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Аз Съм това Което Съм, Адамус от Суверенните Владения. 

 

Ах! Ще вдишам дълбоко няколко пъти и ще усетя аромата на красотата във въздуха. 

Наситеност, природа, кафе, м-м. 

 

Знаете ли, в живота ми като персонажа Марк Твен, той е идвал на този остров. 

Тогава всички острови се наричаха Сандвичеви. Това име няма особен смисъл, тъй 

като днес на острова е невъзможно да намериш добър сандвич, но това бяха 

Сандвичевите Острови и той харесваше това място. Между другото – и това е 

абсолютна истина – той се разхождаше точно по този път, на това място, където сега 

се намира Вила Амио, който сега се нарича шосе Мамалоха. Но тогава го наричаха 

пътя на кафето, защото се използваше от фермерите и работниците, за да събират 

кафе и да го доставят на мястото за сушене. Като цяло го използваха за това. 

 

Така че той се разхождаше точно тук, на това място. И ето преди известно време, 

ние заедно се наслаждавахме на тази красота, която беше създадена тук. И знаете ли, 

всичко е свързано с това, за което ще говорим днес, но само суверенно същество 

може да твори така или да създаде този филм ("Грубото пробуждане") или да 

създаде това, което създавате вие. 

 

Нека вдишаме дълбоко красотата на това място. 

 

Гости 

 

Вчера вечерта Калдре и Линда седяха на верандата – чердак – с чаша вино, свиреше 

приятна музика и до тях лежеше Бел и изведнъж Бел реагира на нещо. Тя спеше и 

внезапно се събуди, реагира на нещо. Линда, би ли демонстрирала, как изглеждаше 

това? 

 

ЛИНДА: Не, не бих могла! (смях) 

 

АДАМУС: Бел лежеше и мирно спеше – с радост ще го направя – и внезапно 

(Адамус бързо си върти главата сякаш се е изненадал и гледа в различни посоки). 

Калдре и Линда забелязаха това и се зачудиха, "Какво и става? Може би има 

припадък? Дали с нея всичко е наред?", защото тя се оглеждаше, а после … 

(показва), просто гледаше в пустотата, а после рязко се оглеждаше. 

 

ЛИНДА: (аплодира) Великолепно. Много подобно. 

 

АДАМУС: Това е много просто. 



 

ЛИНДА: Виждаш ли, знаех си. 

 

АДАМУС: Това е просто. Просто. 

 

ЛИНДА: Ти даде пример. Благодаря. 

 

АДАМУС: И те не разбираха какво става. Отначало си помислиха, че тя следи 

някакво насекомо, муха или нещо подобно. Но после, защото тя сменяше погледа си 

насам – натам, те бързо разбраха, че работата не е в това. Но сега ще ви споделя 

края на историята. Просто дойдоха някои същности, които Бел можеше да 

възприеме и види. 

 

Тези които дойдоха вчера са Метатрон, Кутхуми, аз, разбира се, Тобиас и Иешуа, за 

завършек. Дойдохме, защото всичко беше направено прекрасно. Оставаше още 

малко да се почисти, но дойде момента, защото ние донесохме своята енергия на 

това прекрасно място. И Иешуа обикновено не се показва на срещите на Шамбра, 

но това му беше важно, защото много от вашите истории, вашите корени и дори 

вашите страдания са свързани с времето на Иешуа. 

 

Затова Иешуа дойде тук с всички нас, за да възвести началото на нова епоха, епоха 

без страдание. Сега Вила Амио и павилиона Шамбра са дълбоко пропити с нашата 

енергия. Те си блъскаха главите как да нарекат павилиона и в един момент Калдре 

дори искаше да го нарече – това ми хареса, бях поласкан – Павилион Адамус. Но аз 

казах, не, защото работата не е в това. Работата е във всички вас, всички които се 

включват и гледат сега. Това е място за Шамбра. То не е за някаква същност. То 

никога не е трябвало да прославя някаква същност. Бях поласкан, разбира се, но 

всъщност това е Павилиона на Шамбра. 

 

Преди да продължим напред, трябва да обърнем камерите назад. Отзад седят 

невероятни персонажи (лек смях). Бихте ли станали, скъпи персонажи? (Снимачния 

екип на "Грубото пробуждане" са се маскирали). Харесва ми, когато идвате в 

костюми, когато се маскирате при всеки удобен случай. Някакви коментари за 

причината? Може би микрофон? 

 

ЛИНДА: Добре. 

 

АДАМУС: Или просто така? 

 

ДЖОНАТАН: Просто така. 

 

ДЖОРДЖ: От всичко по малко. Нима ти не ни каза да правим точно така? 

 

ДЖОНАТАН: Това е автобиографично, нали? 

 

ДЖОРДЖ: Да. 

 

САНДРА: Но, на първо място, ти винаги ни караш да се маскираме. 

 

АДАМУС: Безусловно. Това е спектакъл. И аз бих могъл. 

 

САНДРА: Така че първо, за това си виновен ти. 



 

АДАМУС: Да. 

 

САНДРА: И второ, ние някак усетихме, че това ще бъдат забавни костюми, а после 

разбрахме, след като си подбрахме костюмите, че това са аспекти (тя се смее), 

всички тези персонажи, беше интересно да видим как наистина съвпадат с всички 

аспекти, които напоследък се трансформират … 

 

АДАМУС: Безусловно. 

 

САНДРА: … освободени или как още може да се нарече това. Така че на мен 

наистина ми се стори много интересно. 

 

АДАМУС: Да и изглежда много удобно в цялата тази жега (Адамус се смее). 

 

САНДРА: Да! Така е! (тя се смее) 

 

АДАМУС: Добре. И благодаря, че се маскирахте. Това е наистина прекрасно и вие 

знаете, живота – това е просто грандиозен спектакъл. Престанете толкова сериозно 

да се отнасяте към всичко и да не получавате удоволствие. Забавлявайте се в 

различни роли. Ще започнете да виждате, че това е стара човешка история – това е 

просто грандиозна роля, към която не трябва да се отнасяте твърде сериозно. 

 

Днешния въпрос 

 

И така, преди да продължим напред, бързо – Линда с микрофона – искам да 

попитам, какво усетихте, когато за първи път стъпихте в Шамбра Павилиона? Какво 

почувствахте, усетихте, когато попаднахте тук? 

 

ШАМБРА 1 (жена): Радост. 

 

АДАМУС: Кажи го още веднъж. 

 

ШАМБРА 1: Радост. 

 

АДАМУС: Радост. 

 

ЛИНДА: Дръж микрофона по – близо. 

 

АДАМУС: Да, да. Да, радост. От къде си? 

 

ШАМБРА 1: От Германия. 

 

АДАМУС: От Германия, добре. И как беше там, когато заминаваше? (тя прави пауза, 

Линда се киска) Хладно? Сиво? 

 

ШАМБРА 1: Двадесет градуса. 

 

АДАМУС: Не чак толкова зле. Да. Да. 

 

ШАМБРА 1: Аха. Много топло за този … 

 



АДАМУС: Много топло за това време на годината. Да. 

 

ШАМБРА 1: Да. 

 

АДАМУС: Да. И така, когато ти пристигна днес, за първи път ли си във Вила Амио? 

 

ШАМБРА 1: Да. 

