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Shoud 3

Notă importantă: Aceste informații probabil nu sunt pentru dumneavoastră 
decât dacă vă asumați întreaga responsabilitate pentru viața și creațiile proprii.

***

Eu Sunt Cel Ce Sunt, Adamus din Domeniul Suveran. 

Ah! Voi mai respira profund de câteva ori și voi mirosi frumusețea din aer. Mm. Bogăția, 
natura, cafeaua, mm.

Știți, în viața mea, rolul meu 
ca Mark Twain, de fapt Mark 
Twain a venit aici pe această 
insulă. Pe vremea aceea toate 
insulele Hawaii erau numite 
Insulele Sandwich*. Asta nu 
are prea mult sens, deoarece 
nu poți găsi un sandviș 
bun pe insulă în aceste zile, 
dar erau numite Insulele 
Sandwich, și lui i-a plăcut 
acest loc. De fapt – și asta e 
o poveste foarte adevărată 
– el a mers chiar de-a lungul 

acestui drum de aici, care trece exact prin fața a ceea ce se cheamă acum Vila Ahmyo, acum 
numit Autostrada Māmalahoa. Pe vremea aceea era numit pur și simplu Drumul Cafelei – 
Drumul Cafelei – pentru că era un drum folosit de fermieri și muncitori pentru a recolta 
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cafeaua și a o aduce pentru procesul de uscare. Era folosit mai ales pentru asta.

*n.tr.: în limba română se traduce sandviș sau sandvici

Așadar, el a mers chiar prin fața acestui loc. Și iată-ne acum aici, cu ceva vreme mai târziu, 
bucurându-ne de frumusețea a ceea ce s-a creat aici. Frumusețea. Și știți, asta se leagă de 
lucrurile despre care urmează să vorbim astăzi, dar într-adevăr este doar o ființă suverană 
cea care poate crea astfel, sau să creeze filmul (Trezirea Brutală) sau să creeze genul de 
lucruri pe care le faceți voi. Este o ființă suverană cea care poate crea astfel.

Haideți să respirăm profund cu frumusețea acestui loc.

Oaspeții

Seara trecută Cauldre și Linda stăteau afară pe lanai* – care se mai cheamă și verandă – pe 
seară, servind un pahar de vin, o muzică frumoasă cântând în fundal și Belle întinsă chiar 
lângă ei și, deodată, Belle a avut o reacție intensă. Ea dormea și deodată s-a trezit și a avut 
reacția. Linda, poți demonstra cam cum a arătat asta?

*n.tr.: denumire hawaiană pentru un fel de terasă parțial acoperită

LINDA: Nu, nu pot! (râsete)

ADAMUS: Deci Belle, întinsă, părând adormită – voi fi fericit să fac asta – și deodată e ca 
și cum… (Adamus își mișcă capul repede de jur împrejur, ca și cum ar fi surprins și se uită 
la diferite lucruri). Și asta le-a atras atenția lui Cauldre și Lindei și ei s-au întrebat: “Ce este 
în neregulă cu ea? Poate are un atac? E ceva în neregulă?” deoarece ea se holba și apoi… 
(demonstrând) pur și simplu se holba într-un gen de spațiu și apoi privea brusc în jur.

LINDA: (aplaudând) Bună treabă. Asta a fost realmente bună. 

ADAMUS: E ușor. 

LINDA: Vezi, o știu. 

ADAMUS: Este ușor. Ușor. 

LINDA: Tu stabilești un exemplu. Mulțumesc. 

ADAMUS: Și ei s-au întrebat ce se întâmplă. Mai întâi, au crezut că poate ea urmărește un 
gândac sau o muscă sau ceva de genul ăsta. Dar apoi, au realizat repede că nu poate fi asta, 
din cauza felului în care privea, a modului în care își plasa atenția aproape și departe. Dar 
acum voi împărtăși cu voi restul poveștii. Pur și simplu sosiseră câteva entități, pe care Belle 
le-a putut percepe și vedea efectiv.   

Seara trecută l-am avut pe Metatron venind aici, pe Kuthumi, bineînțeles eu, pe Tobias și de 
asemenea pe Yeshua, într-un fel pentru a finisa lucrurile. Noi am venit pentru că totul era 
realmente foarte bine lucrat. A mai fost de făcut puțină muncă de curățare, dar era timpul, 
așa că ne-am adus energia înăuntrul acestui minunat spațiu. Iar Yeshua nu este unul care 
vine în mod obișnuit la adunările Shaumbra, însă era important pentru Yeshua, deoarece 
atât de mult din istoria voastră, din originile voastre și chiar suferința voastră provin de pe 
vremea lui Yeshua.    
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Așa că Yeshua a fost aici cu noi ceilalți, realmente pentru a inaugura o noua eră, o eră 
“fără suferință”. Energia noastră este acum profund infuzată în Vila Ahmyo și în Pavilionul 
Shaumbra. Ei s-au întrebat cum să numească Pavilionul și, la un moment dat, Cauldre a vrut 
să-l numească – într-un fel mi-a plăcut asta, am fost flatat – Pavilionul Adamus. Dar am spus 
nu, pentru că nu e vorba despre mine. E vorba de absolut fiecare dintre voi, toți cei care 
sunteți conectați și urmăriți asta. E vorba de Shaumbra. Nu e vorba despre vreo entitate. Nu 
ar trebui să aibă loc niciodată glorificarea unei entități. Am fost destul de flatat, desigur, dar 
într-adevăr este un Pavilion Shaumbra.    

Înainte de a merge mai departe, trebuie să ne îndreptăm camerele (de filmat) spre partea 
din spate. Avem câteva personaje reale aici, în spate (unii chicotesc). Dacă ați vrea să vă 
ridicați, dragi personaje (echipa Trezirii Brutale e costumată în costume elaborate). Îmi place 
atunci când veniți costumați, când vă costumați pentru ocazie. Vreun comentariu, vreo 
temă? Poate primiți microfonul. 

LINDA: În regulă.

ADAMUS: Sau doar așa, pur și simplu.

JONATHAN: Doar pur și simplu.

JORGE: Câte puțin 
din tot. N-ai spune 
că ai asta?

JONATHAN: E ceva 
autobiografic, corect?

JORGE: Da.

SANDRA: Ei bine, 
mai întâi de toate 
tu ne-ai invitat 
întotdeauna să ne 
costumăm.

