit is megsértek… nem, dehogyis, soha nem sajnálom, ha bárkit is 
megsértek. (még több nevetés) Csak viccelek. 
 
Vannak bizonyos kormányok a bolygón, és nem akarok itt egyet sem megemlíteni – most ebbe 
nem fogunk belemenni, nem is merészelnénk – ahol egy hatalmas nagy mozgalom zajlik – a 
technológia, a pénzügyek és minden más tekintetében – és akik minden egyes ember számára 
kötelezővé akarják tenni ezeknek a chip-eknek az agyba történő beültetését. Ez lesz a törvény. 
Muszáj megtenned. És nem akarok itt neveket említeni, de – a sárkány – ez meg fog történni. 
A része lesz a szociális reformnak. De ez nem Európában és nem az Egyesült Államokban lesz 
így, úgyhogy emiatt ne nagyon aggódjatok! De ezt kötelezővé fogják tenni. És azt állítom, ahogy 
ebbe beleérzek, mivel már elutaztam oda, hogy ez körülbelül hét éven belül meg fog történni. 
Ami nincs túl messze. Nos, ezt már most is csinálják, mondjuk a kutyákkal, de az nincs hatással 
az agyra. Ezek a beültetések lesznek az új dolgok. 

 
De itt most eltértem a tárgytól, mert beszélni akartam 
arról, hogy miért is vagytok most itt a bolygón, hogy 
miért ezt a nagyon szaros időszakot választottátok 
erre. (Adamus és a közönség egy része nevet) 
 
LINDA: Köszönjük! 
 
ADAMUS: Ja nem, én most csak Sart-ot csatornáztam. 
(még több nevetés) 
 
LINDA: (nevetve) Köszönjük! 
 
ADAMUS: (nevetve) Igen, az egyetlen WC ülőke 
fejpántot Atlantiszból! 

 
Az a szenvedélyed, hogy itt legyél, hogy Szabvány, hogy hiteles példa legyél, hogy teljesen 
harmonikusan tudj parancsolni az energiádnak. Ennyi. Nem fogtok az utcasarkon állva 
prédikálni és embereket téríteni. Sokan nem fogtok semmilyen nagy csoportot tanítani, semmi 
ilyesmit nem fogtok tenni. Nem fogtok aktívan cselekedni és mindent megváltoztatni. Ez 
egyszerűen csak nem fog megtörténni. Nagyon csendesen fogjátok ezt megtenni, mégis ez ennek 
a leghangosabb módja. Ez a leghatékonyabb és a legészrevehetőbb megtétele ennek – amikor 
szép csendben teszed ezt meg a saját életedben. A saját életedben. 
 
Elérkeztünk hát a Szenvedély 2020 idejébe. Már nagyon régóta vártam erre, hiszen ezért 
vagyunk most itt, a szenvedély miatt. Újra életre kel benned a szenvedély, hogy „ Ezért 
vagyok most itt! Értem már!” – És emlékezz, ez nem valamiféle ügy! –„Azért jöttem ide, hogy 
mindaz legyek, aki vagyok, hogy Merlin legyek, hogy visszahozzam a varázslatot a bolygóra. 
Pont. Ennyi!” – És ez egy óriási, hatalmas szenvedély, ez a valódi oka az ittlétednek, ez a 
valódi oka annak, hogy engedd, hogy a fényed kiragyogjon. 
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Ebben az évben sokatok számára, az összes zűrzavar az elmédben azzal kapcsolatosan, hogy: - 
Mit kellene tennem? Miért vagyok itt? – és ez elég nagy – szétoszlik, feloldódik. Nagyon tisztán 
fogjátok látni, 20/20 tisztán, hogy miért is vagytok itt. És a valóság az, hogy ez nem egy nagy 
küldetés. Ez nem arról szól, hogy kimész és megpróbálod megtéríteni az őslakosokat és a 
muglikat. Ez pusztán a létezésről szól. És örömtelinek fogjátok találni – és ezt Cauldre nem hiszi 
el – hogy mondjuk csak elmész valahova, mondjuk egy repülőtérre vagy egy áruházba, és csak 
ott állsz majd, csak a saját Éned Jelenlétében, a saját energiádban, és csak figyeled, hogy 
milyen sok apró kis vicces dolog történik majd mindenhol körülötted. És tudod, történnek 
majd káprázatos dolgok. Hirtelen valaki, aki ott van a Jelenlétedben, sírva fakad, mert az, hogy 
ott van a fényedben, hatalmas reményt ad neki, és persze ezt nem értik az elméjükkel. Azt sem 
tudják, hogy te voltál az Joanna, aki ezt tetted velük, egyszerűen csak elsírják magukat. Sart, 
nálad mindig sírni fognak. (nevetés) 
 
SART: Ezért vagyok itt. 
 
ADAMUS: ….mert akkora örömet hozol. 
 
És ezt tényleg élvezni fogjátok – Cauldre ezt egyáltalán nem hiszi el – pedig élvezni fogjátok, 
hogy visszatértek az emberek közé – rövid időszakokra – mert látni fogjátok ennek közvetlen 
hatását. De nem fogjátok ezt senkire vagy semmire ráerőltetni. Nem próbáljátok 
megváltoztatni senki életét. De képzeljétek csak el, hogy mondjuk – hogy is hívjátok ezt – egy 
bevásárló központban vagytok. Ami tele van, az eladók nyűgösek, a vevők pedig rámenősek és 
ellenszenvesek. Érzed ezt az összes energiát, és miközben korábban ezek az energiák 
hányingert okoztak, és elgyengültél, elfáradtál tőlük, most egyszeriben csak itt vagy. Csak ott 
állsz. Nem veszel semmit. Nincs szükséged arra, hogy bármit is vásárolj. Egyszerűen csak ott 
állsz, és figyeled, hogy az a szinte már káosz elkezdi újra rendezni magát. És nem azért, mert 
ezt te csinálod, hanem csak azért, mert ott vagy. 
 
Ezek valódi példái annak, amik történni fognak. 
 
És hirtelen ebben a káoszban és nyomott kedélyállapotban, unalomban, szürkeségben, 
élettelenségben, ami mindenhonnan körbe vesz, az összes energia elkezd örvényleni, forogni-
pörögni, elsötétednek a fények, áramkimaradás van, a dolgok elkezdenek leesni és összetörni, 
az emberek pedig egymásnak ütköznek – te pedig ott állsz egy hatalmas mosollyal az arcodon, 
tudva, hogy a dolgok visszatérnek a harmóniába, csak azért, mert te ott vagy. Mert azok az 
energiák, amiket behozol annyira nagyon tiszták, hogy ez azt okozza, hogy az összes beragadt, 
megrekedt energia kiszabaduljon a bezártságából és visszatérjen a természetes létállapotába. 
 
Ez fog történni, ez fog mindennel történni az életedben – az otthonoddal, az emberekkel, az 
autóddal, a számítógépeddel és minden mással is – és az előfordulhat, hogy elromlanak ezek a 
dolgok, mielőtt rendbe jönnének, és egy teljesen új szintre lépnének. És ez rendben van. 
Rendben leszel ezzel, mert fel fogod ismerni – először is néhányan emlékezni fogtok arra, hogy 
valamikor régen egy másik életben boszorkányok voltatok, és mindenféle aljas és galád 
dolgokat műveltetek, és hogy ebből mekkora energia zűrzavar kerekedett, és egy pillanatig 
majd arra gondoltok, hogy „ Na tessék! Már megint ez a boszorkányság!” -Aztán persze 
rájössz, hogy most már nem erről van szó, mert mindezt elvárások nélkül teszed. Egyszerűen 
csak létezel. Figyeled, ahogy az energiák esetleg okoznak egy kis káoszt és zűrzavart, de utána a 
harmóniába rendeződés is megtörténik csak azért, mert ott vagy. Akkor majd mosolyogsz egy 
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nagyot, és érezni fogod azt a szenvedélyt, és azt mondod magadnak, hogy „ Ó, hát mindaz, 
amin keresztülmentem azért, hogy eljussak ide, az semmiség volt! Könnyű volt!” (nevetések) 
 
De mindannyiótokat felvettelek videóra, (Adamus) és meg fogom nektek mutatni azokat a 
kazettákat, ahol sírtok meg panaszkodtok, meg minden ehhez hasonlót műveltek. Most 
pontosan úgy néztek ki, mint az a csoport a Shoud előtt lejátszott videó végén. Nem találtátok 
ezt viccesnek. (Erre a videóra hivatkozik: 2CELLOS- Thunderstruck 
https://www.youtube.com/watch?v=uT3SBzmDxGk&feature=youtu.be ) 
 

 
Első kérdés 
 
Jól van. Akkor vágjunk bele! A nap első kérdése következik, amihez szeretnék kérni egy színpadi 

kelléket is, csak úgy. Így aztán Henriette hercegnőt 
kérném a színpadra! És ha megtennéd, hogy ott a 
háttérben megállsz mondjuk így (Adamus pózol 
egyet) – és egész idő alatt ebben a pózban 
maradsz. És majd később, amikor az emberek… 
(Henriette egy pohár borral kínálja) Ó, nekem? 
 
HENRIETTE: Chateauneuf-du-Pape. 
 
ADAMUS: Ó! A legjobb! 
 
HENRIETTE: Á votre santé. 
 
ADAMUS: Egészségedre! (Adamus belekortyol) 
Hm. 

 
HENRIETTE: Salud. 
 
ADAMUS: Hm. Finom. Finom. És a kezedben is tarthatod a poharadat vagy akár le is teheted az 
asztalra. Ó, jól van. Talán be itt most be is fejezhetnénk ezt a Shoud-ot. (Henriette felveszi a kért 
pózt) Igen, köszönöm. (nevetések) 
 
Oké, a színpadi kellék a helyén van. Kitűnő! Linda, kérlek vidd a mikrofont a közönséghez! És 
kérem felkapcsolni a fényeket! Kérdés. 
 
LINDA: Szeretnéd, ha még a kérdés feltevése előtt kiválasztanék valakit, aki majd válaszol? 
 
ADAMUS: Pontosan így van. A kérdést pedig elkezdtük a Felemelkedett Mesterek között 
megtárgyalni – (nevetés, ahogy Linda odaadja a mikrofont valakinek) te megvárod a kérdést. 
Eredetileg egy kis Shaumbra csoport vetette ezt fel valahol Észak-Európában, de nem árulom 
el a város nevét. Hárman vagy négyen összejöttek egymással és azt mondták: - Szerintünk 
tényleg szükség lenne egy könyv megírására, ami a Szabványok és az Értékek könyve lenne, 
és arról szólna, amit megtanultunk és amit teszünk. – Majd mondhatni pszichikus értelemben 
véve eljöttek hozzánk és azt kérdezték, hogy „ Ti mit gondoltok erről?” – Megtárgyaltuk, majd 
úgy döntöttem, hogy továbbítom ezt a kérdést a Shaumbrának. – Nagyon sok mindent tanulunk. 
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Tudjátok elképesztő mennyiségű információ gyűlt össze ezalatt a 20 év alatt. Hol kezdje az 
ember? Hol kezdje? 
 
Várj még egy pillanatot légy szíves! Itt most egy fotó készül éppen. (Adamus Henriettával pózol 
– amit nevetés követ) 
 
Tehát itt van ez a bámulatos információs könyvtár, ami összegyűlt itt az évek során, és egyesek 
azt mondják, hogy „Talán el kellene kezdenünk leírni a szabványokat meg az értékeket, hogy 
leegyszerűsítsük ezt az egészet olyan dolgokra például, hogy az energia a barátod.” Meg ilyen 
dolgokra. Szinte már ilyen apró kis mondásokra, mert ha valaki most kezdi az anyagokat, 
ahogy ezt Jean is tudja, mégis mivel kezdje? Hol kezdje? 
 
Tehát a kérdésem ma mindannyiótok számára úgy hangzik, hogy elkezdjük megírni ezt a 
könyvet, aminek a szabványok és értékek címet adnánk? Ez egy nagyon érdekes kérdés. Ja, és itt 
kezdjük, és majd utána következik Vince. Igen, Thomas? 
 
THOMAS: Nem Vince-szel szeretnéd kezdeni?  
 
ADAMUS: Nem, nem! (mind a ketten nevetnek) Vince azt 
akarja, hogy veled kezdjem. 
 
THOMAS: Most vagyok itt először. 
 
ADAMUS: Ühüm. Üdvözöllek. 
 
THOMAS: Tehát egy olyan valaki nézőpontjából tudok 
erről beszélni, akinek új ez az egész, mert csak most 
csöppent ebbe bele. Egy részről ez egy kicsit sok, mert 
nem tudom hol kezdjem. 
 
ADAMUS: És hol kezdted? 
 
THOMAS: A You Tube-on. 
 
ADAMUS: A You Tube-on. Oké. 
 
THOMAS: Csak oda megyek, ahonnan érzem a vonzást, de nem igazán tudom, hogy mit csinálok. 
 