 

АДАМУС: Да. И … 

 

ШАМБРА 1: Това е първото ми дълго … 

 

АДАМУС: За първи път си толкова далеч. 

 

ШАМБРА 1: … пътуване. 

 

АДАМУС: От другия край на света. Да. 

 

ШАМБРА 1: Да … 

 

АДАМУС: Как се чувстваш? 

 

ШАМБРА 1: … за да стигна тук. 

 

АДАМУС: Да. Как се чувстваш? 

 

ШАМБРА 1: Много добре. 

 

АДАМУС: Да. О, да. Кога пристигна? 

 

ШАМБРА 1: В понеделник. 

 

АДАМУС: В понеделник. Тоест имаше малко време за да се възстановиш. 

 

ШАМБРА 1: Бях в Денвър. 

 

АДАМУС: А! 

 

ШАМБРА 1: Сняг! (тя се смее) 

 

АДАМУС: В Денвър има сняг, да. В Денвър със сняг не е много весело. Да, да. 

 

ШАМБРА 1: Да. 

 

АДАМУС: Добре. И така, ти пристигна тук днес и усети радост. Още нещо? Още 

нещо? 

 

ШАМБРА 1: Свобода. 

 

АДАМУС: Свобода. Добре. Това ми стига. Добре. Благодаря. Радвам се, че си тук. 

 

ШАМБРА 1: Благодаря. 



 

АДАМУС: Да. И да летиш до тук е дълго, но завръщането към вкъщи е много дълго 

(някои се смеят). 

 

ШАМБРА 1: В неделя бях във Вашингтон. 

 

АДАМУС: Във Вашингтон. Да. 

 

ШАМБРА 1: За да видя Белия Дом и Капитолия. 

 

АДАМУС: А, този Вашингтон. 

 

ШАМБРА 1: Да. 

 

АДАМУС: О, аз мислех, че имаш предвид хубавия Вашингтон (Адамус се смее). 

 

ШАМБРА 1: Там беше Майстор Т! (тя се смее) 

 

АДАМУС: Усети ли радост в Белия Дом? (тя въздиша) Не особено. 

 

ШАМБРА 1: Беше дъждовно. 

 

АДАМУС: Да (тя се смее). Да. Съвсем различна енергия. По – рано прекарах 

известно време във Вашингтон окръг Колумбия, а сега се опитвам по всякакъв 

начин да го избегна. Да. Добре, благодаря. Още няколко. Какво усетихте днес, 

когато дойдохте тук? 

 

ШАМБРА 2 (жена): Някакво вълнение и ми е толкова приятно да бъда тук и отново 

да видя тези прекрасни Шамбра, а някои за първи път. Харесва ми. 

 

АДАМУС: А още нещо? Каква е енергията като цяло? 

 

ШАМБРА 2: Сега тя е успокоителна. Това става през последните две седмици. 

 

АДАМУС: Да. Успокоителна. 

 

ШАМБРА 2: Да. 

 

АДАМУС: Хубаво. Добре. Добре. Още няколко. Какво усетихте, когато днес 

дойдохте тук, за да участвате в първия Шоуд в Павилиона на Шамбра? Да. 

 

ШАМБРА 3 (жена): Това прилича на завръщане у дома. 

 

АДАМУС: Завръщане у дома, да. 

 

ШАМБРА 3: И то е като рай и ако можех, бих останала тук завинаги. 

 

АДАМУС: О, еха. 

 

ЛИНДА: Аз също! 

 

АДАМУС: Защо не? 



 

ЛИНДА: Аз също! (лек смях) 

 

ШАМБРА 3: И всички ние! И всички ние! 

 

АДАМУС: Защо не можеш да останеш тук завинаги? 

 

ШАМБРА 3: Заради двете ми деца. 

 

АДАМУС: Да? 

 

ШАМБРА 3: Заради конете. 

 

АДАМУС: Твоите коне. 

 

ШАМБРА 3: Не мога да го приема (тя се смее). 

 

АДАМУС: Можеш да ги сложиш в голям самолет и да ги превозиш тук. Тук също 

има коне. Да. 

 

ШАМБРА 3: Това е единствената причина. 

 

АДАМУС: Единствената причина. Добре. Тоест ако конете ти заминат, ти също ще 

заминеш? 

 

ШАМБРА 3: Аха. 

 

АДАМУС: Добре. Това е честно. 

 

ШАМБРА 3: И ще дойда тук. 

 

АДАМУС: Да, да. И ми харесва, когато хората обичат домашните си любимци. Да. 

Как се казват конете ти? 

 

ШАМБРА 3: Кобилата  - Ноблес, а мъжкия – Лео. 

 

АДАМУС: О. Да. Чудесно. 

 

ШАМБРА 3: Той ми е нужен, защото конете не живеят самотно. 

 

АДАМУС: Да. 

 

ШАМБРА 3: Затова ми е нужен друг кон. 

 

АДАМУС: Истина е. 

 

ШАМБРА 3: И това … 

 

АДАМУС: Конете и хората много си приличат. 

 

ШАМБРА 3: Не искам да си взимам още един, защото ми е трудно да се грижа за 

тях. 



 

АДАМУС: Да. Да. Обичам конете и имах много. 

 

ШАМБРА 3: На кобилата - тя е моето сърце. И ти го знаеш. В Дания ти казах, че ако 

ми се обадят и ми кажат, че тя има проблеми, ще ми се наложи да замина. 

 

АДАМУС: Да. 

 

ШАМБРА 3: Но сега това … 

 

АДАМУС: Сега и е по – добре. 

 

ШАМБРА 3: Да! Тя е добре (тя се смее). 

 

АДАМУС: Добре. Добре. 

 

ШАМБРА 3: Благодаря. 

 

АДАМУС: Добре. Значи, ти много ясно разбираш какво стои между теб и 

пребиваването ти тук. 

 

ШАМБРА 3: Само това и не мога да ги продам. Не можех да ги продам. Не мога да 

се разделя с тези коне. 

 

АДАМУС: Точно, точно. Не, не. Разбирам. 

 

ШАМБРА 3: Заедно сме 15 години, много сме близки и не мога да го направя. 

 

АДАМУС: Да. Добре. 

 

ШАМБРА 3: Благодаря. 

 

АДАМУС: Много ти благодаря за споделеното. 

 

ЛИНДА: Благодаря. 

 

АДАМУС: Още един. Какво усетихте, когато влязохте тук днес? Какво усетихте? 

 

ШАМБРА 4 (жена): Вълнение. 

 

АДАМУС: Вълнение. 

 

ШАМБРА 4: Трепет. 

 

АДАМУС: Трепет. 

 

ШАМБРА 4: И фокусирана, структурирана енергия. 

 

АДАМУС: О. Какво имаш предвид? Фокусирана структурирана енергия. 

 

ШАМБРА 4: Не зная ... Аз просто … 

 



АДАМУС: Няма да те гоня в тоалетната, защото е много далеч! 

 

ШАМБРА 4: Просто ще продължа да говоря! Просто ще продължа да говоря. 

 

АДАМУС: Да, да, да! 

 

ШАМБРА 4: Фокусирана структура – когато бях тук миналата година, тя повече 

приличаше на вълна, а сега – ввшшшъъъттт! 

 

АДАМУС: Отворена, обединена. Да, да. 