ADAMUS: Absolut. 
Totul este un act/rol. 
Și acesta ar putea fi 
la fel de bine. 

SANDRA: Așa că, mai întâi, e greșeala ta.

ADAMUS: Da.

SANDRA: Și în al doilea rând, noi am simțit într-un fel cam cum ar putea fi un costum amuzant 
și apoi am realizat, după ce am ales aceste costume, citind arhetipurile – (ea chicotește) – 
tuturor acelor personaje, a fost realmente interesant să le vedem cum de fapt se potrivesc 
total tuturor aspectelor care au fost transformate de curând...   

ADAMUS: Absolut.

SANDRA: … sau eliberate, sau, știi tu, oricum vrei s-o numești. Așadar, am găsit că este într-
adevăr foarte interesant.
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ADAMUS: Da, și arată atât de confortabil în toată această căldură (Adamus chicotește).

SANDRA: Așa-i! Așa-i! (ea chicotește).

ADAMUS: Bun. Și mulțumesc că v-ați costumat. Realmente e minunat și de asemenea este – 
știți, viața este doar un mare act. Încetați să fiți prea serioși legat de tot și distrați-vă cu asta. 
Distrați-vă cu diferitele roluri. Începeți să vedeți că vechiul rol uman a fost doar un mare rol, 
fără a fi necesar să fie luat prea în serios. 

Întrebarea de Astăzi

Deci, înainte de a merge mai departe, rapid – Linda cu microfonul – vă voi întreba ce ați 
simțit când ați ajuns prima dată aici la Pavilionul Shaumbra? Ce ați simțit și sesizat când ați 
ajuns aici?  

SHAUMBRA 1 (femeie): Bucurie.

ADAMUS: Spune din nou.

SHAUMBRA 1: Bucurie.

ADAMUS: Bucurie. 

LINDA: Ține microfonul mai aproape.

ADAMUS: Bun. Daa, bucurie. Și nu – ei, nu am terminat încă (câteva chicoteli). Bucurie. Nu 
poți da un răspuns format doar dintr-un cuvânt. Dă-i înapoi microfonul. Da. 

LINDA: Ei?

ADAMUS: Da, da. Da, bucurie. Bucurie. Și de unde vii?

SHAUMBRA 1: Germania. 

ADAMUS: Germania, în regulă. Și cum era acolo când ai plecat? (ea face pauză și Linda 
chicotește) Frig? Gri?

SHAUMBRA 1: Douăzeci de grade.

ADAMUS: Asta nu-i prea rău. Da, da.

SHAUMBRA 1: Mm hmm. Foarte cald pentru această...

ADAMUS: Foarte cald pentru această vreme. Da.

SHAUMBRA 3: Da.

ADAMUS: Da. Și deci, când ai ajuns aici în această dimineață, ești prima dată la Vila Ahmyo?

SHAUMBRA 1: Da. 

ADAMUS: Da. Și...

SHAUMBRA 1: Prima distanță lungă...
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ADAMUS: Prima distanță lungă. 

SHAUMBRA 1: … călătorie. 

ADAMUS: În cealaltă parte a lumii. Da. 

SHAUMBRA 1: Da...

ADAMUS: Cum te simți?

SHAUMBRA 1: … să vin aici.

ADAMUS: Da. Cum se simte corpul tău cu toate acestea?

SHAUMBRA 1: Foarte bine. 

ADAMUS: Da. Oh, da. Când ai ajuns?

SHAUMBRA 1: Luni.

ADAMUS: Luni. Deci ai avut puțin timp ca să-ți revii.

SHAUMBRA 1: Am fost în Denver.

ADAMUS: Ah!

SHAUMBRA 1: Zăpadă! (ea râde)

ADAMUS: Zăpadă în Denver, da. Nu 
e prea multă bucurie în Denver cu 
zăpada. Da, da.

SHAUMBRA 1: Da.

ADAMUS: Bun. Așadar, ai ajuns azi și ai 
simțit bucurie. Altceva? Altceva?

SHAUMBRA 1: Libertate.

ADAMUS: Libertate. În regulă. Voi 
include asta. Bun. Mulțumesc. Mă 
bucur să te avem aici.

SHAUMBRA 1: Mulțumesc.

ADAMUS: Da. Și zborul încoace este lung, dar mergând spre casă este foarte lung (unii 
chicotesc).

SHAUMBRA 1: Sâmbătă am fost în Washington.

ADAMUS: Washington. Daa.

SHAUMBRA 1: Ca să văd Casa Albă și Capitoliul.

ADAMUS: Oh, acel Washington.

SHAUMBRA 1: Da.
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ADAMUS: Oh, am crezut că te referi la Washington-ul frumos (Adamus chicotește).

SHAUMBRA 1: Domnul T era acolo! (ea chicotește)

ADAMUS: Ai simțit bucurie la Casa Albă? (ea oftează) Nu prea multă. 

SHAUMBRA 1: Era ploios.

ADAMUS: Da (ea chicotește). Da. Într-un fel, o energie diferită. Obișnuiam să petrec ceva 
timp în Washington, D.C. și încerc să-l evit acum cu orice preț. Da. Bun, mulțumesc. Încă doi. 
Ce ați simțit când ați ajuns azi, aici?

SHAUMBRA 2 (femeie): Puțin emoționată și atât de recunoscătoare să fiu aici și să-i văd pe 
toți Shaumbra minunați din nou, sau pentru prima dată. Deci, îmi place. 

ADAMUS: Altceva? Un fel de energie de susținere?

SHAUMBRA 2: Se domolește acum. A fost în 
ultimele două săptămâni.  

ADAMUS: Da. Se domolește. 

SHAUMBRA 2: Da.

ADAMUS: În regulă. Bun. Bun. Încă vreo doi. Ce ați 
simțit când ați ajuns azi aici, pentru a participa la 
acest dintâi Shoud în Pavilionul Shaumbra? Da. 

SHAUMBRA 3 (femeie): Este ca și cum aș veni acasă. 

ADAMUS: Ca și cum ai veni acasă, daa.

SHAUMBRA 3: Și e precum raiul și, dacă aș putea, aș rămâne aici pentru totdeauna.

ADAMUS: Oh, uau.

LINDA: Și eu!

ADAMUS: De ce nu?

LINDA: Și eu! (câteva râsete)

SHAUMBRA 3: Noi toți! Noi toți!

ADAMUS: De ce n-ai putea rămâne aici pentru totdeauna?