ADAMUS: És ki a kedvenced? Nehogy azt mondd, hogy Tóbiás! (Thomas nevet) Tudtam, 
hogy azt akarod  mondani: -„Mert ő annyira kedves.” (mondja ezt Adamus egy magas 
hangon) Na, mondd… 
 
THOMAS: Merlin. Merlin. 
 
ADAMUS: Merlin. 
 
THOMAS: A Merlin információ, igen. 
 

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


Szenvedély 2020 Sorozat: 1. Shoud 

 

 

www.crimsoncircle.com 12  www.centrodavida.com  
 

ADAMUS: Jól van. Akkor most igen vagy nem. Csináljuk ezt… 
 
THOMAS: Én most igazából a zenetanítás egy másik rendszerét tanulom, ami ugyanerről szól 
lényegében, és nagyon nyitott, ahol nincsenek meghatározva előre a dolgok. De mégis, ahogy 
haladsz előre és tanulsz, olyan ez, mintha azt szeretnéd, hogy bárcsak lenne valami leírt dolog, 
vagy lenne valaki, aki azt mondaná, hogy „ Tessék itt van ez a dolog, amihez tarthatod magad.” 
 
ADAMUS: Igen. 
 
THOMAS: Talán, ha a kettő között lenne valami, talán kis útmutatók. De nem olyan erősek, 
mint az irányelvek… 
 
ADAMUS: Persze. 
 
THOMAS: Nem szabályok, amiket be kell tartani, hanem csak annyi, ami azt mondja, hogy „Talán 
errefelé szeretnél elindulni.” 
 
ADAMUS: Mint a morzsák könyve, esetleg. 
 
THOMAS: Igen, ilyen morzsák könyvféleség. 
 
ADAMUS: Igen, jó. 
 
THOMAS: Valami ilyesmi. 
 
ADAMUS: Oké. 
 
LINDA: Vince-t mondtad? (szünet, ahogy megint iszik egy kortyot a borból) Cauldre-t leitatom 
még mielőtt befejeznénk. Igen uram.  
 
VINCE: Szerintem nagyon is rendben lenne, ha leírnák 
a saját tapasztalásaikat – de, pont most mentünk ezen 
keresztül négy hónapja – és ennek a saját 
tapasztalásaikról kell szólnia, és nem egy másoknak 
szóló receptnek. 
 
ADAMUS: Rendben. 
 
VINCE: Máskülönben a végén még kiadásra kerülhet a 
metodista fegyelmi előírások könyvének a hitvallása. 
 
ADAMUS: Igen. 
 
VINCE: Vagy valamilyen tetszés szerinti méreg. 
 
ADAMUS: Igen, jól van, jó. A Mormonok előírásai is rendszabályai, meg a többi hasonló. 
Oké. És ezen mind a két oldalról lehet vitatkozni. Kérnék még pár választ! El kellene kezdenünk 
összeírni a szabványokat és az értékeket, tudjátok, mondjuk a Mester 100 erénye címmel? Mert 
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vannak, akik már most imádnák ezt olvasni. 
 
JAN: Ha már arról beszélünk, hol is kezdjük el ezt az egészet, akkor a  magam részéről 
nemrégiben kezdtem szemezgetni a Shoud-ok között, és Tóbiás legelső sorozatát olvasnám 
el, amire akkoriban nem volt lehetőségem. És nagyon meglepődtem, amikor láttam, hogy Tóbiás 
már akkor is mennyi mindenről beszélt, tudod, amiről azóta mi is beszéltünk, kifejezetten a 
Megengedésről. Meglepődtem, hogy annak idején mennyi mindent mesélt a Megengedésről. 
 
ADAMUS: És miért vagy meglepődve azon, hogy senki sem figyelt rá oda?  
 
JAN: (nevetve) Hát szerintem akkor erre még nem 
voltunk megérve. Szerintem nem értettük mi még 
akkoriban, hogy mi is a Megengedés, hogy mi ennek 
a fontossága, és hogy mit kell tennünk – hogyan kell 
ezt  alkalmaznunk  az  életünkben. Tudod elmondta, 
hogy teljeskörű Megengedést kell tennünk. És 
akkoriban azt mondtuk: - Ja persze, hogyne – vagy 
valami ilyesmit. 
 
ADAMUS: Igen. 
 
JAN: De nem kapcsolódtunk ehhez. Szerintem ahogy 
az emberek elolvassák a legeleső Shoud-okat, közben 
kialakítják az ezzel való saját kapcsolódásukat, ami 
segít nekik eldönteni azt, hogy mik a saját értékeik 
és… (valakinek csörögni kezd a mobiltelefonja) 
 
ADAMUS: Egyébként említettem, hogy a dolgok kissé szokatlanok, zavarosak. Igen, igen. 
 
JAN: Igen. 
 
ADAMUS: Oké. 
 
JAN: De ezt csak nekik javaslom, mert szerintem nincs szükség itt semmiféle szabványokra meg 
semmire sem, mert úgy érzem, hogy amit én teszek, azt nem sokan akarják tenni, vagy 
talán nem is érdekli őket. De számomra ez olyan valami, amit meg kell tennem saját magamért 
a folytatás érdekében, és azért is, hogy jobb alapokkal rendelkezzek arról, hogy honnan 
érkeztem, és merre tartok, tehát szerintem nincs szükség értékekre és szabványokra. 
 
ADAMUS: Oké. 
 
JAN: Szerintem ez egy személyes dolog. 
 
ADAMUS: Jó, még kérnék egy pár választ, és ez nem egy beugratós kérdés. Ez egy őszinte 
kérdés. Meg fogjuk ezt nézni a következő pár évben. És igen, folytassuk! Csak összefoglaltam 
egy kicsit a dolgokat. 
 
JOEP: Jó kérdés. 
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ADAMUS: Köszönöm. Bár nem az én kérdésem, de azért… 
 
JOEP: Ez vicces. Én egy könyvvel kezdtem évekkel ezelőtt – Az Új Energia eszközei könyvvel – 
meg szemezgettem a Shoudokból és egy ponton elengedtem megint az egészet, pedig tényleg 
nagyon praktikus dolgok vannak benne, mint például az, hogy állj a kerítés mögé, meg a 
kegyelem kemencéje, meg ilyenek. De nem csinálnék ezekből szabványokat meg… mi is volt 
a másik dolog? 
 
ADAMUS: Értékek. 
 
JOEP: Értékeket. Szerintem Jean nagyon jól összefoglalta 
ezt az egyik legutóbbi cikkében. A történeteinket kell 
elmesélnünk. Ezt a könyvet kell megírnunk, mert ezzel 
tudnak az emberek kapcsolódni, és ez az, ami valamit 
beindít majd bennük, és nem az a száraz dolog, ahol 
felsoroljuk a dolgokat.  
 
ADAMUS: Jól van. Köszönöm. Még két választ kérek! 
Még kettőt! El kellene kezdenünk dokumentálni a 
dolgokat és leírni azokat egy nagyon rendszerezett, 
meghatározott formában? 
 
TAD: Én azt szeretném, ha lenne egy (Adamus nevet a fejpántján) – de akkor most kimondom 
– Mi a fene az a Bíbor Kör? Úgy értem tudod, hogy beszélgetek emberekkel, és megpróbálom 
ezt elmagyarázni nekik, amennyiben felteszik nekem ezt a kérdést. Nem valami pódiumon állok, 
nem erről van szó, de mégis ilyeneket mondok, hogy „Hát tudatosság és…” 
 
ADAMUS: Egyébként te ott voltál Santa Fe-ben. 
 
TAD: Igen! 
 
ADAMUS: …. amire mindig emlékezni fogsz.  
 
TAD: Amire mindig emlékezni fogok. 
 
ADAMUS: Mindig emlékezni fogsz rá. 
 
TAD: Nem próbáltam… (Adamus nevet) Te mindig 
emlékezni fogsz rá? 
 
ADAMUS: Igen. 
 
TAD: Jól van akkor. Úgy értem, ez nem megtérítés, 
hogy azt mondom, hogy „ Ez egy tudatosság, de nem egy szektáról van szó, hanem a 
Realizációról” – és az emberek meg teljesen összezavarodva néznek rám. 
 
ADAMUS: Hogy micsoda?! 
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TAD: Hogy micsoda? Mi van?! 
 
ADAMUS: Hát igen. 
 
TAD: Hát ez az én vágyam, kérésem, tudod 25 szóval vagy annál kevesebben meghatározva. 
 
ADAMUS: Igen, igen. 
 
TAD: Hogy mi a Bíbor Kör? 
 
ADAMUS: Talán a Bíbor Körnek kellene készítenie erről egy videót – hiszen nagyon jól megy 
nekik a videók készítése – hogy mi is a Bíbor Kör. 
 
TAD: Tökéletes! (Tad nevet, Adamus meg grimaszol egyet Jean-re) 
 
ADAMUS: Már öt éve tervezgetnek könyveket, csak még nem csinálták meg. 
 
TAD: Na ugye! 
 
ADAMUS: Annál korábban egyébként sem lett volna helyénvaló ezt megtenni. Még egy választ 
kérnék! 
 
LINDA: Volt valaki a radaromon. A fenébe! Oké, Mary Sue. Tudtad, hogy ez lesz. 
 
ADAMUS: Igen. 
 
MARY SUE: Szerintem nem.  
 
ADAMUS: Oké. 
 
MARY SUE:   Mert akkor meg lenne határozva, és én nem 
szeretném, ha ez meg lenne határozva. 
 
ADAMUS: Oké. 
 
MARY SUE: Ha javasolhatnék valamit, akkor azt javasolnám, 
hogy kérdés-válasz formátumban legyen megírva. 
 
ADAMUS: Oké. 
 
MARY SUE: Vagy egy térkép legyen arról, hogy a Bíbor Kör anyagok könyvtárának milyen 
különféle részei vannak. 
 
ADAMUS: Oké. Jól van. Nagyon sok információról van szó. Köszönöm mindenkinek, és neked is 
drága Henriettám, Versailles Hercegnője! Köszönöm. Csodálatos a ruhád. Crash majd lesegít a 
színpadról. 
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HENRIETTE: Köszönöm. 
 
ADAMUS: Igen. Hát ez akkoriban is problémát jelentett Olyan sokáig tartott felöltözni ezekbe 
a hatalmas, terebélyes ruhákba, aztán meg mozdulni se bírtál bennük…(nevetések) 
 

 
Adamus nézőpontja 
 
Szóval feltettem ezt a kérdést, ami egy nagyon is indokolt kérdés, és még nincs rá egyetlen 
egy válasz, de szeretnék erről néhány gondolatot megosztani a saját nézőpontomból, amikor 
ez az európai Shaumbra csoport feltette nekem ezt a kérdést. Még nincs itt ennek az ideje. 
Még nincs itt az ideje. Tudjátok miről van szó, tudjátok az egésznek a lényegét, de még nem 
testesítettétek ezt meg teljesen magatokban. 
 
Ugyanerről van szó, mint amit te (Jan) is mondtál arról, hogy Tóbiás ezt már mind elmondta 
évekkel ezelőtt. És mindezt kedvesen mondta el. És be kellett hoznia engem, hogy úgy mondjam 
ezt az egészet el nektek, hogy tényleg meg is halljátok. Ő akkoriban régen már beszélt a 
Megengedésről, de akkor még a bemelegítés történt, a felkészítés zajlott, ti pedig csodálatosan 
megértetek erre, hogy képesek voltatok ezt elkezdni még akkoriban magatokba integrálni, 
majd lassan-lassacskán behozni az életetekbe, és egy ponton pedig igazán megértettétek 
ezeket az alapfogalmakat, mint ami a teremtés, a Megengedés, meg a többit is. Tehát azt 
mondom, hogy ennek még nincs itt teljesen az ideje, de egy ponton ez tényleg meg fog nyílni 
sok-sok különféle módon.  
 
Tudjátok valaki egyszer majd rájön, hogy itt vannak 
ezek az emberek, akik élő Mágusként, varázslóként 
élnek ezen a bolygón. És elkezdenek majd 
lenyomozni benneteket, és ezzel eljutnak majd a 
Bíbor Körhöz, és azt mondják majd, hogy „ Tudjátok 
nem csak egy van belőlük, nem csak a stábjukról 
meg a vezetőikről van itt szó, hanem arról, hogy 
mindannyian ilyenek. Mi folyik itt?” – Ez lesz a 
nagy felfedezés. Ekkor kerül napvilágra ez az egész. 
És az emberek majd elkezdik… (van egy kis hang 
probléma) Fejezd ezt be Kuthumi! (nevetések) 
Elkezdik majd felfedezni, hogy van valami ezzel a 
csoporttal, és tudni akarják ezt, de nem 
támadással, hanem tudni akarják, hogy „Mi folyik 
itt? Mire alapozzátok ezt?” – És ha ezt a kérdést 
ma tennék fel nektek, csak összevissza dadognátok, 
és azt mondanátok el nekik, akik nem vagytok, de 
azt nem tudnátok elmondani nekik, hogy kik vagytok. 
 