 

ШАМБРА 4: Всичко се обедини заедно. Благодаря. 

 

АДАМУС: Да, добре, добре. Отлично. Благодаря.  

 

ШАМБРА 4: Добре. 

 

Отговора на Адамус 

 

АДАМУС: Това, което усетихме, когато дойдохме тук онази вечер, същностите и аз 

– няколко думи за да го опиша – първото е цъфтежа. Разтварянето на цветовете. 

Веднага го усетих, нещо се разтвори и говоря не само за физически структури. 

Говоря за това, че нещо се разтвори за Шамбра. За Шамбра. Нещо разцъфна. 

 

Знаете, семената, които посяхме много, много отдавна за обединяването на вашата 

божественост и човечност преди малко повече от две хиляди години. Още една 

причина, поради която днес ни съпровождаше Иешуа. Отне много време, за да 

пораснат тези семена. Много приготовления, много проблеми, трудности. Сега те 

разцъфнаха. Всичко се разтвори. 

 

2020 година ще бъде велика година за всички вас, за всички вас. Възможно, бих 

казал, че за болшинството от Шамбра 2020 година ще бъде най – знаменателната 

година в живота ви от гледна точка на случващите се промени в живота ви, 

прояснения и осъзнаване. Не заради 2020 година, въпреки че цифрите са интересни, 

но това е просто съвпадение, че кацнахме точно в тази точка. 2020 беше нещо като 

точка за приземяване. 

 

Много от вас дойдоха след Втората Световна Война – не всички, но много – знаейки, 

че ще бъдете тук в това време на технологии и 2020 година ще стане много важен 

преломен момент. Нищо не трябва да правите, за да стане това - каквото и да се 

случи през 2020 година, няма нужда да правите нищо – можете да напишете песен 

за това, ако искате – но не трябва да работите или да полагате усилия. Това просто 

ще се случи. Това е естествено израстване, което ще доведе до разцвет – цъфтеж на 

всичко, което сте, процъфтяване на вашата свобода – ето до какво ще доведе в края 

на краищата – до свобода. 

 

Това място, тук в Павилаьона - това в известен смисъл е централна точка, точка на 

фокус, енергийна връзка за много Шамбра по пътя към своята Реализация. Не е за-

дължително да се намирате тук. Можете да дойдете тук разбира се, това е прекрас-

но, очарователно място, но не е задължително да сте тук. Това, което всички може 

да направите, е да се приобщите към енергиите буквално точно тук - заедно с всич-



ки тези, които са тук днес, на този под, на който седите вие - става фокусна точ-

ка, може би някой може да го нарече нулева точка, за да се случи Реализация. 

Тя ще стане. Това е веселата част, приятната част. Това място става точка на хармо-

ния, точка на общуване, точка на фокуса. И повтарям, независимо дали сте тук или 

не, няма значение, но това ще бъде мястото, където може да се каже се обединяват 

всички енергии и се случват чудеса, независимо дали сте тук или не. И така, за тези 

от вас, които се намират тук на нашата първа среща - чест и почест за вас, че ста-

нахте основатели - но вдишайте дълбоко в почит към себе си, че сте тук. Тези които 

ни гледат, които привнасят своята енергия, това ще бъде година на разцвет, когато 

старият боклук, който носите със себе си ще отиде в миналото, това беше, като стар 

призрак. 

Това е чудесно, чудесно е че сме тук; вие сте тук. Много отпаднаха по пътя, някои 

преминаха. Но вие сте тук. 

Отчет за състоянието 

Много бързо - кратък отчет за състоянието, къде се намираме сега. 

За тези десет години прекарани заедно ние преминахме през много. Едно от най -

важните неща, които ще започнете да разбирате, да схващате, помните, въплътявате 

- това е, че Реализацията ще дойде. Това е най - ключовият момент. Ще повтарям 

отново и отново - Реализацията ще се случи. Знам датата и не трябва да се притес-

нявате или да се трудите за това. Това е много важен момент, защото продължавате 

да имате склонност от време на време да мислите, че трябва да се трудите, мислите 

че правите нещо погрешно или че аз не говоря за вас. Но аз говоря на всички вас. 

Реализацията ще се случи. Няма значение дали ще стане следващата година или 

след още една година. Това няма никакво значение, защото сега просто преминава-

те през опит - изхвърлянето на старите неща, които всъщност наистина не са ва-

ши и достигането до някои невероятни нови разбирания. 

Както вече беше казано, Реализацията - не е това, за което я смятат болшинството 

от хората. Това не е, че изведнъж ще можете да ходите по вода, което както самият 

Иешуа ми каза всъщност никога не е правил. Там просто било много плитко (смях) 

и просто всички си помисли, че той изведнъж ходи по водата, но това място, където 

ходил просто било много, много плитко (още смях). Освен това, той е създал прек-

расна история за библията, впечатлил всички. 

Реализацията не е това. Може би ако може да се каже нещо, то е, че вие се отваряте 

някъде вътре в себе си. Оказвате се там където няма борба, няма чувство за вина, 

срам или проблеми; най - накрая сте в състояние да се наслаждавате на себе си - чо-

вешки и божествен, Аз Съм, Майстор - всичко заедно. Просто вече няма вътрешни 

конфликти и борби. 

Точно това е магията, защото когато се случва, когато в живота ви вече няма такова 

триене, напрежение, чувство за вина, срам, всичко останало, по удивителен на-

чин се отразява на това как енергията ви служи и как е настроена към вас. Ако се 

намирате в страданието, енергията ще помага на страданията. 

Когато се намирате в абсолютен мир със себе си, когато няма нито един вътрешен 

конфликт, когато творчеството ще бъде ключ, когато то ще процъфтява, енергията 

се променя за да му помага, и да го подкрепя. Това е огромната разлика. Ето кога се 

случва магията и много хора търсят магия, но те забравят за другата част - с пълно-

то позволение на Себе си, целият си Аз. 



И така, Реализацията - е даденост. Сега може да се отпуснете и да получавате удо-

волствие. И аз знам, че някои от вас продължават да нервничат заради това, "Трябва 

да премина през още нещо." Не, не трябва, наистина. Моля ви, стига. Точно сега 

пуснете това. Спрете. Някои от вас са толкова програмирани и приспособени към 

вътрешната и външната борба, почти не може да си представите как е да живеете по 

друг начин, затова се вкопчвате в борбата. Пуснете това точно сега, защото Реали-

зацията ще се случи. 

И ще стане така, че след няколко години вие ще дойдете при мен и ще кажете, "По 

дяволите! Защо не ми каза просто да позволя, просто да спра борбата, просто да се 

наслаждавам, защото аз наистина нервничех и този стрес и безпокойство не си 

струваха изгубеното време. Това наистина беше пълна загуба на драгоценен живот 

на тази планета." 

И така; първо, Реализацията просто ще се случи. Тя просто е. Планирали сте я мно-

го отдавна. Много отдавна се съгласихте за нея и ето, тя е тук. 

Второ, енергията - е ваш приятел. Много съм говорил за това. Знаете, че отнема 

около пет години за да се пропие, така че ако някога се замислите защо продължа-

вам да го повтарям - то е защото отнема около пет години "кой би се усъмнил." Но 

енергията - е ваш приятел. Това не е противоположна сила. Тя не е тук за да ви нав-

реди и сега вие не може да навредите сами на себе си. 