SHAUMBRA 3: Din cauza celor doi copii ai mei.

ADAMUS: Da?

SHAUMBRA 3: Caii.

ADAMUS: Caii tăi. 

SHAUMBRA 3: Nu pot să-i iau (ea chicotește).

ADAMUS: Îi poți pune într-un avion mare și să-i transporți peste ocean. Există cai aici, știi tu. Daa.
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SHAUMBRA 3: Acesta e singurul motiv. 

ADAMUS: Singurul motiv. În regulă. Deci, dacă te părăsesc caii tăi, atunci ai pleca și tu?

SHAUMBRA 3: Mm hmm.

ADAMUS: În regulă. Este acceptabil.

SHAUMBRA 3: Și să vin aici.

ADAMUS: Da, da. Și chiar îmi place când 
oamenii își iubesc animalele de companie. 
Da. Care sunt numele cailor tăi?

SHAUMBRA 3: Iapa se numește Noblesse și 
masculul Leo.

ADAMUS: Oh. Da. E în regulă.

SHAUMBRA 3: Am nevoie de el, deoarece 
caii, știi tu, nu trăiesc singuri.

ADAMUS: Da.

SHAUMBRA 3: Și, prin urmare, e necesar un alt cal.

ADAMUS: Asta e foarte adevărat.

SHAUMBRA 3: Și asta este…

ADAMUS: Caii și oamenii, cam același lucru.

SHAUMBRA 3: Nu vreau să mai am încă unul, pentru că, uneori – pentru mine este o muncă 
grea să am grijă de ei. 

ADAMUS: Este. Da. Îmi plac caii. Am avut mulți.

SHAUMBRA 3: Iapa, însă, este de fapt iubirea mea. Și tu știi asta. Ți-am spus în Danemarca că 
dacă primesc un telefon și ea ar avea niște probleme, atunci trebuie să plec.

ADAMUS: Da.

SHAUMBRA 3: Însă acum asta este...

ADAMUS: Acum, ea e mai bine.

SHAUMBRA 3: Da! Este în regulă (chicotește).

ADAMUS: Bun. Bine.

SHAUMBRA 3: Mulțumesc.

ADAMUS: În regulă. Tu ești foarte clară, atunci, legat de ce anume stă între tine și doar a fi aici.

SHAUMBRA 3: Doar asta și faptul că nu aș putea să-i vând. Nu aș putea să-i vând. Nu aș putea 
să divorțez, de acest cal în special. 
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ADAMUS: Corect, corect. Nu, nu. Înțeleg.

SHAUMBRA 3: Suntem împreună de 15 
ani și suntem foarte apropiați și nu aș 
putea face asta.

ADAMUS: Da. Bun.

SHAUMBRA 3: Mulțumesc.

ADAMUS: Mulțumesc mult pentru 
împărtășire.

LINDA: Mulțumesc.

ADAMUS: Încă unul. Ce ai simțit atunci 
când ai intrat astăzi aici. Ce ai simțit?

SHAUMBRA 4 (femeie): Entuziasm.

ADAMUS: Entuziasm.

SHAUMBRA 4: Emoționant.

ADAMUS: Emoționant.

SHAUMBRA 4: Și o energie focalizată, structurată.

ADAMUS: Oh. Ce vrei să spui cu asta? 
Energie focalizată și structurată.

SHAUMBRA 4: Nu știu. Este… Eu 
doar...

ADAMUS: Nu te voi trimite la toaletă, 
pentru că este un drum luuuung 
până acolo sus!

SHAUMBRA 4: Acum doar voi 
continua să vorbesc! Doar voi 
continua să vorbesc.

ADAMUS: Da, da, da!

SHAUMBRA 4: Structură focalizată – când am fost anul trecut aici, era mai mult ca o undă 
acolo iar acum este – șuiiiirrrvv!

ADAMUS: Deschisă, adunată la un loc. Da, da.

SHAUMBRA 4: A fost adusă la un loc. Mulțumesc.

ADAMUS: Da, bine, bine. Minunat. Mulțumesc.

SHAUMBRA 4: Bine.
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Răspunsul lui Adamus

ADAMUS: Ceea ce am simțit noaptea trecută, când am sosit aici, entitățile și eu însumi, a fost 
– câteva cuvinte diferite pentru a descrie asta – unul este înflorire. Deschidere, înflorire. Am 
simțit imediat că ceva se deschidea, și nu mă refer doar la structurile fizice. Mă refer la faptul 
că ceva se deschide pentru Shaumbra. Pentru Shaumbra. Înflorește.

Știți, semințele au fost plantate cu mult, mult timp înainte, pentru ca divinitatea și omenescul 
vostru să ajungă împreună, în special în urmă cu două mii și ceva de ani. Din nou, un alt 
motiv pentru care Yeshua ne-a însoțit. A fost necesar un timp îndelungat ca acele semințe să 
germineze, să fie pregătite. Multe pregătiri, multe provocări și dificultăți. Acum, ele înfloresc. 
Se deschid. 

2020 va fi un an așa de măreț pentru voi toți, pentru voi toți. Aș spune, probabil, pentru 
majoritatea Shaumbrei, 2020 va fi cel mai semnificativ an din viața voastră, în ceea ce 
privește schimbările care se petrec, curățirile finale care au loc și realizările din viața voastră. 
Nu datorită anului 2020, deși numerele sunt interesante, însă pur și simplu se întâmplă ca 
ăsta să fie într-un fel punctul nostru de aterizare. Știți, suntem în grafic. 2020 era într-un fel, 
acel punct de aterizare.

Atât de mulți dintre voi s-au născut după al Doilea Război Mondial – nu toți, însă mulți 
dintre voi – și știind că veți fi aici în acest timp al tehnologiei și că 2020 devenea un moment 
de răscruce foarte important. Nu este necesar să faceți ceva ca să se întâmple – știți, orice 
se va întâmpla în 2020, nu este nevoie – altceva decât să vă dați voie să-l experimentați. Nu 
este nevoie să lucrați la asta. Nu este nevoie – puteți scrie cântece despre asta dacă vreți – 
dar nu trebuie să lucrați la asta sau să depuneți efort. Doar se întâmplă. Este o germinare 
naturală care conduce la înflorire – înflorirea a tot ceea ce sunteți cu adevărat, înflorirea 
libertății voastre – și, în ultimă instanță, despre asta este cu adevărat vorba în toate acestea, 
despre acea libertate.