Tehát most éppen azt teszem, hogy felkészítelek titeket erre, akár egy könyv, akár egy videó 
készül majd erről a – minek is hívjátok azt – You Tube-on, vagy valamin, nem igazán számít. 
De el fog jönni az az idő, amikor majd azt kérdezik, hogy „Milyen főbb alapelvekből áll ez az 
egész?” – És azt mondanám, hogy a legelső dolognak abban a könyvben annak kell lennie, amit 
Tóbiás már évekkel ezelőtt elmondott, hogy „Te is Isten Vagy.” – És ha ezt nem tudod elfogadni, 
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akkor ne olvasd el a listán szereplő többi dolgot! Mert ezek nagyon fontosak „Te is Isten Vagy. 
Nem vagy tőle elkülönülve. Nem létezik elkülönültség.” 
 
Jelenleg úgy 27-28 különféle kulcs tényezőre vagy irányra tudok gondolni, vagy 27 morzsára, 
ami menet közben felmerül. De mindannyian ellenségesen viszonyultok ehhez, mert már 
ismeritek, megéltétek ezt – hogy ez az egész leírásra kerül, mintha valami Biblia lenne, amit 
az emberek majd el fognak torzítani, és attól irtóztok a leginkább, hogy valaki majd azt fogja 
mondani, hogy „Ez a sor itt azt jelenti, hogy fura alsóneműt kell hordanod, és hogy nem ihatsz 
koffeint.” – Ti pedig erre azt mondjátok, hogy „De hát erről egyáltalán nincs szó! Ez az emberi 
értelmezés, vagy bármi”. –  Félre fogják ezt érteni, félre fogják ezt magyarázni, és ez itt a kulcs! 
 
Ma felhoztam ezt a témát, és pár év múlva vissza fogunk erre térni, de szeretném, ha 
elkezdenétek ebbe beleérezni. Mik azok a dolgok, amiket felismertetek? Nem akarom itt a 
tanulás szót használni erre, de mi mindent ismertetek fel, realizáltatok? Mik a lényeges 
dolgok menet közben, de nem olyanokra gondolok, amik csapdába ejtenek egy embert, 
vagyis ezek alatt nem korlátozásokat értek, hanem kiterjedéseket. A „Te is Isten Vagy” – 
egyértelműen nem egy korlátozás, hanem egy kiterjedés. 
 
Mik ezek a lényegi dolgok? És nehogy elkezdjétek ezeket ma összeírni, mert tényleg szeretném, 
ha egy jó darabig csak beleéreznétek ebbe! És amikor majd készen álltok, vagy amikor majd 
mi kérünk meg titeket erre, akkor majd szólunk a Shaumbrának, és megtaláljuk annak a módját, 
hogy ezt az egészet összehozzuk. De van egy pár nagyon is lényegi pont ebben az egészben, 
ami tényleg segíthet felszabadítani az embereket az energia rabszolgaság alól, amiben jelenleg 
tartózkodnak. És ha ezt az egészet össze akarjuk foglalni, hogy mi is az, amit csinálunk, akkor 
azt mondom, hogy az energia rabszolgaságból átváltunk az „Én is Isten Vagyok” tudatosságba, 
abba, hogy Szabad Energia létezők vagyunk. 
 
Akkor most vegyünk erre egy jó mély lélegzetet! 
 
A szenvedély, az, hogy miért vagyunk itt, és ennek az egésznek a szépsége – emlékeztetnélek 
benneteket, mert időnként makacsok vagytok – hogy ez nem jár semmilyen munkával. És 
igazából ez nem igényel energiát, és nem igényel semmilyen munkát. És ellentétben azzal, amit 
a múltban tettetek, ehhez nem kell semmiféle erőfeszítést tennetek. Ez lesz a legnagyobb 
kihívásotok. Mert erőfeszítést akartok tenni. Mert dolgozni akartok rajta, de nem kell rajta 
dolgozni. Az egyszerűen csak ott lesz. 
 

 
Második kérdés 
 
Ez elvezet a második kérdésemhez. A Realizáció itt van. Itt van. Nagyon is tudom 
mindannyiótok Realizációjának az időpontját. És ha eleget fizettek érte, akkor talán el is 
árulom. (nevetés) Ha eleget könyörögtök, esdekeltek, csúsztok-másztok érte. Dehogyis! Nem 
fogom azt elárulni! Tényleg itt van, és ez nem olyan, mint az orrod előtt himbálózó répa. És 
amennyiben úgy érzed, mintha ez egy orrod előtt lebegő répa lenne, akár saját magad, akár a 
Bíbor Kör vagy bármi más részéről, akkor edd meg azt az átkozott répát! Ezt most komolyan 
mondom! Edd meg! Senki sem mondta, hogy ezt kell üldöznöd. Edd meg azt a nyavalyás 
répát, és fejezd ezt be! 
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A Realizáció itt van, de még mindig elkerül benneteket. Ez egy ellentmondásos állításnak 
vagy kijelentésnek tűnhet, hogy a Realizáció itt van, de még mindig elkerül titeket. 
 
Mi ennek az oka? Miért van ez így? A válasz egyszerű, és néhányan haragudni fogtok rám, de 
ebből ered a rámenősségem. Miért kerül el titeket? 
 
Ahogy korábban már elmondtam, ahogy Tóbiás is elmondta már régen a dolgokat, most úgy 
fogom elmondani, hogy  tényleg felfogjátok, hogy „Azért kerül el benneteket, mert valamit 
élveztek a játszmában.” Pont! Minden „ha, és de nélkül” – azért, mert élvezitek azt. És ez 
rendben van, de ehhez előbb el kell ezt ismernetek magatokban, és hajlandónak kell lennetek 
ezt elismerni azt, hogy „Ez az, amit élvezek benne. Ezért van az, hogy csak apró kis betekintéseim 
vannak a Realizációba. Ez az, amiért így szólok az éjszaka közepén, hogy: Hol van már a 
Realizációm? Annyira türelmes voltam, de most már nem tudok ezzel tovább várni, most 
akarom!” – Én pedig idefent ücsörgök és azt mondom, hogy „Mi a jó…. persze, majd tedd 
meg akkor.” – De ez akkor sincs itt, és még mindig várnom kell vele. – Nem, nem kell várnod, 
és most visszadobom neked a labdát. Van valami, amit még mindig élvezel abban, hogy nem 
realizálod a Realizációdat. „ Mi az?” És az lehet, hogy az nem egyértelmű és nyilvánvaló, de 
mégis van ott még valami, amit még mindig szeretsz játszani. 
 
Szeretném most akkor, ha Linda körbe vinné a mikrofont. Mi a fenét élveztek benne? És 
számomra ez rendben van egészen addig, amíg elismered, hogy élvezed még ezt a kis küzdelmet. 
Egészen addig, amíg élvezed ezt és azt mondod, hogy „Tudod, ezt az emberi dolgot egészen 
addig el fogom nyújtani, ameddig csak lehet” – vagy, hogy „ Túlságosan jól szórakozom a 
Realizáció felé vezető úton, és nem akarok megállni. Nem akarom, hogy ez véget érjen. Itt 
vagyok ezen a varázslatos és rejtelmes vonaton az összes többi Shaumbrával. Nem akarom, hogy 
ez véget érjen!” – És ez rendben is van egészen addig, amíg ezt elismered magadban, hogy ez 
az egyetlen dolog, ami közted és a Realizációd realizálása között áll. 
 
Rátok nézek és azt látom, hogy „Ó, de hát realizáltak vagytok. De nem ismeritek ezt fel.” – Mi 
ennek az oka? 
 
Tudjátok nincs már mit tanulnotok. Nincs már mit tanulnotok, és néhányan függők vagytok a 
tanulástól. Nincs már mit tanulnotok. Csak ugyanazokat a köröket futjuk itt. Mert tudjátok, 
talán, ha eltávozom, akkor majd bejön egy másik entitás hozzátok, és ő is ugyanazt elmondja 
nektek, amit már én is és előttem Tóbiás is elmondott nektek. Igazából tényleg nincs már 
mit tanulnotok, vagyis ez nem a tanulásról szól. 
 
És nem is arról szól, hogy elég értékes vagy-e erre, hogy megérdemled-e. Az értékesség nem 
érvényes, nem indokolt, mert az értékesség pusztán csak egy szó vagy egy elmélet. És ennek 
nincs érvényessége vagy megalapozottsága. Ez egy emberek által kitalált szó. De néhányan még 
mindig önértékelési problémákkal küszködtök. 
 
És most azt kérdezem, hogy mi ez a dolog? Mi az, amit még mindig élveztek? És nincsenek 
rossz válaszok. Na jó, azért van egy pár rossz válasz (nevetés), de az is rendben van. Nem 
fogom elárulni, hogy ki adott rossz választ. (nevetés) De ha megengeded magadnak, hogy mi 
ez a dolog, és őszinte vagy magaddal valahogy így, hogy „Ja igen, ez az, amit még mindig 
csinálok. Amit még mindig élvezek.” – Még abban az esetben is, ha arról van szó, hogy azt 
élvezed, hogy forró fém rudakkal bökdösöd magad, és azt mondod, hogy „ Igen, de az van, 
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hogy még mindig élvezem ezt Adamus. Úgy értem ez egy fájdalmas borzongással tölt el.” – 
Jól van. Ismerd ezt el magadban, és akkor majd nem fogsz többé azon gondolkozni, hogy 
miért nem realizáltad még a Realizációdat. 
 
Linda, kérlek vidd a mikrofont! Mi az a dolog? 
 
CAROL: Hát szeretem megoldani a problémákat. 
 
ADAMUS: Rendben, ez nagyon is érvényes vagy indokolt. Valószínűleg ez az első vagy második 
dolog a listán. Még mindig szereted megoldani a problémákat. Olyanok vagytok, mint a 
nyomozók. Mint a vérebek. Szagot fogtok, és mentek a szag után. Meg kell oldanotok, rá kell 
jönnötök, meg kell fejtenetek, ki kell nyomoznotok. Szerinted meg fogod oldani a problémát? 
 
CAROL: Nem! (mondja nevetve) 
 
ADAMUS: Azért nem, mert te vagy a probléma! (nevetés) Igen, ez így igaz, hogy te vagy a 
probléma. Sajnálom, de te vagy a probléma. Te vagy a probléma. (megpróbálja visszaadni a 
mikrofont Adamusnak)  
 
LINDA: Még nem végzett veled. 
 
CAROL! Jaj, ne! (még több nevetés) 
 
ADAMUS: Most már a te problémád! 
 
És ez nagyon jellemző, hogy „Meg akarom 
fejteni, rá akarok jönni erre az egészre.” De ezt 
soha nem fogod tudni megtenni. Soha. Mert a 
Föld nem arra lett tervezve, hogy megoldható 
legyen. A Föld soha nem a végső 
célállomásnak lett tervezve, ahol aztán egy 
örökkévalóságon át élsz. Mert ez nem így lesz. 
 
Soha nem fogod tudni ezt megfejteni, és majd a számítógépeknek adják oda azt a feladatot, 
hogy fejtsék ezt meg, jöjjenek  erre rá, de kiégetik  magukat, még mielőtt ezt megtennék. Így 
lesz. Pont ez a vége a könyvemnek, hogy a számítógépek uralják és irányítják az egész világot, 
és már mindenük meg van, de akkor meg a lelkedet akarják. A Lelkedet. Megpróbálnak 
rájönni arra, hogy hol lehet az ember lelke? Mennek és megpróbáknak erre rájönni, és fogják 
az összes számítógépes hatalmukat az egész világon, hogy ezt meg tudják fejteni, hogy mi a 
lélek és hol található. És megpróbálják majd leutánozni a lelket és a tudatot, aztán pedig 
pont ennek következtében fel fogják robbantani magukat. Ti pedig idefent fogtok ücsörögni 
velem a Felemelkedett Mesterek Klubjában, ahol azt mondom majd nektek, hogy „Én ezt előre 
megmondtam!” 
 
Ó, hát folyton ezt csináljuk! (nevetések) Ez az első számú híres mondat odafent, hogy „Én 
megmondtam!” – Aztán pedig mindannyian egy jót nevetünk az egészen. De igazad van, soha 
nem fogsz erre rájönni. Mire is kell rájönnöd? 
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CAROL: Hát arra, hogyan is kell a Megengedést csinálni? 
 
ADAMUS: Hogy hogyan legyél Megengedő? Oké. 
 
CAROL: Úgy értem, elég, ha csak…(viccesen grimaszol, miközben hátradől és kinyújtja a 
nyelvét) 
 
ADAMUS: (nevetve) Várjál! ezt meg kell ismételnünk a kamera előtt! (nevetés) Ezt ma este 
meg kell mutatnom a Klubban! Oké? Megtennéd, hogy megismétled? Csak játszd el, menj vissza 
az időben. – Például mit? 

 
CAROL: Hogyan legyek Megengedő?! 
 
ADAMUS: Nem, úgy ahogy az előbb 
tetted, tudod. 
 
CAROL: Oké. 
 
ADAMUS: És töröld le azt a mosolyt az 
arcodról, amikor ezt előadod. 
 
CAROL: Ó! 
 

ADAMUS: Színészkedj egy kicsit! (megint furán grimaszol) Hogyan legyek Megengedő? Oké. 
 