Помните ли, миналия месец обсъждахме дали хората вредят на себе си или на дру-

гите и до голяма степен, те вредят на себе си. Затова продължава да има страх, 

"Няма ли да направя нещо с което да навредя на себе си или на другите?". Няма да 

направите. Вие не можете. Можете ли просто да позволите това, вместо да се бори-

те, вместо постоянно да мислите за това, просто да го позволите? Вие наистина не 

може да си навредите и енергията няма да ви навреди. Можете ли да позволите то-

ва, Люк? Ти все още се бориш нали? 

ЛЮК: Малко. 

АДАМУС: Малко. Много! (Люк се смее). Знаеш ли, ти ще разбереш и ще стигнеш 

... (микрофония и за известно време звука прекъсва) ... (Адамус се смее). 

ЛЮК: Мисля, че е добре когато правиш нещата правилно. 

АДАМУС: Не, това е добре. Това е добре. Благодаря. Не, ти все още си мислиш, 

"Няма ли да навредя на себе си?" (отново микрофония, някой казва, "Моля те вземи 

микрофона в ръка"). Аз ли? Това ще бъде непривично (лек смях). Този не работи 

ли? Не. Може ли да си го разменя с нея? 

ЛИНДА: Не! 

АДАМУС: Не. Добре. Хубаво. 

ЛИНДА: Ще спреш ли за момент? Продължавай да говориш. 

АДАМУС: Добре. И така, ти постоянно си мислиш, "Няма ли да си навредя и още 

по - лошото, няма ли да навредя на другите?" Не трябва повече да се безпокоиш за 

това. Това е много важно. Това е много важно. Да, защото това все още е част от 

теб и ако все още обичаш да се движиш по ръба и стигаш до там, че почти се нара-

няваш, но вече няма да е така. 

И така, нека вдишаме дълбоко. Вече няма да си навредите. 



Енергията - е ваш приятел. Енергията е тук за да ви служи. Двете най - важни точки 

- Реализацията просто ще се случи и ... (смях докато Линда намества микрофона, 

който е закачен на панталоните му) и енергията е тук за да ви служи (Адамус се 

смее, някой се провиква, "Еха!"). И всъщност това е весело (някой се провиква, 

"Това е заради теб!"). Не, не, не, не. Не. Линда търси силни усещания (още смях). 

Ще стоя спокойно. Ще стоя спокойно. Това наистина е странно (още смях и тя про-

дължава да наглася оборудването). 

И така, това са две много важни точки. Аз говорих за енергията защото това ... взе-

ми микрофона, моля те. Позволи ми сам да поиграя с панталоните си (смях). 

ЛИНДА: Мисля, че разбрах. 

АДАМУС: Може да обърнем камерите към океана, докато се случва всичко това 

тук. Това е един от най - странните Шоудове за всички времена (още смях). 

Третата точка, е много важна. Сега ние с кихакерите работим над Свободно Енер-

гийното Тяло, над светлинното тяло. След това ще пренесем всичко това към цяла-

та Шамбра, но сега това е концентрирана и относително ясна група. 

Благодаря. Мога ли да вървя? Добре. Благодаря. Хубаво. 

Свободно Енергийното Тяло - то ще ви е нужно, защото оставате тук като въплъте-

ни Майстори, защото старото физическо тяло както знаете боли. То прави странни 

неща. То е болно. Изцяло се отъждествявате с него, но това е едно от полу - отвра-

тителните неща в това да си човек, да имаш физическо тяло. 

И така, ние работим над Свободно Енергийното Тяло и както забелязах, не искаме 

да го направим първи. Знаете ли, много духовни групи, Ню Ейдж групи казват, 

"Нека работим над Свободно Енергийното Тялото" и те продължават да влачат със 

себе си всички тези травми, дисбаланси и всичко останало. Когато вие правите та-

ка, наистина си създавате сериозни проблеми. Опитвате се да внесете нещо - вие 

дори не знаете какво е то, това, което наричат Светлинно тяло - опитвате се да го 

накарате да влезе, защото всъщност не ви харесва вашето физическо тяло. Срам ви 

е от физическото ви тяло и за това се опитвате да го направите светлинно и се ста-

раете да го накарате да дойде. Това е като рецепта за катастрофа. И аз ще отида още 

по - далеч. Когато хората го правят - това е рецепта за рак. Да. 

Вие двамата среща ли се уговаряте или какво (към Линда и още някой; Адамус се 

смее). 

ЛИНДА: Имаме технически проблеми. 

АДАМУС: Имат технически проблеми. Така че за тези, които гледат директно в 

ефир, при нас е весело (лек смях). 

Беше много важно ... (микрофония). Беше много важно (отново микрофония) - 

всички тези микрофони - беше много важно да направим тези неща като пускане на 

предците. В същото време в което другите ги почитат, прекланят им се и се опитват 

да подражават на своите предци, ние казваме, не, нека се отървем от тях защото - и 

на тях би им се искало - защото това е просто продължаване на традициите на ста-

рото физическо тяло и на многото ограничения и на мислите за страдания. 

И така, сега сме заети със Свободно Енергийното Тяло. Но това няма да стане за 

една нощ. Няма да искате това да стане за една нощ. Това еволюционно нещо се 

случва като танц между старата биология и биологията на свободната енергия, кое-



то отнема известно време. Това не е задължително да е болезнено, но просто поня-

кога е странно и малко некомфортно. 

Ето къде сме сега. Сега сме в тази точка на разцвет, където Реализацията започва 

наистина да ви завладява, потъва, не е просто мимолетна мисъл от време на време 

или мимолетно преживяване, но тя става част от ежедневието ви. Сега ние се зани-

маваме със светлинното тяло, започвате да го усещате в биологията си или по -

точно вашата биология се интегрира във вашето светлинно тяло. 

И така, в този момент, това е мястото на разцвет. 

Нека вдишаме дълбоко. Момент на разцвет, независимо дали сте тук лично или не. 

(пауза) 

Свобода и страдания 

Миналия месец говорихме за това, че свободата и страданието всъщност не могат 

да съществуват заедно и това предизвика много интересни и добри коментари сред 

Шамбра. Свободата и страданието не могат да съществуват заедно и казвайки това 

имам предвид вашето същество, вашата психология, вашето тяло. Не могат. Просто  

усетете това за миг, тези динамики. 

Една част от вас става свободна - вече на никого и на нищо не разчитате за енергия-

та си, за творенията си, каквото и да било. Ставате свободно същество. Вече не сте 

свързани с наследствената биология, разум или ДНК. Вие буквално ставате свобод-

но същество въпреки, че продължавате да се намирате във физическа реалност. То-

ва е поразителен физически процес въпреки, че оставате във физическата реалност, 

защото може да се каже, че да бъдеш свободен в материя, в тази физическа реал-

ност е почти невъзможно. Въпреки че и това не е вярно. Възможно е, защото енер-

гията дори тази, която съставя материята започва да работи за вас. 

Сега възниква динамика в която една част от вас става абсолютно свободна, а в 

друга все още присъстват някои стари енергии и съзнанието на страданието. А те не 

могат да съществуват заедно. Така че какво ще стане? Какво ще стане? У вас се по-

явява свободна част, но при това остава част страдание. Тя знае, че скоро ще си 

тръгне, но се съпротивлява. Тя все още вярва, че трябва да има някаква част страда-

ние. 