Acest loc, aici la Pavilion, este, de asemenea, aș spune, într-un sens, un fel de punct central, 
un punct focal, un punct de conectare energetic pentru atât de mulți Shaumbra care intră în 
Realizarea lor. Nu este necesar să fiți aici. Puteți fi, desigur, și este un loc frumos, încântător, 
însă nu este necesar să fiți aici. Tot ceea ce puteți face este să vă conectați la energii, la 
propriu, chiar aici – pentru aceia dintre voi care sunt aici astăzi, la această podea pe care 
stați – și totul legat de asta devine un fel de punct central, cred că unii dintre voi l-ați putea 
numi Punctul Zero, pentru ca Realizarea să se petreacă.

Se va petrece. Asta este partea amuzantă, partea frumoasă. Asta devine un fel de conectare 
cu, de acordare la punctul central. Și, din nou, fie că veți ajunge vreodată aici sau nu, nu 
contează, dar acesta va fi un loc unde puteți spune că toate energiile suverane se adună și 
miracolele se petrec, fie că sunteți aici sau nu.

Așadar, pentru aceia dintre voi care sunt aici la primul nostru eveniment – voi aveți onoarea, 
prestigiul de a fi primii care chiar împământează asta – respirați profund și onorați-vă pentru 
faptul de a vă afla aici. Pentru aceia dintre voi care ne urmăresc, aducând energia voastră, 
adăugând  energia voastră, va fi un an de înflorire, de trecere peste multe, multe lucruri 
vechi pe care le-ați purtat cu voi, care au fost așa de – ei bine,  fantomele vechi.

Lucrul uimitor este că, ei bine, lucrul uimitor este că ne aflăm aici; voi sunteți aici. Mulți s-au 
retras de-a lungul drumului, unii au trecut dincolo. Însă voi sunteți aici.
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Raport de Stare

Doar pentru un foarte rapid gen de raport al stării de fapt, unde ne aflăm.

Am trecut prin multe în acești zece ani 
împreună. Unul dintre cele mai importante 
lucruri de care începeți să vă dați seama, 
să-l înțelegeți, să-l întrupați, este faptul că 
Realizarea se va petrece. Acesta este chiar un 
punct cheie. Îl repet într-una – Realizarea se 
va petrece. Cunosc data, și voi nu trebuie să 
vă îngrijorați în privința asta sau să lucrați la 
asta. Ăsta este un punct atât de important, 
pentru că încă există o tendință, din când în 
când, să credeți că trebuie să lucrați la asta, 
voi credeți că faceți ceva greșit sau credeți 
că eu nu vorbesc cu voi. Însă vorbesc cu voi 
toți. Realizarea are loc. Și nu contează dacă 
se petrece anul viitor, peste doi ani. Nu 
contează cu adevărat, căci acum este pur 
și simplu experiența de a trece prin asta, 
desprinderea lucrurilor vechi, care de fapt nu sunt ale voastre cu adevărat, și ajungerea la 
niște înțelegeri noi, uimitoare.   

Acum, acestea fiind spuse, Realizarea nu este ceea ce cred cei mai mulți dintre oameni că 
este. Nu este ca și cum deodată puteți merge pe apă, ceea ce Yeshua îmi spune că nu a făcut 
niciodată. Adâncimea era chiar mică (râsete), și ei doar – toți au crezut că el mergea pe apă, 
însă era doar foarte, foarte puțin adâncă la momentul în care el pășea (mai multe râsete). 
Făcută totuși pentru o poveste minunată din Biblie, i-a impresionat pe toți.

Realizarea nu este acel gen de lucru. Bănuiesc că, dacă ați putea spune ceva, este doar că 
ajungeți la pace înăuntrul vostru. Ajungerea la pace, acolo unde nu există bătăliile, nu există 
vinovăția sau rușinea sau problemele; fiind în sfârșit capabili să vă bucurați de voi înșivă – 
sinele omenesc, sinele divin, Eu Sunt-ul, Maestrul – toate astea împreună. Doar fără să aveți 
acele conflicte interioare sau bătălii.

Acum, este un fel de magie, pentru că atunci când se întâmplă asta, când nu există toată 
acea frecare și tensiune și vinovăție și rușine și orice altceva are loc în viața voastră, asta 
face un lucru uimitor cu felul în care vă servește energia și este aliniată pentru voi. Când voi 
sunteți într-un loc al suferinței, atunci energia va fi acolo pentru a facilita suferința. 

Când vă aflați acum într-un loc în care sunteți în totalitate în pace cu voi înșivă, când nu 
există niciunul dintre aceste conflicte interioare, când creativitatea voastră izbucnește, când 
înflorește, toate energiile se schimbă ca să se potrivească cu asta, să faciliteze asta. Asta este 
marea diferență. Acesta este momentul în care magia se întâmplă și mulți oameni umblă 
după magie, însă ei uită de cealaltă parte, care este despre totala permitere a Sinelui, a orice.

Așa că, Realizarea este un dat. Acum puteți să vă relaxați și doar să savurați. Și știu că unii 
dintre voi sunt încă puțin nervoși în legătură cu asta, încă în genul: ”Ei bine, știi, încă mai am 
de trecut prin unele lucruri.” Nu, chiar nu ai. Te rog, doar termină cu asta. În acest moment, 
doar las-o să plece. Oprește-te. Unii dintre voi sunteți atât de programați și de condiționați 
să vă luptați cu interiorul și cu exteriorul, că aproape nu vă puteți imagina cum este să aveți 
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asta (pacea), așa că vă agățați de unele dintre bătălii. Dați-le drumul chiar acum, deoarece 
Realizarea se petrece.

Și ce se va întâmpla este că veți veni la mine în următorii câțiva ani și veți spune: ”Isuse! De 
ce nu mi-ai spus doar să permit, doar să opresc luptele, doar să mă bucur, pentru că într-
adevăr m-am stresat cu asta și nu a meritat să pierd vremea cu tot acel stres și frică. A fost o 
pierdere de timp foarte prețios din viața pe planeta asta.”  

Așa că, numărul unu, Realizarea – chiar se întâmplă. Este chiar acolo. Ați pre-plănuit-o cu 
mult timp în urmă. Ați fost de acord cu asta cu mult timp în urmă și acum este aici. 