Hogyan legyél Megengedő? Hát hogyan vagy Megengedő? Valaki tudja a választ? Valaki? 
(valaki azt mondja, hogy „ Ne próbálj Megengedő lenni!”) Ne próbálj Megengedő lenni! Igen. 
Hanem egyszerűen csak – Bumm! – „Megengedem” – és ennyi. És ne gondolkozz rajta! Abban 
a pillanatban, ahogy elkezdesz ezen gondolkozni, már nem vagy Megengedésben, hiszen 
gondolkozol rajta. És erre nem fogsz tudni rájönni, és nem is kell rájönnöd. Ez egy tapasztalás. 
Igen, és ha rá akarsz erre jönni, akkor adok egy apró kis tippet neked arra vonatkozóan, 
hogy „Hogyan oldjam meg a problémát?” – Úgy, hogy „ Itt Vagyok!” – Ennyi. Ennyi. Erről van 
szó spirituális, filozófiai és minden más értelemben is. Itt Vagyok. 
 
CAROL: „Itt Vagyok”- és aztán gondoljak valami másra? 
 
ADAMUS: Te jó ég! Mindenre megpróbálsz rájönni, mindenre. (Carol nevet) Tanár voltál ebben 
az életedben? 
 
CAROL: Nem. 
 
ADAMUS: Akkor mi volt a szakmád? 
 
CAROL: Irodában dolgoztam sokáig, később pedig másoknak segítettem az egészségügy 
területén. 
 
ADAMUS: Jól van, de egyszerűen fejezd ezt be, hogy mindenre rá akarsz jönni. Mert ez úgysem 
fog menni. És legyél Megengedő. (Adamus nevet) „Hogyan legyek Megengedő?” – Akkor írjunk 
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egy könyvet arról, hogyan kell megengedni! 
 
CAROL: Rendben. 
 
ADAMUS: Egy szó: Megengedés. (nevetések) Semmi más nem szerepel abban a könyvben. 
Mert tudod ez nagyon egyszerű. Ennyi. Ennyi. Oké. De még mindig élvezed ezt a játszmát, és 
ez rendben van. Jó. Kérek még pár választ! 
 
Miért van az, hogy miközben Realizált vagy, ez még mindig elkerül téged? 
 
SART: Szerintem már olyan régóta ülök a budin a szarban, hogy már tényleg nagyon 
megszoktam. (nevetések)  
 
ADAMUS: Bizony, bizony. (Sart nevet) Ez egy ismerős, megszokott hely. 
 
SART: Nagyon ismerős, nagyon megszokott. (nevetések) 

 
ADAMUS: Hát igen. És tényleg szinte már el se tudod 
képzelni magad nélküle. 
 
SART: Igen. 
 
ADAMUS: És akkor azzal próbálkozol, hogy kitakarítsd 
azt a budit, (nevetés), és szerezz még pár guriga WC 
papírt. 
 
SART: (nevetve) Kristályokkal a tetején. 
 
ADAMUS: És ha kinyitnád végre az ablakot! 
 
SART: Tervezett WC papír, vagy mindegy mi. 
 

ADAMUS: És ez is nagyon jellemző, hogy „Már annyira megszoktam ezt a helyet, ahol soha 
semmi nem fog változni, hogy fogom magam és egy kicsikét kitakarítom azt a budit!” 
 
SART: Igen. 
 
ADAMUS: És utána mit teszel? Megint ráülsz a budira, megint szarsz egyet, és kezded elölről az 
egészet! 
 
SART: Kicsit jobbá teszem! 
 
ADAMUS: És megint kezded elölről az egészet. Oké, de megtennéd, hogy többé nem törlöd ki a 
fenekedet? (nevetés) Jól van, szóval élvezed ezt? 
 
SART: Nem. 
 
ADAMUS: Dehogynem! 

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


Szenvedély 2020 Sorozat: 1. Shoud 

 

 

www.crimsoncircle.com 22  www.centrodavida.com  
 

 
SART: A fenébe! Még mindig ezt csinálom. 
 
ADAMUS: Igen, pontosan ezt csinálod. 
 
SART: Még mindig ezt csinálom. 
 
ADAMUS: És élvezed a panaszkodást, ami ezzel együtt jár. És élvezed ezt az egész rejtélyt. 
Élvezed, hogy nyomozót játszol. Élvezed, hogy utálsz abban a budiban lenni, mégis ott vagy. 
Máskülönben már nem lennél ott! 
 
SART: Korrekt. 
 
ADAMUS: Ez ilyen egyszerű. Ennyire egyszerű. És nem azt mondom, hogy ez rossz. Nem akarok 
itt senkit sem lebecsülni, (Sart nevet) mindössze annyit teszek, hogy felismerem azokat a 
dolgokat, amiket arra használtok, hogy elkerüljétek a Realizációtokat. Mit élveztek ebben, hogy 
még nem vagytok ott teljesen? Ha erre egyszer rájöttök, akkor aztán tényleg játszhatjátok azt 
a játékot úgy, hogy közben ezzel egy időben tudjátok, hogy „Realizált Vagyok.” – Jól van. 
Kérek még pár választ! 
 
SART: Köszönöm. 
 
ADAMUS: Kérek még pár választ! Mit élveztek benne? És ne 
merjétek azt mondani nekem, hogy nem élvezitek. Ha valaki 
azt merészeli mondani, hogy „Ez nem az én hibám, hanem 
a családomé, vagy bármié.” – Kit fogsz ezért vádolni? 
 
LULU: A múlt héten jót nevettem magamon, mert 
felismertem. 
 
ADAMUS: Igen. 
 
LULU: Ez olyan egyszerű. Nem hozok rendbe senkit. Nem 
megyek ebbe bele. 
 
ADAMUS: Igen. 
 
LULU: És ez olyan könnyű! 
 
ADAMUS: Igen, az. 
 
LULU: És amikor látom a játszmát, és nem akarok részt venni benne, akkor belemegyek, aztán 
meg kiszállok belőle és nevetek rajta. 
 
ADAMUS: Igen, és akkor mi tart téged vissza? 
 
LULU: Ahogy már mondtam, az, hogy részt akarok venni a játékban. 
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ADAMUS: Oké. Tehát időnként szeretsz belemerülni, majd kijönni belőle. 
 
LULU: Igen. 
 
ADAMUS: Jó. Jó. 
 
LULU: Mert szórakoztat. 
 
ADAMUS: Igen, hogyne. És ez nagyon jellemző lesz rátok, akik továbbra is itt fogtok maradni. 
Időnként játszani akartok egy kicsit, aztán pedig nagyon gyorsan ki akartok szállni belőle. 
 
LULU: Igen. A múlt héten temetésen voltam, és mindenki körbe állt engem, és csak nevettünk. 
 
ADAMUS: Igen, igen. 
 
LULU: Csak nevettünk, mint akikből kiszabadult a nevetés. 
 
ADAMUS: Ennek így kell lennie! 
 
LULU: És mindenki ott volt körülöttem, és… 
 
ADAMUS: Igen. Jó. 
 
LULU: De szerintem soha többet nem fognak ilyenre meghívni (mondja nevetve) 
 
ADAMUS: Az lenne a javaslatom, hogy a temetések alakuljanak át egy paródiává az elhunyt 
személyről. 
 
LULU: Igen. 
 
ADAMUS: Tudod te. Abszolút. Jól van. 
 
LULU: Remélem megértettem a sajátomat. 
 
ADAMUS: Jó. Még két választ kérek! Mert tovább kell 
haladnunk, sok mindenről kell még ma beszélnünk. Tehát 
mit élvezel abban, hogy úgy teszel, mintha nem lennél 
megvilágosodott vagy realizált? 
 
JANIS: Meg vagyok világosodva. 
 
ADAMUS: Oké. 
 
JANIS: És az a problémám, hogy egyedül élek egy távoli 
részen, és vannak dolgok, amiket meg kell tenni és 
olyankor vissza kell mennem az emberbe, és az embernek el kell intéznie a dolgokat. 
 
ADAMUS: Jól van, tehát a hétköznapi dolgokról beszélsz. 
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JANIS: Igen! 
 
ADAMUS: És amikor egyedül vagy az erdőben, olyankor tudod és realizálod, hogy már realizált 
vagy? 
 
JANIS: Igen. 
 
ADAMUS: Jól van. 
 
JANIS: Igen, tudom. 
 
ADAMUS: Jól van. Csak akkor van gondod, amikor be kell menned a társadalomba. Ez meg fog 
változni, mert mindannyian, kivétel nélkül mindannyian fel fogjátok ismerni, hogy bemenni a 
városba jó móka egy rövid idő erejéig, mert bemész oda – és ezt nem valami szadisztikus 
módon értem – hanem úgy, hogy bemész oda csak azért, hogy megmozgasd egy kicsit az 
energiákat. És igen, ezt fogod tenni, hogy „Ó, akkor most elmegyek a…” Mi a kedvenc áruházad? 
 
JANIS: Hát Estes Parkban nincs túl sok áruház. De szeretem a Whole Foods-ot. 
 
ADAMUS: A Whole Foods-ot, rendben. 
 
JANIS: Igen, azt. 
 
ADAMUS: „Ma elmegyek a Whole Foods-ba, és csak ott fogok állni a gyümölcs részlegen, 
és végignézem, ahogy minden pokollá változik. (nevetések) És ez tényleg jó móka, mert 
felismered, hogy lényegében nem az. Hanem az történik, hogy az energiák újra rendezik 
magukat és harmóniába rendeződnek, a saját 
természetes szimfóniájukká válnak, mert ott van egy 
Realizált Mester. És lesznek, akik hirtelen (Adamus nevet) 
– és ezt most komolyan mondom Cauldre. Hirtelen valaki, 
aki ott tolja a bevásárló kocsiját, egyszerre csak elhányja 
magát, a padlóra hány. „Mi történik?” – És aztán mindenki 
elkezd csúszkálni abban, és az egész olyan, mint egy…(a 
közönség meglepetten reagál) 
 
JANIS: Hányadék! (mondja nevetve) 
 
ADAMUS: Hát valamivel fel kellett keltenem a 
figyelmeteket! (Adamus nevet) Hirtelen egy káosz 
kerekedik és feltámad a szél még az áruházban is, és 
minden villámlik meg dörög. Kihunynak a fények, elszáll a 
világítás – te pedig csak ott állsz egy hatalmas mosollyal 
az arcodon, és azt mondod, hogy „Itt Vagyok!” 
 
JANIS: Igen. 
 
ADAMUS: És akkor felismered, hogy az összes energia megváltozik és visszatér a valódi 
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harmóniába, és mennyei muzsikaszót hallasz. 
 
JANIS: Mindig. Mindig. 
 
ADAMUS: És akkor váratlanul mindenki mosolyog és békés meg boldog és egymást ölelgetik. 
És akkor, azt mondják, hogy „Szia Sherry, Adamus vagyok. Örülök, hogy találkoztunk.” – Az 
emberek nem szoktak ilyeneket csinálni egy élelmiszerboltban, de amikor ott vagy, akkor fura 
dolgokat tesznek majd. 
 
JANIS: Különféle reakciókat kapok az emberektől, vannak, akik ezt észreveszik, és vannak, 
akik lezárják magukat… 
 
ADAMUS: Igen, igen. 
 
JANIS: … az energia előtt. Igen. 
 
ADAMUS: Igen. Az egyik remek dolog, amit nagy ritkán szeretek csinálni az, hogy vásárolni 
megyek az emberi társadalomban. Persze nincs biológiai testem, de képes vagyok ennek a 
megjelenését, az illúzióját megteremteni. Szeretek néha egy idős koldus hölgy képében 
megjelenni, máskor meg kisgyerekként, időnként kutyaként, és egyszerűen imádok ott lenni és 
csak megfigyelni az emberek reakcióját. És vannak, akik nagyon méregbe gurulnak, mások 
nagyon megijednek, pedig egy árva szót sem szólok. Egyszerűen csak ott vagyok. Aztán megint 
mások annyira megtelnek együttérzéssel, hogy a szó szoros értelmében sírva fakadnak. Akadnak 
olyanok is, akik elkezdenek pénzt adni nekem (nevetés), pedig nem tudok mit kezdeni vele. Ez 
tényleg nagyon érdekes és ti is ezt fogjátok tenni, amennyiben ezt választjátok. Vagy 
megteheted azt is, hogy csak ott maradsz az erdőben. Jó. És a drón szállítja ki az élelmiszeredet. 
(nevetések) 
 
JANIS: Egyébként ez már nekem is eszembe jutott. (mondja nevetve) 
 
ADAMUS: Igen, és ez nem egy rossz ötlet. 
 
JANIS: Igen, tudom. 
 
ADAMUS: Jól van. 
 
JANIS: Beszerzem a tüzifámat, majd fogom magam és eltakarítom a havat. (mondja nevetve) 
 
ADAMUS: Lehet, hogy az emberek egyszeriben csak felbukkannak az ajtód előtt. – „ Nem tudom 
miért, de úgy éreztem, hogy hozzak neked egy kis tüzelőfát.” – Az elméjükben közben talán 
azt gondolják, hogy „ Itt van ez az bolond idős hölgy, aki idekint él az erdőben.” (nevetések) 
De semmi miatt nem kell aggódnod. Az nem a tiéd. 
 