Просто усетете тази динамика и какво прави тя в тялото ви дори в ума ви, тъй като 

те не могат да съществуват заедно. И миналия месец аз много внимателно подбирах 

думите за това, защото вие сте склонни да си мислите, "Е, може би те могат да съ-

ществуват заедно. Ще се отнасям относително свободно, но ще оставя малко стра-

дания - просто като напомняне да не направя същите грешки" или "Все още под-

държам в себе си малко страдание, тъй като останалия свят продължава да страда 

затова в мен трябва да остане малко страдание за да мога да му съчувствам." Те не 

могат да съществуват заедно. 

Можете да водите голяма битка в своето същество - физическо или ментал-

но същество - може да имате голяма битка за да видите кой печели. Това е като ста-

рата битка между тъмнината и светлината, но сега в нея се борят свободата и стра-

данието. Свободата ще победи. Свободата ще победи. Стигнахме твърде далеч. 

Усетихте нейния вкус. Тя е част от вашата, да кажем съдба в този живот, вашия 

стремеж в този живот, затова свободата ще възтържествува и някъде по пътя стра-

данието ще трябва да приключи. Вашето позволение на страданието в живота тряб-

ва да приключи. Как ще се разиграе тази история? 



Усетете тези страдания, които все още са вътре във вас - това може да бъде физи-

чески недъг или просто психологически проблеми. Страданието трябва да се про-

мени. То не може да съществува със свободата. Искам да бъда съвсем ясен за това, 

защото знам, че много от вас ще се опитат да ги съвместят - "До голямата степен ще 

бъда свободен, но ще остане и малко страдание" - но от това нищо няма да излезе. 

Всичко или нищо. Всичко или нищо. 

И така, какво ще стане с това страдание което е част от вас? Усетете това за миг. 

Усетете ... между другото, имаш ли нещо против? (обръща се към Герхард). Това не 

е мераб, а просто "музика, с която да се усети какво е това страдание" (смях). Ду-

мите могат да дадат само известна представа и тогава имаме нужда да продължим с 

музиката. 

ЛЮК: Нещо на AC/DC (той се смее). 

АДАМУС: Да, да. Да. (Адамус се подсмихва). 

(музиката започва да свири) 

На миналия Шоуд, ние повдигнахме една много важна тема. Свободата и страдани-

ето не могат да съществуват съвместно. Вътре във вас има част, наричайте я както 

искате - болка, страдание, вина, съжаление, ниска самооценка - всичко това е едно 

и също. Всичко това са страдания. Какво става с тези страдания? Къде ще се дянат? 

Кога ще свърши това? Какво ще стане? 

Как ще свърши тази битка. И трябва ли да има битка? 

(пауза) 

Всеки от вас до известна степен носи в себе си страданието. 

(пауза) 

Ако не сте сигурни, че у вас все още присъства страданието, спомнете си как се бу-

дите в 2 часа през нощта изпитвайки безпокойство, вълнение или страх. 

Какво ще стане с това страдание? 

(пауза) 

Страданието – интересна, но странна част от човешкия живот. В началото то не 

беше програмирано. Когато създавахме човешкото същество никой не каза, "Трябва 

да има елемент на страдание." То се разви. То се появи. 

Страданията ... планетата е потопена в тях. Хората ги приеха, което аз ще считам за 

неприемливо. Те се съгласиха, че страданията - са част от живота, но не трябва да е 

така. 

Дори ще кажа, че едно от най - великите неща, които ще направите за тази планета - 

е да отстраните страданието от живота си, което в последствие може да отстрани 

страданията от човешкото съзнание. Това не е задължителен елемент, но все пак 

присъства. И е повсеместно. До голяма степен това е свързано с така наречения ви-

рус на сексуалната енергия (подробности ще намерете 

тук  https://www.crimsoncircle.com/Events/Advanced-Studies/Advanced-Studies-

Classes/Sexual-Energies ). Но можете ли да си представите, дори в собствения 

си живот - отсъствие на страдание? 

Страдания - използвам тази дума в широк смисъл, тя има много значения: страх, 

вина, срам разбира се. Тя има много значения. Трудности, проблеми. 

https://www.crimsoncircle.com/Events/Advanced-Studies/Advanced-Studies-Classes/Sexual-Energies
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Можете ли да си представите, че няма нищо от това в живота ви? Можете ли да си 

представите ... между другото вие добре умеете да страдате. Много от вас, са голе-

ми страдалци. Добре се справяте с това. Някои от вас стигнаха до такива крайности, 

но всичко това - е част от играта. Но можете ли да си представите, че ще бъдете 

първите - тоест наистина първите на тази планета - които не страдат? 

Преди много години говорех за Стандартите (подробности научете от 

тук https://www.crimsoncircle.com/LibraryTextViewer/ContentID/183), още преди да 

заема мястото на Тобиас. Говорих за Стандартите, пример за другите. Можете ли да 

си представите да бъдете пример за този, който вече не страда? Грандиозно. Толкова 

много бихте променили на тази планета. Но правете това за себе си, а не за другите, 

тъй като на тях може да им се прииска да останат в този механизъм на страдание, в 

крайна сметка поне известно време. 

И така, какво ще стане със страданията? Сега обобщавам, но не е задължително та-

ка да бъде и при вас, обобщавам - те ще предприемат последно усилие, последна 

битка. Ще настояват, че в известна степен трябва да останат в живота ви, затова ще 

се надигнат вътре във вас, в някои житейски преживявания. И страданията ще се 

опитат да ви кажат - ще наречем това "страдащият аспект" - той ще се опита да ви 

убеди, че трябва да бъде с вас, че вие не сте достойни за живот без страдание и ня-

кои от вас ще му повярват. Аспектите добре умеят да ви лъжат, защото това сте вие. 

Те знаят всички ваши слабости, уязвимите места. 

Страданието ще се вкопчва и когато разбере, че сте готови да наречете това игра, че 

го разпознавате просто като аспект, тогава то ще се опита да ви моли и умолява. Ще 

каже, "Бедният аз. Аз съм просто малък страдащ аспект, а ти се опитваш да ме изх-

върлиш." 

Той ще се опита да играе с вашето съчувствие и емоции. Той ще ви накара да чувс-

твате вина, защото много добре знае как да ви накара да чувствате вина. Звучи на-

истина странно - защо хората може да искат да страдат? - но то ще намери начин да 

ви накара да се почувствате виновни по отношение на него и себе си. 

И какво ще стане с него ако не успее? Ако кажете на този аспект, че не сте съгласни 

с него, какво ще стане тогава? 

Сега обобщавам, но тогава ще дойде Майсторът. Майсторът наблюдаваше как 

страдащия аспект се опитват да ви изпързаля. Отначало ви тормозеше, после умо-

ляваше, манипулираше ви. И тогава идва Майстора - а Майстора не изпитва към 

страданието нито любов, нито уважение, нищо подобно - и Майсторът ще застане в 

центъра на вашето същество, там където се опитва да работи страданието без да 

казва нито дума, без да прави нищо повече, а просто присъствайки, без съмнения и 

колебания. Присъствието на светлината на Майстора, мъдростта на Майстора ще 

предизвика огромен взрив, когато последните капки страдание се превърнат в мъд-

рост. 