În al doilea rând, acea energie este prietena voastră. Am vorbit mult despre asta. Știți că e 
nevoie cam de cinci ani ca lucrurile să se așeze în interior, așa că, dacă vă întrebați vreodată 
de ce continui să repet lucrurile, este pentru că durează cam cinci ani ca ”dăă” să aibă loc. 
Însă energia este prietena voastră. Nu este o forță opusă. Nu se află aici să vă rănească, și 
acum voi nu vă puteți răni singuri.  

Vă amintiți că luna trecută am discutat despre: 
“Se rănesc oamenii singuri sau îi rănesc pe 
alții?” și în cea mai mare parte este despre 
faptul că se rănesc singuri. Așadar, există încă 
un fel de teamă: ”Voi face ceva care mă va răni 
pe mine sau pe alții?” Nu vă veți răni. Aproape 
că nu puteți. Puteți doar să o permiteți în 
loc să vă luptați cu ea, în loc să încercați să 
deveniți mentali în legătură cu asta, doar să 
o permiteți? Chiar nu puteți să vă răniți și 
energia nu vă va face să suferiți. Poți permite 
asta, Luc? Încă te lupți cu ea, nu-i așa?  

LUC: Puțin.

ADAMUS: Puțin. Foarte mult puțin! (Luc 
râde) Știi, o vei pricepe și apoi vei veni… 
(electricitate statică și fără sonor pentru 

câteva momente)… (Adamus chicotește)

LUC: Credeam că era bine, când o faci tocmai bine.

ADAMUS: Nu, este bine. Asta-i bine. Mulțumesc. Nu, încă ești în acea: ”te vei răni singur?” 
(mai multă electricitate statică și cineva spune: ”Folosește, te rog, microfonul de mână”) Eu? 
Asta ar fi neobișnuit (unii chicotesc). Acesta nu funcționează? Nu. Pot să fac schimb cu ea?

LINDA: Nu!

ADAMUS: Nu. În regulă. În ordine.

LINDA: Vrei să stai locului o secundă? Continuă să vorbești. 

ADAMUS: În regulă. Așadar, tu încă mai ești într-un fel în acea mentalitate: ”Mă voi răni singur 
și, încă mai rău, îi voi răni pe alții?” Nu mai trebuie să te îngrijorezi de asta. Este un aspect 
important. Este un aspect important. Da, pentru că asta este încă parte din tine și ție încă îți 
place să mergi pe marginea ei, știi tu, să ajungi aproape la momentul de a te răni, însă nu o 
vei mai face. 
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Așadar, hai să respirăm profund cu asta. Doar nu te vei mai răni singur de acum încolo.

Energia este prietena voastră. Energia este aici ca să vă servească. Cele două lucruri 
importante – Realizarea doar se petrece și… (râsete, în timp ce Linda încearcă să repare 
microfonul care este prins la pantalonii lui) și energia este aici ca să vă servească (Adamus 
chicotește și cineva strigă ”Wuuuau!”). Este precum – și asta este distractiv, de fapt, știți (Luc 
strigă ”Eu am provocat toate astea?”) Nu, nu, nu, nu, nu. Nu. Linda căuta ceva palpitant aici 
(mai multe chicoteli). Voi sta nemișcat. Voi sta nemișcat. Deci, asta este chiar ciudat (mai 

multe râsete în timp ce ea continuă să aranjeze 
echipamentul).

Așadar, acestea sunt două puncte foarte, 
foarte importante. Am vorbit mult despre 
energie, pentru că asta este, ei bine, este… 
ține microfonul, te rog. Dă-mi voie să mă joc cu 
proprii mei pantaloni (râsete).

LINDA: Cred că l-am reparat.

ADAMUS: Am putea schimba cu un cadru al 
oceanului, în timp ce toate astea au loc aici. 
Ăsta este unul dintre cele mai ciudate Shoud-
uri avute vreodată (mai multe chicoteli).

Al treilea punct, unul foarte mare. Chiar acum, 
lucrăm cu Keahak-erii la Corpul de Energie 
Liberă, corpul de lumină. În cele din urmă vom 
aduce asta tuturor Shaumbra, însă acum este 
un grup atât de hotărât și relativ clar.

Mulțumesc. Sunt în regulă să plec? Bine. Mulțumesc. În ordine.

Corpul de Energie Liberă – pentru a rămâne aici ca Maestru întrupat veți avea nevoie de 
el, deoarece vechiul corp fizic, după cum știți, doare. Face lucruri ciudate. Este dureros. 
Vă identificați cu el, însă unul dintre lucrurile semi-dezgustătoare legate de a fi o ființă 
omenească este de a avea un corp fizic.

Așadar, lucrăm la Corpul de Energie Liberă, și așa cum am subliniat, nu vrem să începem 
cu asta. Știți, atât de mulți oameni spirituali, tipul New Age: ”Haideți să lucrăm la Corpul de 
Energie Liberă,” și încă poartă cu ei toate aceste răni și dezechilibre și orice altceva. Atunci, 
cauți într-adevăr o ciocnire majoră când faci asta. Încerci să aduci înăuntru ceva – nici măcar 
nu știi ce este, ce numesc ei corp de lumină – încerci să-l forțezi să intre, pentru că într-adevăr 
nu-ți place corpul tău fizic. Te simți vinovat în legătură cu corpul tău fizic, așa că încerci să 
faci un corp de lumină, și încerci să-l forțezi înăuntru. Este o rețetă pentru dezastru. Și voi 
merge încă și mai departe. Este o rețetă pentru cancer când oamenii fac asta. Da. 

Voi doi vreți să ieșiți la o întâlnire sau ceva de genul ăsta (Lindei și altcuiva; Adamus chicotește).

LINDA: Avem probleme tehnice.

ADAMUS: Ei au probleme tehnice. Deci, pentru cei care privesc în direct, ne distrăm foarte 
tare (câteva chicoteli).

A fost foarte important… (electricitate statică) A fost foarte important să (mai multă 
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electricitate statică) – toată electricitatea asta statică – foarte important să facem lucruri 
precum eliberarea strămoșilor. Știți, în timp ce alte grupuri onorează și venerează și încearcă 
să-și imite strămoșii, este precum, nu, haideți să scăpăm de ei, pentru că – și ei vor asta – 
deoarece asta doar poartă mai departe acea tradiție a bătrânului corp fizic și gânduri foarte 
limitate, de suferință. 