JANIS: Igen, minden egyre könnyebb és egyszerűbb lett, és a szenvedélyem a Megengedés. 
Imádom. 
 
ADAMUS: Jól van. Köszönöm. Még két választ kérek! 
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JANIS: Köszönöm. 
 
LINDA: Közvetlenül mögötted. 
 
ADAMUS: Igen, uram! 
 
SHAUMBRA 1: (férfi) Helló! 
 
ADAMUS: Merlin, uram. 
 
SHAUMBRA 1: Számomra ez… 
 
ADAMUS: Megkérlek, hogy a mikrofonba beszélj! 
 
SHAUMBRA 1: Ide? Most jó? 
 
ADAMUS: Most jó. 
 
SHAUMBRA 1: Rendben. Velem az a helyzet, 
hogy egy részem imád benne lenni a 
játszmában. Tehát az van, hogy benne 
vagyunk ebben a világban, mi vagyunk a 
játékosok, és ez ennek a szerepnek a 
játszmája. Csak játszani a játékot, és annyi 
tapasztalatra szert tenni közben, amennyi 
csak lehetséges. 
 
ADAMUS: És milyen sok tapasztalatot akarsz? 
Még úgy három vagy négy életnyit? 
 
SHAUMBRA 1: Talán. 
 
ADAMUS: Talán? 
 
SHAUMBRA 1: Majd idővel ez is megjön. Lehet egy nap arra ébredek, hogy azt mondom, 
hogy „Most már valami mást akarok!” 
 
ADAMUS: Igen. 
 
SHAUMBRA 1: Tudod, hogy van ez. 
 
ADAMUS: Igen. 
 
SHAUMBRA 1: Nekem ez olyan, mint a Mátrix című film, amit ti is sokan megnéztetek, 
tudjátok egy mesterséges világról szól. De ez a világ is lehet ilyen, vagy ez egy játék, ahol 
mindenki megválasztja, hogy mit akar játszani. 
 
ADAMUS: Igen. 
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SHAUMBRA 1: Egy másmilyen szerepet. 
 
ADAMUS: Tehát ezzel lényegében azt mondod, hogy „A játékban maradok. Tovább játszom. 
 
SHAUMBRA: Tovább játszom, igen, igen, igen. 
 
ADAMUS: Tovább játszom. Játsszuk a játékot. És legyünk ebben tényleg nagyon jók! 
 
SHAUMBRA 1: Igen. 
 
ADAMUS: De valójában ez soha nem lehetséges. Úgy tehetsz, mintha… 
 
SHAUMBRA 1: Hát pont ez a lényeg. 
 
ADAMUS: Úgy tehetsz, mintha egyre több mindent tanulnál, de a játék soha nem ér véget. 
 
SHAUMBRA 1: Szerintem pontosan ez az egyik oka annak, hogy itt vagyunk. Semmi sem 
tökéletes. 
 
ADAMUS: Így van. Ez a világ nem a tökéletesség helyének lett megteremtve. 
 
SHAUMBRA 1: Igen, igen. 
 
ADAMUS: A Föld nem a tökéletességre lett teremtve. Nem az örökkévalóság földjének lett 
megteremtve. Hanem arra lett tervezve, hogy eljöhess ide, tapasztalj, legyél megengedő, 
majd távozz innen. És nem a végső gyarmatnak lett tervezve, és soha nem is lesz az. Nevetnem 
kell, amikor az emberek azon gondolkodnak, hogy tovább állnak a Marsra vagy akárhová, mert 
azt hiszik, hogy örökké itt lesznek. Pedig dehogyis! Ez nem erről szól. Nem ez az oka a Föld 
létezésének. Igen. 
 
SHAUMBRA 2a: És megélni olyan dolgokat, amik esetleg… 
 
ADAMUS: És jelenleg, hogy állsz a játékban? Az 1-től 10-ig tartó listán hol tartasz most? A 6-
ik szinten? Vagy a hetedik szinten? 
 
SHAUMBRA 1: Nem, szerintem úgy a negyedik szinten. 
 
ADAMUS: A negyedik szinten. 
 
SHAUMBRA 1: Mert még fiatal vagyok és még sok-sok mindent meg kell tapasztalnom. 
 
ADAMUS: Én azt javasolnám neked, hogy most azonnal szállj ki a játékból! (nevetések) Úgy 
értem feltornázhatod magad a nyolcadik szintre, de soha nem fogod elérni a tizedik szintet. 
 
SHAUMBRA 1: Nem. 
 
ADAMUS: Mert a 10-es léc mindig egyre magasabbra kerül. Szóval most azonnal szállj ki a 
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játékból! Mondd azt, hogy „Nincs szükségem a játszmára. Merlinként, igaz Mesterként fogom 
élvezni az életemet ezen a bolygón!” – És ez nem egy játszma. Jó. Köszönöm. 
 
SHAUMBRA 1: Köszönöm. 
 
ADAMUS: És köszönöm, hogy itt vagy. 
 
LINDA: Köszönöm. 
 
ADAMUS: Még egy választ kérek! Még egyet. És a lényeg itt az, hogy a Realizáció itt van. És mit 
élvezel abban, hogy ezt még nem ismerted fel? 
 
DR. BORNT: (nő) Szerintem a legtöbbször tudatában vagyok annak, hogy a Realizáció itt van, 
és már megtörtént. 
 
ADAMUS: Jól van. De mi az, ami megakadályozza 
ennek teljes…, mert még mindig…te még mindig… 
 
DR. BORNT: Még van ott egy kicsike nem. 
 
ADAMUS: … vágyakozol utána, próbálkozol ezzel és 
azt mondod, hogy „ Oké, akkor mit kell most 
tennem? Mikor fog már becsapni az a villám?” 
 
DR. BORNT: (kis szünet után) Szerintem nagyon hamar. 
(mind a ketten nevetnek) 
 
ADAMUS: Jól van. 
 
DR. BORNT: Mert már egyébként is kifelé tartok innen. 
 
ADAMUS: Kifelé tartasz innen, oké. Beszélhetnénk erről egy kicsit? 
 
DR. BORNT: Persze. 
 
ADAMUS: Benne vagy, hogy beszéljünk erről? 
 
DR. BORNT: Ó, igen, örömmel. 
 
ADAMUS: Oké. Jól van. Akkor most neked és sokaknak, akik most hallgattok minket elmondom, 
hogy rengeteg sok tisztulás, takarítás zajlik most bennetek, ahol is végeztek a régi karmikus 
dolgokkal, véget vettek sok régi dolognak, amin dolgozni akartatok magatokon, de ez inkább 
egy tisztulás, egy kitakarítás. Tehát hozzád hasonlóan, szinte nem tudjátok megengedni a 
Realizációt addig, amíg ezt mind ki nem takarítjátok és amíg el nem varrjátok az elvarratlan 
szálakat. 
 
DR. BORNT: Ez lehetséges. 
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ADAMUS: És ez az egyik legnagyobb dolog sokatok esetében, hogy egyszerűen csak ki akarjátok 
takarítani, el akarjátok varrni az elvarratlan szálakat. De ezt soha nem fogjátok tudni megtenni! 
(Adamus nevet) Soha nem fogjátok tudni ezt az egészet feltakarítani, és egyébként sincs 
semmi értelme ezt tenni. Mert az kitisztítja saját magát. Megteszi. Beszélhetünk egy kicsit? 
 
DR. BORNT: Persze. 
 
ADAMUS: Oké, nagyszerű, köszönöm. 
 
Akkor vegyünk most erre egy jó mély lélegzetet! Időről-időre erre majd vissza fogunk térni. 
 
Azon tűnődtök, hogy-hogy még nem történt meg a Realizációtok? – vagy tudjátok, hogy „Egy 
répa van itt előttem?” – Nem! Nincs, és ha mégis lenne, akkor meg edd meg! Szeretném, ha 
szemügyre vennétek  azt, hogy mi lehet az, amit esetleg tesztek, amit esetleg elképzelhető, hogy 
tesztek, amit még mindig élveztek, annak ellenére, hogy panaszkodtok miatta. Az élvezet 
alatt nem azt értem, hogy mosolyogtok és boldogok vagytok ettől, csak azt, hogy valamit 
mégis kinyertek belőle. Mi az, ami ott van, és ami miatt nem engeded meg, hogy realizáld a 
Realizációdat? Érezz ebbe bele! Hatolj ebbe bele jó mélyen, és ne elégedj meg az első 
válasszal, ami eszedbe jut, mert az makyó lesz. Mi az? És igen, lehetséges, hogy ez a fájdalom. 
Lehetséges, hogy még többet akarsz szenvedni. Lehetséges, hogy kitisztítod és elvarrod azokat 
az elvarratlan szálakat. Vagyis is lehet, hogy félsz a haláltól. Vagy talán csak attól félsz, hogy 
eltávozol a bolygóról, mert az nem könnyű! 
 
Akkor most vegyél erre egy jó mély lélegzetet és a mostani és a következő összejövetelünk 
között tényleg ez lesz a kulcs. Mi az, amit még mindig élvezel ebben a játszmában? És ez nem 
arról szól, hogy igazad van vagy tévedsz. „Ó, igen, felismered, hogy még mindig élvezem, ha 
van egy kihívás az életemben, és megoldok egy problémát. Még mindig élvezem, hogy a 
Realizációhoz vezető úton vagyok, ahelyett, hogy Realizált lennék.” – Mert ha egyszer ezt 
felismerted, akkor már szórakozhatsz vele. Jól van, vegyünk egy mély lélegzetet! 

 

 
Gyakorlatias, praktikus varázslat 
 
Következő téma. Most be fogok vezetni 
számotokra egy új dolgot, amit meg fogunk 
tenni néhány Shoud-unk alkalmával, ez egy új kis 
rész lesz. És ennek a „Gyakorlatias varászlat a 
modern Merlinek számára” – nevet adom. (a 
közönség helyesel) 
 
Sokat beszélünk, illetve én sokat beszélek. Máris 
bele fogunk ebbe menni és igazán meg fogjuk 
tenni. De nincs dobpergés zenénk vagy 
betétünk. Akkor csak tegyünk úgy… (a 
közönség a lábait üti a tenyerével, hogy így 
hozza létre a „dobpergést”. Na hát, már 

kezdhetjük is! Talán a következő ülésünkre készíthettek ennek a résznek egy kis videót – és 
erre még két hónapotok van, mondja most Cauldre. – Gyakorlatias varázslat a modern Merlinek 
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számára. (Adamus előhúz egy varázspálcát, amire a közönség meglepődik.) Igen. 
 
Egyébként a kezemben ez itt egy varázspálca, és még ma éjfélig megvehetitek mindössze csak 
595 dollárért. (nevetés) Ingyenes kiszállítással, és ez varázslatos, és egy totális elterelés. Egy 
mutatós színpadi kellék, és nagyon jól néz ki. (Adamus pózol egyet) Eljött az idő Crash, hogy 
csinálj rólam egy fényképet! (nevetések) 
 
LINDA: Csukd be a szád! 
 
EDITH: Ez olyan, mint amikor a Boldog Szülinapot énekeljük neked? 
 
ADAMUS: (David „Crash” megcsinálja a fotót) Igen, olyan. 
 
Totális elterelés. Csak egy kis fapálca. Szép, mutatós, de ez a kis fapálca akkor is csak egy elterelés 
és arra hivatott, hogy azt nézzétek, miközben hagyjátok, hogy a dolgok bejöhessenek. 
Idenéztek. Mindenkinek kellene, hogy legyen egy varázspálcája. (Adamus nevet) De közben 
tudjátok, hogy ez egy teljes elterelés.  
 
Itt az ideje annak, hogy tényleg megengedd, hogy az energia szolgáljon téged, és ahhoz, hogy 
ez meg tudjon történni, úgy érzem fontos neked, az embernek, hogy erre emlékeztetni tudd 
magad. Néhanap gondolkoztok ezen – hallottad tőlem, amikor kimondom, hogy „Az energia 
téged szolgál!” – És gondolkozol ezen, de most már szeretném, ha elkezdenétek ezt megtenni, 
és ehhez előbb ki kell találni egy emlékeztetőt. 
 
Ez az emlékeztető lehet egy test gesztus – mondjuk egy csettintés – vagy valami teljesen 
egyedi dolog, és nem olyan, amit mindenki szokott csinálni. Valami olyannak kell lennie, ami 
– (meghúzza mind a két fülét) – de ha ezt csinálod, és így jársz-kelsz közöttük, az emberek azt 
fogják hinni, hogy bogaras, fura vagy. (nevetés) Ennek 
valami olyannak kell lennie, ami egyedi és jelentőséggel 
bír a számodra. Mert ezt tudatosan kell tenned. Tényleg 
meg kell állnod egy pillanatra, hogy ezt megtedd. És 
ismételten szólva, egész végig lehet itt a másik oldalon 
egy varázspálcád, ami nem más, csak egy szépséges kis 
fapálca. 
 