Това няма да бъде лесно. Няма да бъде мека, лека, дребна трансформация. Това ще 

бъде огромен взрив, който ще превърне страданието в мъдрост. 

Това ще усетите. Всъщност това ще бъде много приятно усещане. Това може хуба-

во да разтърси вашето тяло и определено ще разтърси всяка ваша част, ще усетите 

голямо облекчение когато цялото страдание най - накрая се превърне в мъдрост. И 

това е. Това ще бъде неговият край. 

Това е неговият край. 
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Ще разбирате какво значи това, но то ще бъде в миналото, защото там му е мястото. 

А по - нататък просто няма да има страдание. 

Нека дълбоко вдишаме това. 

(пауза) 

Това ще стане показател за това дали се движите към Реализацията и този процес 

няма да бъде мек и лек. Това ще бъде голям взрив, като удар от мълния. Взрив не в 

смисъл, че той ще ви навреди; просто той ще бъде голям. 

Нека дълбоко вдишаме това. Благодаря Майстор Г. 

(музиката  спира) 

Ето какво трябва да очаквате и говоря за това в буквален смисъл. Точно това трябва 

да очаквате. Време е да прекратите със страданията във вашето същество. Това е 

първата половина от работата. 

Казвам, че свободата и страданието не могат да съществуват заедно, така че когато 

се избавите от страданието, когато този компонент вътре във вас изчезне, свободата 

ще стане всепоглъщаща. Ще бъдете свободни. 

Свободен живот в страдащ свят 

А какво ще стане с останалия свят? Вие избрахте да останете на тази планета като 

въплътени Майстори. Ще останете, но ще живеете в свят на страдание. Свят, който 

до ден днешен вярва в страданията и ги вижда. От момента на пробуждането сут-

рин, до момента на заспиването, в човешкия живот съществува компонента на 

страданието. Как ще живеете с това? Как ще бъдете свободни в страдащ свят? 

Това ще бъде трудно. Това ще бъде много трудно, защото в известен смисъл вие все 

още помните какво е страданието и няма да искате още някой да страда. Ще ви се 

иска да премахнете страданията от човешката същност. Ще усетите изкушението да 

приложите някакъв вълшебен метод за да облекчите страданията им. Не трябва. Не 

трябва да го правите. Помнете: те имат свой път. Те избират своя опит. Не го праве-

те. Това ще се отрази на вас самите. 

Ще бъде трудно, защото често ви се иска да крещите на хората за да престанат да 

страдат, но техните уши не го чуват. Те не са готови за това. Ще бъде трудно, защо-

то често енергията и съзнанието на страданието са много тежки, а вие ще бъдете 

толкова леки, че да останете тук ще бъде практически непоносимо. Може би това е 

най - важното. Ще имате Свободно Енергийно Тяло, така че няма да имате физи-

чески болки и недъзи, вече няма да имате наследствено тяло. Но ще живеете сред 

страдание и това ще бъде сложно. Често ще бъде твърде трудно, така че какво да се 

прави? 

Има няколко неща. Както казах на миналата среща, вашият офис ще бъде пейката в 

парка и кафето. Просто бъдете. Просто излъчвайте своето присъствие, не се опит-

вайте нещо да променяте. Това което правите - е разкриването на потенциалите, 

които те не могат да видят. Но не от вас зависи ще ги видят ли или не, ще ги избе-

рат ли или не. Не вие решавате. 

Така че какво да правите? Ще ви се наложи да прекарате много време насаме със 

самите себе си за да излезете от цялото това страдание и ще забележите, че както и 

някои от другите Възнесени Майстори от време на време ще заминавате по – далеч, 

за да се отдалечите от целия останал свят и да поплачете за него. 



Знаете ли, Иешуа много плака за човечеството. Иешуа беше събирателна същ-

ност, той нямаше една душа, състоеше се от много други одушевени същества и на 

него, намирайки се в това просветлено състояние често му беше трудно да гледа 

цялата болка на хората и страданията през които преминават и да знае, че не трябва 

да ходи и да проповядва. Не трябва да ги кара да се променят. Когато те са готови, 

сами ще дойдат при вас или при някой друг. Но дотогава те избират да преминат 

през това. 

И така, ще бъде трудно. И тогава ще бъде важно да прекарвате много време насаме 

със себе си, за да се презаредите, да осъзнаете, че те преминават през опит, през 

който сте преминали и вие; има и други начини - от време на време да се срещате с 

Шамбра, например така както тук и да започнете да събирате своите собствени ис-

тории. Да събирате собствената си история - може да го правите в писмена форма 

или още някак. Разбирането за собствената история - тоест своето пътешествие в 

продължение на много, много, много животи - ще ви даде дълбокото съпреживява-

не и разбиране на другите хора, а също така през какво сте преминали вие. Също 

така вашата история - това е което вие в крайна сметка ще оставите след себе 

си. Това ще ви помогне да навлезете по - дълбоко в собствената си истина. 

Нека вдишаме дълбоко това. 

Свободата и страданията не могат да живеят заедно вътре във вас, но сега вие изби-

рате да останете на тази планета, страдаща планета, като осъзнато същество. Това е 

трудна задача. Това е трудна задача. 

Нека дълбоко и хубаво вдишаме това. 

Практична магия за съвременния Мерлин 

По - натам в списъка. Нека да направим ... (чува се микрофония) ... този месец ... (  

силна микрофония) ... изглежда трябва просто да седна и да не се движа. 

Нека поговорим за практическата магия за съвременния Мерлин този месец. Този 

месец ще има интересна задача и тя ще доведе до лек конфликт с някои от вас, но 

това ми харесва. 

Практическата магия представлява следното: магията се случва, когато суверените 

същества се събират и позволяват на енергиите им да танцуват. Магията се случва, 

когато суверенни същества се събират заедно и позволяват на своите енергии да 

танцуват. 

Това е много важно и след малко ще разкажа за едната страна на медала. Ако има 

две суверенни същества на които не им е нужна ничия енергия или още нещо и ако 

обединиш тези две суверенни същества - техните творчески способности, тяхната 

суверенна енергия, която не се опитват да откраднат от никого, стават чудеса и 

удивителни неща. 

Повсеместно започваме да виждаме това сред Шамбра, сред някои от вас. Има ня-

колко примера за които днес говорихте - Павилиона - суверенни същества, въпреки 

че не всички от въвлечените в този процес бяха такива. С други думи, много работ-

ници не бяха суверенни и това разочарова, ако ти си суверенно същество, а някой 

друг - не е. 

Филма, който снимате - Грубото пробуждане - над него работят суверени същества. 

Все още имате детайли, тънкости, върху които да работите, но тези, които работят 

над филма вече са започнали да го усещат. Ако има две суверенни същества на ед-



но място, които не играят игри, не крадат енергия, обединявайки ги вие получавате 

нещо, което никога дори не бихте могли да си представите. 

Сега, да, все още има нужда да съгласувате действията си с обикновените хора, за 

да свършите някои други части от работата и това е трудната част. Строителството 

на Павилиона – идеята, дизайна и всичко останало беше създадено от суверенни 

същества, но някои от работниците не бяха толкова суверенни. Но знайте, когато се 

обединяват две суверенни същества, стават удивителни неща. 