Așadar, ne aflăm acum la punctul legat de Corpul de Energie Liberă. Nu se petrece peste 
noapte. Nu vreți să se întâmple peste noapte. Este un lucru în evoluție, și există acest, fel de 
dans care are loc între vechea biologie și biologia Energiei Libere (și) care ia ceva timp. Nu e 
în mod necesar dureros, însă, doar uneori, puțin ciudat și puțin inconfortabil. 

Așadar, cam pe aici ne aflăm. Suntem la acest punct de înflorire acum, în care Realizarea 
doar începe cu adevărat să se stabilizeze, să intre în profunzime, să devină voi, nu doar 
un gând trecător, din când în când, sau o experiență trecătoare, ci devine parte din viața 
voastră de zi cu zi. Acum suntem – corpul de lumină, începeți să-l simțiți în biologia voastră 
sau, de fapt, biologia voastră se integrează cu corpul vostru de lumină.

Deci, acesta de aici, acesta este un loc de înflorire, care se petrece chiar acum.

Haideți să respirăm foarte profund cu asta. Un loc al înfloririi, fie că veniți vreodată aici 
personal, sau nu.

(pauză)

Libertate versus Suferință

Luna trecută am vorbit despre ideea că libertatea și suferința nu pot realmente coexista, și asta 
a generat o mulțime de comentarii interesante, bune, printre Shaumbra. Libertatea și suferința 
chiar nu pot coexista și, când spun asta, în primul rând în ființa voastră, în psihologia voastră, 
în corpul vostru. Nu pot. Vreau să spun, simțiți pur și simplu în dinamici pentru un moment.

Parte din voi devine realmente liberă când nu vă bazați pe nimic sau nimeni altcineva pentru 
energia voastră, pentru creațiile voastre, pentru nimic. Sunteți o ființă liberă. Nu mai sunteți 
conectați cu biologia ancestrală sau mintea sau ADN-ul. Deveniți literalmente o ființă liberă, 
chiar dacă sunteți în realitatea fizică. Asta e o fizică uimitoare, chiar acolo – cu toate că 
încă sunteți în realitatea fizică – pentru că s-ar spune că este aproape imposibil să fii liber 
în materie, în această realitate fizică. Nu este de fapt adevărat. Puteți fi, deoarece energia 
aceea, chiar și a materiei, începe să lucreze pentru voi.

Așadar acum avem această întreagă dinamică, acea parte din voi devenind total liberă, și 
există încă o parte din vechea energie și conștiință a suferinței. Și cele două nu pot coexista. 
Așadar, ce urmează să se întâmple? Ce urmează să se întâmple? Aveți acea parte liberă ce 
intră, dar încă aveți partea ce suferă. Știe că e pe cale de a ieși, dar rezistă. Încă mai crede că 
trebuie să existe un oarecare grad de suferință.

Așadar simțiți pur și simplu cum e acea dinamică, ce o să facă în corpul vostru și chiar în 
mintea voastră și, în cele din urmă, că nu pot coexista. Și am fost atent cum am formulat asta 
luna trecută, deoarece există o tendință ca voi să spuneți: “Ei bine poate că ele pot coexista. 
Voi fi relativ liber, dar încă voi purta puțină suferință cu mine doar pentru a-mi aminti să nu 
o dau în bară” sau “Încă voi purta puțină suferință, deoarece, știți, restul lumii suferă, așa că 
presupun că ar trebui să port și eu puțină cu mine, pentru ca să pot fi încă empatic.” Cele 
două, realmente, nu pot coexista.
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Puteți avea o luptă mare înăuntrul ființei voastre – ființei fizice sau mentale – puteți avea 
o luptă mare ce are loc ca să vedeți cine învinge. Cumva ca lupta veche dintre lumină și 
întuneric, dar acum este libertate versus suferință. Libertatea va învinge. Libertatea va 
învinge. Ați ajuns mult prea departe. Ați gustat-o de câteva ori. A fost parte din, ei bine, 
ați putea spune, destinul vostru pentru această viață, dorința voastră pentru această viață, 
așa că libertatea va triumfa și, undeva pe parcurs, suferința va trebui să ajungă la un final. 
Permiterea suferinței, de către voi, în viața voastră, trebuie să ajungă la un final. Cum se va 
manifesta acea poveste?

Simțiți în parte din suferința pe care încă o purtați, fie că este o afecțiune fizică, fie că este 
doar psihologică. Suferința va trebui să se schimbe. Cele două nu pot coexista. Și vreau să 
fiu atât de clar despre asta pentru că știu că atât de mulți dintre voi veți încerca să le faceți 
să coexiste – “Voi fi în cea mai mare parte liber, cu puțintică suferință” – și asta pur și simplu 
nu va funcționa. Este totul sau nimic. Totul sau nimic.

Așadar, ce se întâmplă cu acea porțiune din voi care suferă? Simțiți în ea pentru un moment. 
Simțiți în – de fapt, ai vrea? (lui Gerhard) Acesta nu este un merabh, ci doar un pic de muzică 
de tipul simțiți-în-suferința-voastră (râsete). Știți, cuvintele pot să meargă doar până aici și 
apoi trebuie să continuăm cu niște muzică.

LUC: Niște AC/DC (el râde).

ADAMUS: Da, da. Da (Adamus chicotește).

(începe muzica)

Așadar, a fost un subiect atât de 
important pe care l-am adus în discuție 
în timpul ultimului Shoud. Libertatea 
și suferința nu pot coexista. Oh, există 
acea parte din voi care – numiți-o 
cum vreți, durere, suferință, vinovăție, 
remușcare, lipsă de stimă-de-sine – 
toate sunt același lucru. Toate sunt 
suferință. Ce se întâmplă cu acea 
suferință? Unde se va duce? Când se 
va termina? Cum se va termina?

Cum se va sfârși acea luptă? Sau va fi 
nevoie să existe o luptă?

(pauză)

Fiecare dintre voi încă purtați înăuntrul vostru un grad din acea suferință.

(pauză)

Cum ajunge să se întâmple asta? Dacă libertatea și suferința nu pot exista împreună, ce se 
întâmplă?

(pauză)

Dacă nu sunteți siguri unde este suferința voastră, gândiți-vă doar la ora două dimineața 
când vă treziți și aveți acea anxietate sau griji sau frici.
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Ce se întâmplă cu acea suferință?

(pauză)

Suferința este o parte atât de interesantă, dar 
ciudată din condiția omenească. Nu a fost 
niciodată programată înăuntru (în voi) la început. 
Nu a fost ca și cum cineva a spus, atunci când 
ființa omenească era creată: “Trebuie să existe o 
componentă de suferință.” A evoluat. A ajuns să 
existe.