Az energia emlékeztető az, amikor azt mondod, hogy 
„ Energia, megparancsolom, hogy szolgálj engem!” És 
ennyi. Vagy az, hogy „Energia, szolgálj engem!” – 
amennyiben nem szereted a „parancsolni” szót. Ez a 
lényege a dolognak. 
 
Az energia mindig itt van és mindig szolgál téged. Ez 
így igaz. Nem arról van szó, hogy eddig nem volt itt, 
csak általában az szokott történni, hogy egy nehéz 
vagy szorult helyzetben az ember energia központja, energia záróizma nagyon összeszorul. 
(valaki nevet, másvalaki pedig azt mondja, hogy „Hát nem is csoda!”) 
 
Benne vagy egy nehéz helyzetben és olyankor mi szokott történni? Összehúzod, 
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összenyomod magad. Amivel megakasztod, lekorlátozod az energia áramlását pont akkor, 
amikor meg kellene nyitnod magad az energiára. Tegyük fel mondjuk, hogy éppen sétálsz. A 
testeden kívül tartózkodsz, ahogy a legtöbbször ez a helyzet, majd megcsúszol és elesel. És 
ahogy éppen elesel, tudod, ekkor mindent lassított felvételként látsz – néhányan ismeritek ezt 
a fajta helyzetet, amikor mindent lelassítva érzékelsz – és aztán meg üvöltesz egyet. „Jaj, a 
fenébe is!” (még több nevetés) És ekkor az történik, hogy az energia záróizmod összeszorul 
és…ezt ma mind tőled vettem át Sart. (nevetés) Idehoztad azt a WC ülőke fejpántodat. És ez 
olyan, mint egy csap. És ilyenkor fogod magad, és szinte teljesen elzárod azt a csapot. Amivel 
lekorlátozod az energia áramlását pont akkor, amikor meg kellene rá nyitnod magad. Így 
működik egy Merlin. 
 
Merlin teljesen mindegy, hogy milyen helyzetben találja magát, megáll egy pillanatra, 
megteszi azt a dolgot (mondjuk csettint egyet), legyen az bármi – lehet egy szó, vagy egy 
testmozdulat, még akkor is, ha közvetlen veszélyben találod magad, vagy egy nagyon 
stresszes helyzetben, vagy akár egy olyan szituációban, ahol talán leküzdhetetlennek érzed 
magad – ez az, amikor megállsz és megteszed azt az emlékeztetőt, és megnyílsz az energiára, 
ahelyett, hogy lezárnád magad az energiák előtt. 
 
Azt is nagyon fontos megértened, hogy nem lehetnek elvárásaid ezzel kapcsolatosan. Amikor 
megteszed az emlékeztetőt, akkor nem mondod azt, hogy „Ezt és ezt az eredményt akarom!” – 
Az eredmény vagy végkifejlet mindig tökéletes lesz, mert mindig az. Talán nem az lesz, amit a 
régi ember szeretne, hogy legyen, de attól még tökéletes lesz. De, amikor annyira lecsökkented 
az áramlást, hogy szinte már alig csepeg az energia, akkor nem tudsz részesülni a varázslat, a 
tapasztalás és az ezzel együtt járó kibontakozás teljes előnyében és jótékony hatásában. 
 
Gondolj csak vissza az életedben olyan helyzetekre, amik megtörténtek, akár fizikai, akár 
pénzügyi vagy érzelmi természetűek voltak. Azokban a szituációkban általában behozod az 
energiádat, majd lezárod azt, vagy pedig lezárod magad az energia előtt. Elzárod a csapot. 
Megakasztod a természetes energia áramlást, és ez a valódi probléma, és nem az a helyzet, 
ami éppen adódott. Varázslatos dolgok történnek. Ott lehetsz akár egy másodpercre egy 
autóbalesettől, ahol elütsz valakit, és ilyenkor régen azt csináltad, hogy lezártad magad, hogy 
„ Jaj, ne!” – Pedig ez annak az ideje, hogy megnyisd magad, és ez az, amikor a varázslat 
megtörténik, mert akkor az energia tud téged szolgálni. 
 
Lényegében eddig azt mondtad az energiának, hogy „Nem akarok még több energiát! Nem 
akarok energiát!” – Vagy az elméd azt mondta, hogy „Ezt a bizonyos végkifejletet akarom!” – 
és az energia nem abba az irányba megy. Ebben az esetben, nyisd meg magad és engedd 
meg, hogy az energia abban a pillanatban szolgáljon téged. 
 
Persze ezt nem csak a közelgő katasztrófa, konfliktus vagy bármi más esetén teheted meg. 
Sőt, ez valami olyan, amit tudatosan kellene csinálnod naponta 10-20 alkalommal egészen 
addig, amíg már teljesen gyakorlott leszel benne. Olyan ez, mint a Megengedés. Megnyitod 
magad. 
 
Az egyetlen dolog, ami közted és a valódi varázslat között állt, az az energia lekorlátozása vagy 
megszorítása volt. Ennyi. Nem arról van szó, hogy valami rosszat teszel, vagy hogy nem vagy 
rá méltó, hogy nem érdemled meg, vagy hogy nem tudsz varázsolni. Ez csak egy pálcika, de 
mégis egy óriási elterelés. De nem emiatt volt ez, hanem amiatt, hogy a szorult, nehéz 
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helyzetekben lekorlátozod az energiát, és pontosan a fejedbe viszed azt be, ahelyett, hogy 
benne lennél a saját energiádban. Te vagy az, aki leállítod magad. 
 
Emlékeztetők… 
 
EDITH: Hogy pontosan hova viszed azt be?  
 
ADAMUS: Egyenesen oda, hogy Én Vagyok. Ennyi. Még 
csak nem is kell ezen gondolkodnod, hiszen ez Én 
Vagyok, ahelyett, hogy csak gondolkodnál ezen vagy 
lezárnád magad. 
 
Tehát ez az emlékeztető lehet egy fizikai mozdulat, amit 
megteszel, de legyen valami egyedi, mint mondjuk az, 
hogy összecsettinted az ujjaidat egymással. Vagy lehet 
– legyetek kreatívak! Álljatok elő valami olyannal, ami 
nem közös mindenki mással. Vagy ez lehet egy szó is. 
De nem egy olyan szó, ami jelenleg használatban van. 
Találj ki egy szót! Én állandóan ezt csinálom, és imádom. Mindenféle szavakat találok ki, és 
miért is ne tehetném ezt meg? De ha az a szó jelenleg használatban van, egy energia társul 
hozzá, és az elveszi a teljes megnyilvánulást. Találjatok ki egy szót, és a „shazam” nem jó szó 
erre, mert ezt a szót mindenki használja. Találj ki egy szót – de nem kötelező ezt tenned – csak 
arra kérlek, hogy érezz ebbe bele! És az eljön hozzád, akár egy emlékeztető szó az, akár pedig 
egy emlékeztető mozdulat, ahol megütöd a térdedet, vagy valami hasonló dolgot teszel. Ez 
valami olyan, ami arra emlékeztet téged, hogy itt az ideje annak, hogy megnyisd magad, és ne 
zárd le magad. Ez a varázslat alapelve. 
 
És soha, soha, de soha, soha ne használd ezt egy másik emberen! Ez rólad és a te energiádról 
szól. És soha ne legyen elvárásod az eredménnyel kapcsolatban! Csak fokozatosan fogjuk ezt 
megtenni. 
 
Jelenleg ez most ilyen egyszerű, hogy 
„Nyisd meg magad, ahelyett, hogy 
lezárnád magad! 
Legyél megengedő, ahelyett, hogy 
megszorító lennél!!  
 
És közben mindig legyél annak 
tudatában, hogy az energia a barátod. 
Azért van itt, hogy szolgáljon téged, és 
ez a te saját energiád. Eonokon át 
játszottátok az ezzel ellentétes játékot, 
de a dolgok természete az, hogy az 
energia a sajátod és a barátod. Soha nem akart neked ártani vagy fájdalmat okozni, soha nem 
akart tőled elkülönültnek tűnni. De mivel azt a játékot játszottátok, hát belement a játékba. Most 
már nyílj meg az energiára! 
 
Találj ki egy szót! Találj ki egy testmozdulatot, egy emlékeztetőt, ami csakis a sajátod, és 
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soha, de soha ne használd azt egy másik emberen! 
 
Nem amiatt, mert majd ezért üldözőbe veszlek, hanem azért, mert ugyanezt az energiát 
akár szeretetből és együttérzésből használod valakin, akár gyűlöletből és haragból használod 
valaki ellen, ez az, amikor elkezdesz bajba kerülni. Ez az, ahol a múltban is bajba kerültél. Ezért 
is zártad le és fogtad vissza magad. Ezért mondom azt, hogy fejezd be a bolygó megmentését, 
mert ilyenkor nem vagy együttérző, és akkor a bolygó csesztetni fog téged. 
 
A saját energiádként használd anélkül, hogy megpróbálnál egy elvárást helyezni az egészre, 
aztán meg csak figyeld, ahogy a varázslat megtörténik. Abban a pillanatban ahogy megszületik 
benned egy elvárás a végkifejlettel kapcsolatban, abban a pillanatban lekorlátozod az energiát, 
annak természetét. És akkor mentálissá válsz. Egyszerűen  csak engedd meg, hogy az legyen, 
és engedd meg, hogy bármit, akármit is hozzon magával az energia – ez nem Isten energiája, 
nem a bolygó energiája, ez nem valaki más energiája. Abban a pillanatban, hogy megengeded 
az energiádnak, hogy legyen, fel fogod fedezni a valódi, igaz varázslatot. Fel fogod fedezni, 
hogyan lehetséges az, hogy benne lehetsz a világ káoszának a kellős közepén, és az egyszerűen 
nincs rád hatással. 
 
Most többen azt kérdezik az online nézők közül, hogy „Elmondjuk ezt másoknak is?” – Én nem 
tenném. Hogy miért? Azért, hogy megpróbáljátok felülmúlni egymást, hogy kinek van jobb 
emlékeztetője? Az én szavam, az én test mozdulatom jobb, mint a tiéd – Nem arról van szó, 
hogy ez titok lenne, hanem arról, hogy ez a tiéd, a sajátod. Fejezd be a játszmázást! Fejezd 
azt be, hogy felmész a szociális vagy közösségi médiára – és néhányan már most is éppen ezt 
csináljátok – és azt mondd, hogy „Én ezt találtam ki magamnak” vagy, hogy „Én ezt már öt 
évvel ezelőtt is tudtam!” – Nem, nem tudtad. Nem, nem tudtad. Hűha! 
 
Tehát ez a te emlékeztetőd, ez a sajátod. És személyes jellegű. Legyen ez egy szó vagy egy 
testmozdulat, kezdd el használni! Akár egy szorult, nehéz helyzet kellős közepén vagy, akár 
az autódat vezeted, annak a szónak, annak az emlékeztetőnek tudatos hatása lesz. Elkezdesz 
majd emlékezni arra, hogy „ Jól van! Megnyílok az energiára és nem zárom le magam az 
energia előtt!” 
 
Rossz helyzetben vagy éppen, mondjuk elmentél az élelmiszerboltba vásárolni, és már a 
pénztárnál állsz sorba, amikor eszedbe jut, hogy „Jaj, de hülye vagyok, otthon felejtettem a 
pénztárcámat!” Ez az ideje annak az emlékeztetőnek! Ha arra számítasz, hogy a pénztárcád 
majd egyszerűen csak ott terem, akkor rosszul csinálod. Csak kövesd a varázslatot, ami 
onnantól fogva kezdetét veszi. Amennyiben az az elvárásod, hogy „Jaj, meg kell csinálnom azt 
a „shazam” dolgot, mert otthon felejtettem a pénztárcámat és akkor az hirtelen itt meg fog 
jelenni!” –  Akkor éppen most buktál el, mert ezzel nem engeded meg, hogy az energia 
szolgáljon téged. Van egy eredmény, amit elvársz, amit gyakran egy emberi elvárás korlátoz le, 
és ez kiblokkolja a varázslatot. Figyeld meg mi történik, amennyiben megteszed az 
emlékeztetőt, amikor tudod, hogy egy kínos helyzetben vagy, és 20 ember áll mögötted a 
sorban, és nagyon ellenszenvesen és felháborodva néz rád, miközben te ott 
szerencsétlenkedsz és  megpróbálod megkeresni a  pénztárcádat – engedd meg, hogy ez legyen 
a valódi varázslat belépő pontja, és hagyd, hogy az megtörténhessen! Az bámulatos! 
 
Vagy váratlanul megbetegszel, mondjuk ledönt a lábadról egy kemény influenza. Térj vissza 
az emlékeztetődhöz, és ne próbáld meg magad egészségessé tenni. Ne próbáld azt mondani, 
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hogy „ Muszáj felgyógyulom ebből az influenzából, mert holnap egy fontos találkozóm van.” 
– Egyáltalán ne mondj ilyeneket! Nyisd meg magad az energiákra, ahelyett, hogy lekorlátoznád 
azokat, és csak figyeld, ahogy a varázslat megtörténik. 
 