Аз внимателно подбирам думите си. Повтарям, казвам - когато суверени същества 

се обединят и позволят на енергиите си да танцуват заедно, стават удивителни не-

ща. Иначе казано не съединявате своите енергии. Това не можете. Не можете да 

обедините енергиите си, но можете да им позволите да танцуват и играят заедно. 

До голяма степен хората не са суверенни. Те не разбират енергията и мислят, че тя 

е нещо, което се намира извън самите тях. Ще им се да бъдат малки парченца от пъ-

зел. Тоест те не се виждат изцяло суверенни; те се виждат като малки парченца и 

искат да се обединят с другите парченца от пъзела. 

Болшинството от хората са енергийно зависими от другите хора, а следователно ко-

гато те работят заедно, много често започват да се борят, да възникват различни 

проблеми - игра на власт, завист или още нещо - и в болшинството от случаите ни-

що велико не се случва, защото хората не са суверенни, те не разбират енергията. И 

отнема много време за да се направи нещо, за да се получи то. В процеса се случват 

различни опитности, но като цяло е трудно нещо да се създаде и осъществи. 

Ако вземете няколко суверени същества - няма да има такъв проблем. Всичко лети. 

Всичко се случва. Всичко се разширява. И аз не се опитвам да вложа своята енергия 

във вашата. Ние просто взимаме своите енергии и танцуваме заедно. 

Усетете за миг това. Когато има две суверенни същества, притежаващи собствена 

енергия тогава можете истински да танцувате. Когато има двама души борещи се е 

за енергията си и крадящи я, тогава много често това води до катастрофа; в други 

случаи всичко става бавно и трудоемко. 

Енергия и възприятие 

Това повдига няколко въпроса. Чували сте когато съм казвал - всичко което възпри-

емате - е вашата енергия. Отне няколко години за да се усвои това добре, но всичко 

което възприемате - е вашата енергия. Първия въпрос, който ще зададете не само 

вие, но и всички останали е, "Всички ние виждаме океанът като океан. Правим не-

що заедно. Какво искаш да кажеш, че "всички хора" - са моята енергия?" Не, това е 

вашето възприятие. Цялата енергия - е вашето възприятие. Енергията и това което 

възприемате, не принадлежи на никой друг. Всичко това е ваше. 

Всичко това е вашата енергия, но разликата е в това, че вие възприемате не само 

своето съзнание. Можете да възприемате съзнанието на другите същества, но сякаш 

то е от другата страна на енергийното ви поле. Цялата енергия е ваша, но също така 

можете да осъзнавате, че присъства друго съзнание. То нищо не може да вземе от 

вас. То не може да бъде част от вашето съзнание. Все ми е едно, дали сте страстни 

любовници или сродни души, съзнанията никога не могат да се обединят. Но вие 

можете да възприемате другите хора, а това на свой ред може да влияе на това как 

възприемате своята енергия. 

Това е друг важен момент. Отне време наистина да разберете това. Когато започне-

те да разбирате, че всичко е вашата енергия - ваше възприятие, ваша енергия - вие 



също така започвате да осъзнавате, че има и други съзнания, които могат да влияят 

и оказват ефект на това как възприемате своята енергия. 

Просто усетете това за миг. Усещам, че някой си мисли, "По дяволите, за какво 

изобщо говори той?" (лек смях) 

(пауза) 

Не принадлежащи към групи и суверенни 

По - натам. Хората вярват в груповата енергия. Те вярват в груповата енергия. 

Много вярват в нея. Най – важното - е групата.Това е стара Атлантска останка, но 

хората все още вярват в нея, че са част от група, съобщество, своего рода комуна. И 

че енергията, а следователно и всичко в живота - е общо. 

Майсторът не го възприема така. Майсторът не е част от групата, съобществото, 

комуната. Майсторът е суверенен сам по себе си. 

Точно към този етап стигаме в нашата съвместна работа и вие разбирате, че това не 

е групова дейност. Забелязахте, че в Шамбра можем да се срещаме, говорим, весе-

лим се, но да живеем заедно? (някой казва, "Фу!"). Да, фу! Фу! (Адамус се смее). Да 

живеем в обща комуна - това никога не е сработвало. 

В известен смисъл, вие не сте част от групата. Вие сте суверенни същества. От вре-

ме - на време се срещаме, за да потанцуваме заедно, но вие не зависите, не разчита-

те на групата и това не бих искал нито аз, нито който и да е друг Възнесен Майстор. 

Стигате до този етап и разбирате, че не съществува групова енергия. Цялата тя е 

ваша. 

Отначало това малко ви обърква, защото хората разчитат и зависят от груповата 

динамика - от семейството, от приятелите, просто от периодичното присъствие на 

друг човек. Харесват им групите по интереси. Харесва им, да са част от нещо. Знае-

те ли, в Аления Кръг не съществува принадлежност. Тук няма членство. Няма так-

си. Нищо подобно. Вие сте суверенни същества. Понякога се събираме за да потан-

цуваме заедно, но вие не принадлежите на някаква група. 

Същото се отнася и за всяко групово съзнание. И за някои от вас ще бъде трудно да 

разберете това, защото чувствате, че за вас е правилно да бъдете част от съобщест-

во. Някои от вас чувстват че груповата енергия е важна, но като бъдещ Майстор, ще 

разберете, че това е останало назад. 

Това малко плаши, защото някои хора не обичат, как се нарича това да бъдат в са-

мота. Но бидейки суверенно същество вие никога не сте сами. Вие имате вашето 

Аз, а също така и другите суверенни същества. 

Но стигаме до този етап и е време да излезете от групите и вероятно сте усещали 

това през последните три - четири седмици. Първо започвате да чувствате липса на 

принадлежност към нищо повече. Дори си мислите, "Принадлежа ли към Аления 

Кръг?" Не. И никога не сте принадлежали. Започвате да усещате откъсване от гру-

пите, от всичко. Това е естествено чувство, което изпитва всеки който навлиза в 

своето майсторство. 

Отначало това малко плаши, тревожи, защото обществото твърди, "Не, ти си длъ-

жен да бъдеш част от нещо." Не. Вие сте суверени същества. 



Суверенните същества могат да танцуват с другите суверенни същества и да не от-

немат чуждата енергия, да не вредят един на друг, да не дават на никого енергия 

или още нещо. Това е свободен танц. 

Но хората се опитват да продължават да се хранят от вашата енергия. Мисля че 

имаме разбиране за това благодарение на Школата по Сексуална Енергия - как да 

не го позволяваме, да не им позволяваме да го правят. Но те ще продължават да се 

опитват. Продължават да се опитват да ви завлекат в групата. 

В нашата удивителна съвместна работа стигаме до етап, когато вие разбирате, че 

повече няма групова енергия. 

Ще приведа аналогия: отивате на вечеря със Шведска маса (посочва различни хора) 

ти носиш десерта, ти боба, ти хляба, ти рибата, ти салатата, а ти - малко сирене. Та-

ка правят хората. Това е като голям обед със Шведска маса. Всеки носи по нещо и 

тогава се получава пълноценен обяд. 

Какво ще донесете вие ако сте суверенно същество? (една от жените в залата казва, 

"Вино") Вино! (силен смях) Истина е. Ще донесете бутилка вино и ще ядете от об-

щата храна (Адамус се смее). Да, благодаря. 