Suferința – planeta e foarte atrasă de ea. Este pur și 
simplu acceptată, ceea ce eu găsesc inacceptabil. 
Se acceptă pur și simplu că suferința face parte 
din viață, și nu ar trebui să fie.

Voi merge așa departe încât să spun că unul dintre 
lucrurile mărețe pe care urmează să le faceți 
pentru planetă este să scoateți suferința din viața 
voastră și, în cele din urmă, asta, pur și simplu, ar 
putea scoate suferința din conștiința omenească. 

Este o componentă care nu are nevoie să fie acolo, și totuși este. Este generalizată. O mare 
parte din ea e legată de ceea ce noi numim virusul energiei sexuale (mai multe informații 
aici). Vreau să spun, vă puteți imagina, chiar și în viața voastră, niciun fel de suferință?

Suferința – și folosesc acest termen în sens larg – înseamnă o mulțime de lucruri: frică, 
vinovăție, rușine, bineînțeles. Înseamnă multe lucruri diferite. Privațiuni, zbucium.

V-ați putea imagina că nu există în viața voastră? Și vă puteți imagina că sunteți – și, apropo, 
sunteți foarte buni la suferit. Voi toți, sunteți buni la suferit. Ați făcut o treabă foarte bună 
în privința asta. Unii dintre voi ați dus-o la extrem, dar asta a fost parte din joc. Și apoi vă 
puteți imagina că răsăriți și că sunteți printre primii – vreau să spun, chiar printre primii de 
pe această planetă – care nu suferă?

Am vorbit despre Standarde cu atât de mulți ani în urmă (mai multe informații aici), chiar 
înainte de a prelua de la Tobias. Am vorbit despre Standarde, exemple pentru alții. Vă puteți 
imagina că sunteți exemplele celor care nu mai suferă? Este uriaș. Ați putea schimba atât de 
multe lucruri pe planetă. Dar faceți-o pentru voi înșivă, nu pentru alții, deoarece ei încă ar 
putea dori să rămână în acea modalitate de suferință, cel puțin pentru o vreme.

Așadar, ce se întâmplă cu acea suferință? Ei bine – și generalizez aici, nu este menită în 
acest fel pentru toată lumea, generalizez – dar o să încerce să depună ultimul efort, ultima 
sa luptă. O să insiste că trebuie să vă agățați de o parte din ea, așa că se va ridica înăuntrul 
vostru, prin intermediul unor experiențe din viața voastră. Și suferința va încerca să vă spună 
– haideți să îl numim pur și simplu ‘aspectul ce suferă’ – va încerca să vă spună că trebuie 
să îl aveți, că nu sunteți vrednici să existați fără nicio suferință, și unii dintre voi îl veți crede. 
Aspectele sunt foarte pricepute la a vă păcăli, deoarece, ei bine, ele sunteți voi. Ele știu toate 
vulnerabilitățile voastre, punctele voastre slabe și tot restul.

Așadar suferința o să încerce să se cramponeze și, când realizează că îi veți demasca jocul, 
că veți recunoaște că ea e doar un aspect, atunci o să încerce să stăruie pe lângă voi, să 

https://www.crimsoncircle.com/Events/Advanced-Studies/Advanced-Studies-Classes/Sexual-Energies
https://www.crimsoncircle.com/Events/Advanced-Studies/Advanced-Studies-Classes/Sexual-Energies
https://www.crimsoncircle.com/LibraryTextViewer/ContentID/183/locale/12
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vă implore. O să facă chestia cu: “Bietul de mine. Sunt doar acest aspect mic ce suferă și, 
privește, tu încerci să mă dai afară.”

O să încerce să lucreze cu simpatiile voastre și emoțiile voastre. O să încerce să vă facă să vă 
simțiți vinovați, și chiar știe cum să vă facă să vă simțiți vinovați. Sună cumva ciudat – De ce 
ați vrea măcar, suferința? – dar va găsi o cale de a vă face să vă simțiți prost față de el și față 
de voi înșivă.

Și apoi ce se întâmplă cu el când asta nu funcționează? Când îi spuneți acelui aspect că pur 
și simplu nu îi veți cânta în strună, ce se întâmplă cu el atunci?

Ei bine – și generalizez aici – dar intră în scenă Maestrul. Maestrul a urmărit toate acestea, 
cum acel aspect al suferinței v-a jucat pe degete, ca un pungaș. Mai întâi v-a amenințat, apoi 
v-a implorat, ducându-vă de nas. Și Maestrul va intra în scenă – Maestrul nu are iubire, nici 
considerație, nici simpatie de niciun fel pentru suferință – și Maestrul se va planta pe sine 
pur și simplu chiar în centrul ființei voastre, chiar acolo unde suferința încearcă să lucreze și 
nu va spune niciun cuvânt, nu va face niciun lucru, ci doar va fi atât de prezent, fără ezitare, 
fără tresărire. Atât de prezent în lumina Maestrului, în înțelepciunea Maestrului încât, ei 
bine, se va petrece acest gen de explozie uriașă în timp ce acest ultim strop de suferință 
este adus la înțelepciune.

Nu va merge ușor. Nu 
va fi ca o transformare 
micuță, blândă, pufoasă. 
Va fi ca o explozie big 
bang, când suferința este 
adusă la înțelepciune.

O veți simți. De fapt, va fi 
un sentiment realmente 
plăcut. S-ar putea să vă 
zguduie serios corpul, 
cu siguranță va zgudui 
toate celelalte părți din 
voi, dar va fi o asemenea 
ușurare când toată 
această suferință este 
adusă într-un final la 

înțelepciune. Și asta este. Acesta este sfârșitul ei.

Acesta este sfârșitul.

Vă veți aminti cum a fost să suferiți, dar va fi un lucru ce aparține trecutului, deoarece acolo 
îi e locul. Și apoi, pur și simplu gata cu suferința.

Haideți să respirăm profund cu asta.

(pauză)

Asta va fi așa o indicație a ajungerii voastre la Realizare, atunci când se va petrece asta, și nu 
va fi o treabă delicată, blândă. Va fi mare, mare cât un fulger, știți, mare cât o explozie. Nu o 
explozie care să vă facă rău, dar va fi mare.