Ez annyira egyszerű és olyan szépséges! Ez a varázslat alapszabálya. Ez káprázatos, és ez a 
varázspálca csak egy kellék. Pusztán csak egy elterelés. Ha most sokan venni akartok egyet, 
akkor még arra is megkérem Cauldre-t, hogy tegye közzé online, hogy ezt hol vette – de ez 
csak egy elterelés. Az embereknek néha szükségük van erre. Mert egyszerűen képtelenek 
elképzelni, hogy te egyedül tényleg varázsló tudsz lenni. De ha a kezébe adsz egy kis fapálcikát, 
akkor hirtelen máris Istennek érzi magát. (nevetések) 
*Ez az a weboldal WhitesWands.com, ahonnan varázspálcákat lehet rendelni. 
 
Akár most, akár majd később teszed meg, a lényeg az, hogy találj ki magadnak egy 
emlékeztetőt! És ezzel együtt arra is rá fogsz jönni, hogy mennyire nagyon lezártad, 
lekorlátoztad magad időnként, pont akkor, amikor meg kellett volna nyílnod. 
 
Egyszeriben csak kapsz egy értesítést a kormánytól, hogy adóellenőrzést hajtanak végre nálad 
– és zsupsz – már le is zártad magad! Nem akarod, hogy lássanak, nem akarsz ezzel foglalkozni. 
Ilyenkor aztán végképp nem akarsz te több energiát, annak ellenére, hogy azt mondod, hogy 
„Istenem, pénzre van szükségem! Szükségem van valamire. Kérlek, segíts rajtam!” – De nem, te 
lezárod magad. De figyeld csak, hogy most már mi történik. Használd az emlékeztetődet, azt az 
emlékeztetődet, ami azt mondja, hogy „Megnyílok az energiámra.” – Nem a kormány 
energiájára, nem a „hatóságok energiájára, akik majd jönnek és elhurcolnak téged” – semmi 
ilyesmire. Hanem csakis a sajátodra nyílsz meg. És ez az, ahol a valódi varázslat elkezdődik. 
 
És ismételten, soha, de soha ne használd ezt egy másik emberre, soha. A múltban már 
egyébként is túl sok 
bajba kerültél emiatt, 
ami túl sok 
szívfájdalmat okozott 
menet közben. Csak 
magadra használd, és 
tedd ezt elvárások 
nélkül. Érthető 
vagyok? Nem arra 
használjátok, hogy 
megmentsétek a 
világot, mert akkor az 
fog történni, hogy itt 
vagy, és megnyitod 
magad még több 
energiára, és hirtelen 
nem vagy együttérző 
a világgal. És jaj 
neked, mert bizony érezni fogod ennek a hatásait. Ezt csak magadra használd! Szerintem ez 
elég egyértelműen el lett mondva. 
 
Akkor vegyünk egy jó mély lélegzetet! Egy jó mély lélegzetet! 
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Találjatok ki egy emlékeztetőt, ami lehet egy szó, egy egyedi szó – ami egyedi a számodra 
– vagy egy testmozdulat, legyen az bármi, a lényeg az, hogy ez legyen a te emlékeztetőd arra, 
hogy „Megnyílok az energiámra.” – Aztán pedig hagyd, hogy a varázslat megtörténjen. 
Elvárások nélkül, anélkül, hogy erre rá akarnál jönni. Egyszerűen csak nyisd meg magad! Ennyi 
az egész. Nyisd ki a szelepet, ahelyett, hogy bezárnád azt! 
 
Oké, tudom, hogy lesznek ezzel kapcsolatban kérdéseitek, de egyelőre most csak találjátok 
ki a saját emlékeztetőtöket, és kezdjétek azt használni! Kezdjetek el ebbe beleérezni naponta 
10-20 alkalommal, csak hogy hozzászokjatok ehhez! – Ó, ez az én mechanizmusom arra, hogy 
megnyíljak az energiáimra. 
 

 
A méltóság szabványa 
 
Jól van, vegyünk egy mély lélegzetet! Túl sok móka van itt ma. És repül az idő. Pedig még egy 
pár dolgot meg kell tennünk. Dr. Bornt, beszéltünk már erről. Beleegyezel abba, hogy idejöjjél 
a színpadra? 
 
DR. BORNT: Igen. 
 
ADAMUS: Akkor megtennéd, kérlek? 
 
DR. BORNT: Ó, köszönöm! 
 
ADAMUS: Igen, jól van. Le szeretnél ülni vagy inkább támaszkodni szeretnél? 
 
DR. BORNT: Szerintem inkább támaszkodnék. 
 
ADAMUS: Támaszkodsz, jól van. Megkértem ezt a drága Shaumbrát, hogy jöjjön fel ide a 
színpadra! Egy érdekes elmesélni való történeted van. Te szeretnéd elmesélni, vagy azt 
szeretnéd, ha én mesélném el? 

 
DR. BORNT: Nos, először is 
tudnunk kell, hogy ez csupán 
csak egy történet. 
 
ADAMUS: Csak egy történet. 
 
DR. BORNT: Csak egy történet. 
Egy évvel ezelőtt bélrákkal, 
tumorral diagnosztizáltak, amit 
ki is műtöttek, és az elmúlt egy 
évet azzal töltöttem, hogy 
mindenféle holisztikus 
gyógyulási módszereket 

kerestem. Az egész évet ezzel töltöttem, hogy mindenféle dolgokat tettem az egészségem 
érdekében, mert azt terveztem, hogy itt maradok. És egy vagy két héttel ezelőtt megint 
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visszamentem a kórházba, ahol azt mondták, hogy a rák szétterjedt, és hogy van választásom. 
Még egy vagy két hónap van hátra az életemből, vagy pedig választhatom a kemoterápiát, 
és akkor beteg lehetek egy éven keresztül, és folyamatosan orvoshoz  járhatok. Erre azt 
feleltem, hogy „Hát  ez  nem választás számomra.” – Így aztán elég mérges voltam, amikor ezt 
először elmondták, mert… 
 
ADAMUS: Félig-meddig. 
 
DR. BORNT: Félig- meddig. 
 
ADAMUS: Igen, igen. 
 
DR. BORNT: Elvégezték a vérvizsgálatokat, amiknek az eredménye azt mutatta, hogy a rák elég 
jó állapotban van, és az orvosok nem említették, hogy a vérvizsgálatok nem mindig a valódi 
eredményt mutatják. Egyszer csak azt mondták, hogy „ Még egy vagy két hónapja van hátra 
az életéből” – és ekkor egyeztem ki ezzel az egésszel, ekkor kötöttem ezzel békét, mert tudtam, 
hogy nem vagyok hajlandó egy évet azzal tölteni, hogy beteg vagyok és orvoshoz járkálok. 
 
ADAMUS: Mérges vagy? 
 
DR. BRONNT: Az voltam egy kicsit. 
 
ADAMUS: Igen. A kicsi az mennyi időt jelentett? 
 
DR. BRONNT: Egy pár órát. 
 
ADAMUS: Hát az nem túl sok idő. Félsz? 
 
DR. BRONNT: Nem. 

 
ADAMUS: Nem.  
 
DR. BRONNT: Egyáltalán nem félek. Fizikailag nem 
vagyok jó állapotban (mondja nevetve), de mentálisan, 
érzelmileg és spirituálisan békére leltem. Várom a 
felemelkedésem és a megvilágosodásom teljes 
beteljesülését, és azt, hogy tovább lépjek. 
 
ADAMUS: Igen. Vannak olyan emberek, akik 
kellemetlenül éreznék magukat emiatt, hogy itt kellene 
állniuk a színpadon, de te mégis beleegyeztél abba, hogy 
beszélsz velünk erről. 
 
DR. BORNT: Örömmel teszem. 

 
ADAMUS: És mi ketten nem beszéltünk erről így személyesen, csak más szinteken, de így nem. 
És vannak emberek, akiknek kellemetlen ez a téma, mert lényegében az orvosok azt mondták 
neked, hogy csak heteid vannak hátra, igaz? 
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DR. BORNT: Igen. 
 
ADAMUS: De szeretném, ha mindenki – amennyiben nincs ellenvetésed – megvizsgálná az 
energiádat. Az energiád tisztaságát, szépségét. Nincs benne félelem, és ha mégis, azok csak 
apró kis nyomai a félelemnek, és érezni lehet, ami elég furán hangzik, szinte már egy szenvedélyt 
benned. 
 
DR. BORNT: Igen. 
 
ADAMUS: Igen, és ahogy ezt persze te is tudod, a túloldalra történő átkelés nagyon könnyű. 
 
DR. BORNT: Könnyű lesz. Csodálatos lesz. (mondja nevetve)  
 
ADAMUS: Én ott leszek. Kuthumi is megígérte, hogy ott lesz. 
 
DR. BORNT: Jaj, nagyon szeretem őt! Köszönöm. (mondja nevetve) 
 
ADAMUS: És velem mi a helyzet? (nevetés) 
 
DR. BORNT: Téged is! Téged is! (mondja nevetve) 
 
ADAMUS: És azt máris elárulhatom, hogy az átkelés nem olyan, mint amit a legtöbb ember 
gondol erről. Először is ezt általában már napokkal, sőt néha már egy vagy két héttel azelőtt 
megteszed, mielőtt a fizikai test tényleg befejezi. Vagyis ez egy csettintésre megtörténik a 
pillanatban. És ez annyira nagyon felszabadító, és sokan már kifelé indultok. 
 
DR. BORNT: Igen. 
 
ADAMUS: És nem akarom azt mondani, hogy bulit fogunk rendezni, de igen, bulit fogunk 
rendezni! 
 
DR. BORNT: Igen. (mondja nevetve) 
 
ADAMUS: És lesz egy ünneplés. Tudod, a legjobb dolog az egészben az, hogy ez nem jár 
fájdalommal, és számodra, és lényegében a legtöbb Shaumbrára igaz az, hogy nem lesz 
bennetek félelem, amikor keresztülutaztok – most ezt alagútnak fogom hívni, pedig ez nem 
teljesen olyan – de nem lesz ott semmilyen félelem. És szerintem az emberek a félelemtől 
félnek, attól, hogy mi fog velük történni az átkelésük alkalmával. 
 
De fel kell tennem neked egy kérdést, mert ez ott motoszkál sok Shaumbra fejében. Tehát 
eltávozol és hazatérsz, én ezt így fogom hívni. 
 
DR. BORNT: Igen. 
 
ADAMUS: És már sok munkát elterveztél magadnak, amit meg fogsz tenni. Már most is 
együtt dolgozol FM-mel, azaz John Kuderkával a más birodalmakban, de miért nem maradsz? 
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DR. BORNT: Azt hittem maradni fogok, legalábbis egy évvel ezelőtt ezt gondoltam tudatosan, 
amikor megtalálták a tumort, hiszen egy éven keresztül csak a holisztikus gyógyulással 
foglalkoztam. Azt terveztem, hogy maradok. 
 
ADAMUS: És miért akartál volna itt maradni? 
 
DR. BORNT: Mert olyan 
sok minden történik a 
bolygón, és készen állok 
arra, hogy Merlin legyek, 
és készen állok arra, hogy 
segítsek az energiával a 
bolygónak. Készen állok 
arra, hogy bármit 
megtegyek, ami az én 
részem abban, hogy 
segítsem a bolygónak ezt 
az előrehaladását. 
 
ADAMUS: Igen, és ez nem 
egy dilemma, hanem egy 
helyzet, amivel pár Shaumbra már szembenézett, és sok olyan Shaumbra volt, akik egyszerűen 
csak átkeltek a túloldalra. Az egyik dolog az, hogy tényleg nagyon nehéz itt maradni, a másik 
pedig az, hogy igazából neked soha nem ez volt a vágyad. Úgy értem az emberi részed lehet 
azt gondolta, hogy itt akar maradni. De te úgy jöttél be ebbe az életedbe, hogy megengedd a 
Realizációdat, majd elmenj innen. Mindig is azt mondtad, hogy a túloldalról többet tudnál 
segíteni, mint innen a Földről. De igazából ez soha nem szerepelt a saját tervedben, a saját élet 
tervedben, hogy itt maradj. 
 
 

Persze ez nem azt jelenti, hogy ezt nem változtathatod meg itt és most. Ez nem azt jelenti, hogy 
ezt nem fordíthatod vissza egy kis varázslattal itt. Mert egy kis varázslattal itt ezt most átírhatod! 
De a kérdés az, hogy szeretnéd? 
 
DR. BORNT: Szerintem nem. 
 
ADAMUS: Szerinted nem. 
 
DR. BORNT: Már izgatott vagyok a távozásom miatt. 
 
ADAMUS: Békét kötöttél vele, ez egyértelmű. 
 
DR. BORNT: Készen állok a távozásomra. 
 