Всичко просто е. Всичко просто е. Нямате нужда от такъв обяд. Нямате нужда от 

никаква група. Вие сте и имате всичко и всичко зависи от вашето настроение, но у 

вас всичко просто е. Вие сами донасяте всичко, изцяло и не е нужно някой да ви го 

носи на части. 

Но искам добре да усетите това, защото ние преминаваме на етап в който излизаме 

от групите, но това се усеща странно и някои от вас ще ме ругаят за това в социал-

ните мрежи. Но аз съм свикнал с това. Най - важното е да спрете да досаждате на 

Линда. 

Преминаваме към етап в който излизаме от групите за да станете наисти-

на суверенни. Най - прекрасното е когато сте с други суверенни същества и можете 

да танцувате цяла нощ и никога да не отнемате чуждата енергия и да не отдавате 

своята. Ето кога се случват чудеса. Ето какви ще бъдат за в бъдеще проектите на 

Шамбра - независимо дали ще ги правите по отделно или заедно с други суверенни 

същества - и тогава стават истински чудеса. 

Усетете това за момент. 

(пауза) 

Бъдете суверенни, не принадлежите на групи. 

Не казвам, че съобществата и организациите - са лошо нещо. Това е добро за хора-

та, за много хора в това време и на този етап от живота. Но за вас е време да оста-

вите всичко това назад. 

(пауза) 

В известен смисъл това прилича на Свободата от рода. Тогава дойде време да пус-

нете своите предци. Сега дойде време да пуснете човешкия групов манталитет. Хо-

рата имат нужда да чувстват, че са част от нещо. Никога не е всички, но трябва да 

се чувстват част от нещо, а ние продължаваме нататък. 

(пауза) 



През следващите няколко седмици ще разсъждавате, чувствате и съмнявате, пра-

вилно ли сте чули всичко. Тогава си спомнете как започнах тази част от нашата бе-

седа за практична магия за съвременния Мерлин - когато суверенните същества се 

събират заедно и танцът им е удивителен. Ето кога става магията и вие вече може 

да видите това в проектите на Шамбра. Ето кога става магията. 

Мераб отвъд пределите на страданието 

И така, добре. Дойде време за мераб - ах! - в съпровод на музиката на Майстор Г. 

В последно време много говорих за страданието, защото ние излизаме от него и аз 

ще проведа мераб за да облекчат този процес ... (звукова микрофония и Линда за-

почва да наглася апаратурата на Адамус, някои думи не се чуват). 

(музиката започна да свири) 

... Прекрасен Павилион Шамбра. Интересно е да провеждаш Шоуд на открит въз-

дух. 

Това наистина е място, където енергиите започват да се разкриват. Тук започва да 

се разкрива Реализацията. 

В последно време аз говорих за страданието, защото това е следващото, което ще 

оставим назад. Да бъдеш осъзнат Майстор - значи да нямаш страдание в живота си. 

Страданията - това е нещо от миналото. Нека ги оставим в миналото. Това е част от 

миналия опит, така че нека там си и остане. 

(пауза) 

Няма да им позволим да преминат в бъдещето. Нека ги оставим в миналото и да 

позволим на Майстора да ги превърне в мъдрост. 

Нека позволим присъствието на Майстора да бъде толкова чисто и явно, толкова 

отчетливо, че той да може да погледне страданието право в очите, право вътре, в 

неговата същност. 

Той не се опитва да се бори с него, не се опитва да го унищожи, а просто толкова 

явно и непоколебимо присъства, че страданието се топи пред него. 

(пауза) 

Нека се възползваме от този момент на този Шоуд, в новия Павилион, да теглим 

чертата и да кажем на страданието, "Стига. За теб няма път в бъдещето, в нашето 

утре, това което предстои." 

Позволете на Майстора вътре във вас да присъства както никога, не се поддавайте, 

не се хващайте на лъжата на аспекта на страданието. 

Майсторът няма нужда да казва или прави нищо. Той просто присъства и усетете 

какво става тогава с този аспект на страданието. 

(пауза) 

Много пъти в миналото вие можехте да започнете да се въвличате в някаква мен-

тална дейност, мислейки че трябва по някакъв начин да се занимавате с този стра-

дащ аспект, да поговорите с него, да му се навикате или да направите още нещо. 

Искам да усетите какво е - просто да присъствате. 



Дори ако този аспект се опита да ви дразни или да се бори с вас, просто усетете 

какво е, просто бъдете в Присъствие. 

(пауза) 

Този страдащ аспект притежава голям набор от капани - недостиг на пари, отсъст-

вие на изобилие, постоянни терзания, унижение, преструва се, че не знае отговора. 

А също така това е болката, болестите, дисбалансите - всичко това е обединено за-

едно в този страдащ аспект. 

Той вече няма място на тази планета. Няма място. Уморих се от него и зная, че вие 

също сте уморени. Защо хората го приемат като даденост, защо хората смятат, че 

той е част от живота, не зная. Това не е така. 

Животът трябва да бъде изпълнен с радост и изобилие. 

(пауза) 

Този страдащ аспект съществува вече дълго време. Много почистихте, но все още 

има остатъци. 

Дойде време да оставим всичко в миналото. 

Във вашето бъдеще няма място за страдания. Точка. 

(пауза) 

И да, ще продължите да виждате страдания около себе си, страданията на другите 

хора и това ще бъде трудно. Но засега говорим за страданията вътре във вас. 

(пауза) 

Нека оставим страданията в миналото където им е мястото. 

(дълга пауза) 

Няма никакви причини поради които хората трябва да страдат - няма причини - но 

по някакъв начин страданията станаха неотменна част от човешкия живот. 

Може би работата, която вършите вътре в себе си, вашата Реализация - може би тя 

ще промени това поне за някои хора. 

(пауза) 

Вдишайте дълбоко и позволете на Майстора и мъдростта на Майстора изцяло да 

присъства - изцяло да присъства - заедно с този аспект на страданието. 

(пауза) 

А после - може би през следващите няколко дни, няколко седмици, няма значение - 

нещо просто ще изскочи и този аспект най - накрая ще се превърне в мъдрост. 

Нека вдишаме дълбоко. 

(пауза) 

Между тази и следващата среща усетете какво е това, да започвате да излизате от 

групата. 



Вие сте суверени същества. Нямате нужда да бъдете част от групата за да бъдете 

тези, които сте. Това не означава, че не трябва да общувате, да бъдете сред други 

хора, но няма да зависите от тях. 

Отначало ще е странно. Цялото това време в Атлантида, хората живееха в колекти-

ви, а сега вие ставате суверенни. 

Но помнете, когато почувствате това и се усещате малко странно, то е защото вече 

не принадлежите към нищо ... хората изпитват силна необходимост да принадлежат 

към нещо. Но когато започнете да разбирате, че не трябва да принадлежите към 

нищо се случва най - вълшебната част - ще можете да се срещнете с други суверени 

същества и тогава става магията. Вашите енергии танцуват заедно и се случва ма-

гия. 

(пауза) 

Нека вдишаме дълбоко и да получим почитта на тези, които днес ме съпровождат - 

от Тобиас, Кутхуми, Метатрон и Иешуа. 

Нека вдишаме дълбоко вашето разкриване и процъфтяване. 

С това, скъпи мои приятели, помнете, че всичко е наред в цялото творение. 

Благодаря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