ADAMUS: Ez nyilvánvaló. És most tényleg mindenkit arra szeretnék  kérni, hogy érezzetek ebbe 
bele, mert Dr. Bornt sokkal több mindent képvisel ma itt, nem csak saját magát. Sokatokat 
képvisel, akik nagyon sok mindent elviseltetek ebben az életetekben, és nem igazán 
mondjátok azt, hogy itt akartok maradni, és vannak köztetek olyanok is, akik soha nem is 
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akartatok itt maradni, de persze ez nem jelenti azt, hogy ne gondolhatnátok meg magatokat. 
Nekem mindegy, hogy maradtok vagy nem. Minél többen vagytok a túloldalon, az annál 
vidámabb és kellemesebb egy bizonyos értelemben véve. Csapunk egy nagy bulit. FM ott lesz, 
ő fog téged üdvözölni. Már nagyon izgatott emiatt, mert tudsz olyan dolgokat, amik segíteni 
fogják őt abban, hogy segítsen a Shaumbrának. 
 
DR. BORNT: Jó. 
 
ADAMUS: Tehát ez érdekes. Ha lenne választásod, akkor is a visszatérés mellett döntenél. 
 
DR. BORNT: Hogy visszatérjek? 
 
ADAMUS: Úgy értem az én oldalamra. 
 
DR. BORNT: Igen. 
 
ADAMUS: Igen, igen, igen. (nevetés) Sajnálom. 
 
DR. BORNT: Igen. 
 
ADAMUS: Elfelejtem hol is vagyok. Igen, igen. 
 
DR. BORNT: (nevetve) Én meg már azt akartam mondani, hogy nem vagyok arra felkészülve, 
hogy visszatérjek ide. 
 
ADAMUS: És több okból is kértelek arra, hogy gyere fel 
ide a színpadra, de az egyik rendkívül fontos oka az volt 
– ami egy óriási emlékeztető a többi Shaumbrának is – 
nem csak az, hogy igazi Merlin vagy, és most tényleg 
megnyitod magad az energiára, hanem szeretném, ha 
mindannyian látnátok ennek a bámulatos angyalnak a 
méltóságos energiáját. 
 
DR. BORNT: Köszönöm. 
 
ADAMUS: A teljes méltóságát. Valamelyik elmúlt 
összejövetelünkön beszéltünk a méltóságról, és azt 
mondtam, hogy most már ideje, hogy visszatérjetek a 
méltóságotokhoz, és ha valaha is létezett egy Szabvány 
a Shaumbra történetében, és a Shaumbra jövőjében, és 
ha bárki is megkérdőjelezi a saját méltóságát, akkor arra kérnélek, hogy nézzetek most rá itt, 
erre az angyalra! (a közönség tapsol) 
 
DR. BORNT: Köszönöm. 
 
ADAMUS: Szeretnél valamit mondani? 
 
DR. BORNT:a Igen, szeretném megragadni ezt a lehetőséget most egy pár pillanat erejéig, 
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hogy megköszönjem neked Adamus mindazt, amit adtál, hogy köszönetet mondjak Geoffrey-
nek és Lindának mindazért, amit a Bíbor Körrel tesztek, és mindenkinek, aki itt van személyesen, 
és aki online van jelen. A Bíbor Kör egy csodálatos, gyönyörűséges része volt az életem elmúlt 
10 évének, és egyszerűen csak nagyra becsüllek és szeretlek mindannyiótokat. Köszönöm. 
 
ADAMUS: Köszönöm. (megölelik egymást, a közönség pedig tapsol nagyrabecsülése jelenként) 
 
LINDA: Köszönöm. 
 
ADAMUS: És tudod mit szeretek, ó, hát a szeretetet szeretem. És nincs itt senki, aki most emiatt 
bánatot, szomorúságot vagy ilyesmit érezne. Már a hazatérés félelmén is túlléptünk, amit 
halálnak hívtok, és ez tényleg káprázatos! 
 
Mekkora áttörések és energiák ezek, és micsoda Szabvány vagy! 
 
DR. BORNT: Nagyon köszönöm. 
 
ADAMUS: Igen. Hm. Oké. Csak…olyan nagy a méltóság és a megbecsülés, a tisztelet. 
 
Bámulatos! Egyszerűen egészen káprázatos! Oké, szinte alig tudok tovább menni. 
 

 
Merabh 
 
Akkor most vegyünk egy mély lélegzetet és hozzuk össze ezt az egészet egy gyönyörűséges 
merahb-bal ezen a napon, és kérek hozzá egy kis 
háttérzenét. És tudom, hogy mindannyian a taco-tokra 
vártok, de (Adamus nevet) vannak prioritások, 
legalábbis szerintem. 
 
Most akkor vegyünk egy jó mély lélegzetet ezen a 
csodálatos napon, a Szenvedély 2020 sorozat első 
Shoud-ján! 
 
(megszólal a zene) 
 
Most írjátok a történelmet, és a legelső kérdés, amit 
feltettem, így hangzott, hogy „Akkor elkezdjük ezt 
összehozni?” – A Mester 99 kis mondását? – Még 
nem. Majd eljutunk oda. Mindezt a tökéletes időben fogjuk megtenni. Egy olyan módon 
fogjuk ezt megtenni, amit soha senki nem fog tudni eltorzítani, kitekerni. De egyelőre most 
pároljuk ezt le a tisztaságára! Tudjátok azért, mert bármit is hozzunk össze, az végsősoron 
ne legyen túl mentális. Pároljuk ezt le a tisztaságára! 
 
Ti vagytok azok, akik mások Szabványai, példái lesztek, és ehhez nagyon sok segítséget fogtok 
kapni a túloldalról. Rengeteg segítséget fogtok kapni. Olyan entitásoktól, akik már dolgoztak 
veletek, és akik szintén éltek korábban emberként. 
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Akkor most vegyünk erre egy mély lélegzetet, a valódi szenvedélyetekkel! Nagyon örülök, 
hogy itt vagyunk ebben a Sorozatban, ezekben az időkben. Ez a valódi szenvedélyed. 
 
És egy páran mostanában sokszor azt kérdezitek, hogy „Hogy-hogy még nem történt meg a 
Realizációm? Mikor fog már megtörténni?” 
 
És ahogy ezt megbeszéltük ma, itt az ideje, hogy meglásd, hogy mi az, amit még mindig 
élvezel abban, hogy nem realizálod azt, hogy Realizált vagy. Mi az, amit még mindig élvezel? 
 
 

És az élvezet alatt nem azt értem, hogy ez mindig kellemes érzésekkel jár, de a lényeg az, 
hogy még mindig szert teszel valamire belőle. Mire teszel szert belőle? 
 
A világ minden kifogásával előálltok, hogy „Hát még azért nem tudom ezt megtenni, mert a 
gyerekeim még nem végeztek a főiskolán” – Vagy mert, hogy „Még el kell varrnom az 
elvarratlan szálakat.” –„Még nem érzem erre magam méltónak. Még több belső munkát kell 
végezzek.” 
 
Néhányan egy másik emberre vártok, aki először meglépi ezt, és majd csak utána fogjátok ezt 
meglépni. Rengeteg sok indokotok van, és ez rendben van. 
 
És ahogy ezt már korábban is elmondtam, ez nem egy verseny, nem kell itt rohanni. Sőt, azt 
szeretném, ha megtapasztalnátok ezt teljesen. Úgy értem, ez az egyetlen egy időszak az, amikor 
ez valaha is meg fog történni az életedben. 
 
Csak ismerd fel azt a dolgot, majd szórakozz rajta 
ahelyett, hogy harcolnál vele. 
 
Talán csak az állandó aggodalmat élvezed, vagy azt, 
hogy együtt vagy ezen a bámulatos utazáson a 
többi Shaumbrával! Bármiről is legyen szó, csak 
ismerd azt el! Ennyi. 
 
(szünet) 
 
Beszéltünk ma az energia emlékeztetőjéről, a 
varázslat alapelvéről – nyílj meg, ne zárulj be! 
Ilyen egyszerű! De mégis hajlamosak vagytok a 
lezárulásra, aminek az oka az életeken át tartó 
kiképzés, hogy „Amikor a dolgok keménnyé válnak, 
zárd le magad!” 
 
Viharfelhők gyülekeznek az égbolton, és ki az az épeszű ember, aki ilyenkor megnyitja magát? 
Nem, ilyenkor elfuttok és elbújtok, és ezt most átvitt értelemben mondom. Valami beérkezik 
az életedbe, és erre menekülőre fogod és elrejtőzől, lezárod magad. Hogy senki se láthasson. 
 
Emlékeztek még, hogy Tóbiás beszélt a Szeparációs Pontról – és én ezt a Varázslat Pontjának 
fogom hívni. Ami egy viharnak látszik, az egyáltalán nem is vihar, ezért nyisd meg magad, 
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ahelyett, hogy lezáródnál. 
 
Jelenleg egy kemény időszakon mész keresztül a partnereddel, a társaddal és mit teszel? 
Elbarikádozod magad. Lezárod magad, elzárod az energia csapot. Aztán meg azért sírsz, mert 
szomjas vagy. Nyisd ki azt a csapot! Ami először minden ösztönöddel ellentétes lesz. Miért is 
nyitnád meg magad még több energiára, amikor az energia egyébként  is ennyire kemény? Hát 
azért, mert pontosan ez a Varázslat Pontja. De ne legyenek elvárásaid! Ne mondd meg az 
energiának, hogy mit tegyen, mert az a tudatra reagál és nem a gondolatokra. 
 
Ne mondd meg az energiának, hogy mit tegyen annak ellenére, hogy ez a saját energiád, 
mert az energia a tudatra reagál, ami jóval kiterjedtebb a gondolatoknál, és sokkal igazabb 
bármilyen gondolatnál, amivel az elméd valaha is rendelkezhet. Tehát ne mondd meg az 
energiának, hogy mit tegyen, csak hozd azt be! 
 
És soha, de soha ne használd azt valaki máson! Még a saját gyerekeiden sem! Ne próbálj 
rájuk küldeni egy kis varázslatot, hogy jó jegyekkel diplomázzanak le. Bármennyire is szerető 
szülő vagy, ne tegyél ilyet! Ezt csak magadra használd, mert az a varázslat, amit beviszel az 
életükbe, majd egy olyan fény lesz, ami beragyogja az ő fényüket. 
 
Nem kell rájuk irányítanod semmiféle varázslatot vagy energiát, egészen addig, amíg a 
létezésedben vagy. Egészen addig, amíg a Merlin vagy, nem kell semmilyen változásokat 
eszközölnöd az életükben. A fényed be fogja ragyogni az ő varázslatukat. Ennyi. 
 
Tehát találj ki egy emlékeztetőt, ami arra emlékeztet, hogy itt az ideje, hogy megnyílj a saját 
energiádra. 
 
(szünet) 
 
Amikor valami kemény dolog történik, valami olyan, amit nem szeretsz az életedben – ha 
mondjuk hirtelen eltévedsz egy idegen városban, és össze-vissza vezetsz, mert mondjuk 
elfeledkeztél a GPS-edről – ahelyett, hogy összeszorítanád vagy beszűkítenéd magad, nyisd 
meg magad! De elvárások nélkül! Ne mondd azt, hogy „Meg kell találnom a helyes irányt!” – Ne 
tedd ezt! Valami varázslatos dolog történik éppen, hiszen pont ezért tévedtél el, és most csak 
nyisd meg magad ahelyett, hogy lezárulnál. 
 
Találj ki egy szót, de olyat, amit jelenleg nem használ senki. Találj ki egy szót vagy egy 
testmozdulatot, és gyakorold azt be! Mert ez egy állandó emlékeztető az ember számára arról, 
hogy „Az energia a barátom. Megengedem.” 
 
Aztán majd el fog jönni egy pont, amikor már nem kell többé azt a szót vagy azt a 
testmozdulatot használnod. Hanem egyszerűen csak nyitott leszel az energiára, a te saját 
energiádra. És akkor már nevetni tudsz majd azon, hogy mennyire visszafogtad magad minden 
alkalommal, amikor pont ki kellett volna magad nyitnod. 
 
Ne használd ezt arra, hogy jobban menjen az üzleted, vagy hogy jobb legyen az egészséged. 
Ez még mindig azt jelenti, hogy az ember megpróbál irányítani, és ez le fogja állítani a 
varázslatot. 
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(szünet) 
 
Vegyünk egy mély lélegzetet! Merlin Vagy. (hosszú 
szünet) 
 
Itt vagyunk most a szenvedélyünk idejében, egy olyan 
időszakban, amikor a bolygónak jobban szüksége van 
rád, mint valaha. Érdekes ennek az egésznek az 
időzítése. Nagyon érdekes. 
 
(szünet) 
 
Vegyünk egy jó mély lélegzetet drága barátaim a 
szenvedélybe, a Realizációba, a saját Realizációdba! 
Vegyél egy jó mély lélegzetet! 
 
Mi – a legénység – jövő hónapban nem leszünk itt. De 

én itt leszek körülöttetek. Az lehet, hogy a jövő hónapban nem lesz Shoud, de te meg én 
továbbra is együtt fogjuk ezt az egészet csinálni. Két hónap múlva visszatérünk erre a színpadra 
(októberben), és addig is legyél a Merlin! 
 
És akkor drága barátaim, 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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