Haideți să respirăm foarte profund cu asta. Îți mulțumesc, Maestre G.
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(se oprește muzica)

Așadar, trebuie să vă așteptați la asta, adică literalmente. Trebuie să vă așteptați la asta. Este 
timpul să încetăm suferința înăuntrul ființei voastre. Asta este prima jumătate.

Când spun că libertatea și suferința nu pot coexista, ei bine, veți fi avut grijă de asta înăuntrul 
vostru și nu veți avea acea componentă, libertatea va fi atunci generalizată. Voi veți fi libertate.

 
Fiind Liberi într-o Lume care Suferă

Acum, cum rămâne cu restul lumii? Ați ales să rămâneți aici pe planetă ca Maeștri întrupați. 
O să stați prin preajmă, dar veți fi într-o lume a suferinței. Încă mai crede în ea, încă îi acordă 
credit. Din momentul în care oamenii se trezesc dimineața până în momentul în care merg 
la culcare, există o componentă masivă de suferință. Cum veți coexista voi cu asta? Cum veți 
fi voi ființe libere într-o lume care suferă?

Va fi provocator. Va fi foarte provocator deoarece, 
într-un fel, încă vă amintiți cum era suferința și veți 
dori ca nimeni altcineva să nu sufere. Veți vrea să 
ștergeți asta din ființa lor. Veți fi tentați să încercați 
să faceți mici trucuri magice asupra lor pentru a le 
alina suferința. Nu o faceți. Nu faceți asta. Amintiți-
vă, ei sunt în călătoria lor. Ei își aleg experiențele. 
Nu faceți asta. Se va întoarce împotriva voastră.

O să fie dificil, deoarece o să vreți să strigați la oameni 
câteodată să înceteze cu suferința, dar urechile lor 
nu o vor auzi. Nu sunt pregătiți pentru asta.

O să fie dificil deoarece, câteodată, energiile și 
conștiința suferinței sunt atât de grele și, într-un 
fel, voi veți fi atât de ușori încât devine aproape de 
nesuportat să rămâneți. Acesta este, probabil, unul 
dintre lucrurile cele mai importante. Veți avea acest Corp de Energie Liberă, așa încât nu veți 
mai avea toate durerile și neplăcerile din corp, corpurile strămoșilor voștri. Dar veți fi printre 
cei care suferă, și asta va fi dificil. Asta va fi foarte dur câteodată, așa că ce faceți?

Ei bine, câteva lucruri. Așa cum am spus în ultima noastră întâlnire, biroul vostru este o 
bancă în parc și o cafenea. Pur și simplu sunteți. Radiați ființa voastră fără să încercați să 
cauzați schimbare. Ceea ce faceți este că deschideți potențiale pe care ei poate că nu le văd. 
Dar nu ține de voi dacă ei le văd sau nu, dacă ei le aleg sau nu. Nu ține de voi.

Așadar, ce faceți? Ei bine, o să aveți nevoie de suficient timp de unul singur ca să fugiți 
de toată această suferință, și veți descoperi singuri, așa cum au făcut-o unii dintre ceilalți 
Maeștri Ascensionați, că o să vă îndepărtați de asta din când în când, o să vreți să fiți pur și 
simplu departe de restul lumii și să plângeți pur și simplu pentru ei.

Știți, Yeshua a plâns mult pentru omenire. Yeshua era o ființă compozit, nu o ființă însuflețită, 
ci compusă din multe alte ființe însuflețite, și uneori a fost atât de dificil să fie în acea stare 
de iluminare, și totuși să vadă tot răul pe care îl fac oamenii, toată suferința prin care trec, 
și să știe că nu poți să alergi de colo colo și să evanghelizezi. Nu poți încerca să-i determini 
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să se schimbe. Când sunt pregătiți, își vor găsi drumul către voi sau către cineva ca voi. Dar, 
între timp, ei aleg să treacă prin asta.

Așa că asta va fi o chestie dură. Acesta e momentul când va fi important să petreceți timp 
de unii singuri, să vă reîncărcați bateriile, să recunoașteți că ei trec printr-o experiență prin 
care și voi ați trecut de asemenea, și există alte lucruri – ocazional, să vă adunați cu alți 
Shaumbra pentru a fi împreună, așa cum faceți aici atât de mulți dintre voi, și să începeți 
efectiv să puneți laolaltă povestea voastră personală. Să adunați propria voastră poveste, fie 
că o faceți într-o formă scrisă sau oricum ar fi. Înțelegerea propriei voastre povești – vreau să 
spun, călătoria voastră pentru multe, foarte multe vieți – vă va da o empatie și o înțelegere 
mai profundă față de alți oameni, dar de asemenea față de lucrurile prin care ați trecut. Să 
adunați propria voastră poveste, de asemenea, este ceva ce puteți lăsa în urmă pentru ei, 
până la urmă. Vă va ajuta să intrați mai profund în propriul vostru adevăr.

Așadar, haideți să respirăm profund cu asta.

Libertatea și suferința nu pot coexista înăuntrul vostru, dar ceea ce faceți aici este să alegeți 
să rămâneți pe planetă, o planetă ce suferă, ca ființe realizate. Asta este o încercare reală. 
Asta este o încercare reală. 

Haideți să respirăm profund cu asta.

Magie Practică pentru Merlinii Moderni

Următorul lucru pe listă. Haideți să facem această lunară… (zgomot static) … această lunară… 
(mai mult zgomot static)... Cred că ar trebui să mă așez pur și simplu și să nu mă mișc.

Haideți să facem Magia Practică pentru Merlinii Moderni de luna aceasta. Luna aceasta este 
una interesantă și încotro conduce va fi puțin în conflict cu unii dintre voi, dar îmi place asta.

Magia Practică înseamnă că “Magia are loc când ființe suverane permit energiei lor să 
danseze una cu alta.” Magia are loc când ființe suverane se adună laolaltă și permit energiei 
lor să danseze.

Acum, asta este foarte important și voi explica cealaltă față a monedei în doar un minut. Dar 
asta este realmente important deoarece începeți să o faceți și să o vedeți. Știți, dacă există 
două ființe suverane care nu au nevoie de energie sau nimic altceva de la nimeni altcineva și 
puneți laolaltă două ființe suverane, creativitatea lor, energia lor suverană care nu încearcă 
să fure de la nimeni altcineva, se întâmplă miracole, lucruri uimitoare.

Începem să vedem ceva din asta cu Shaumbra peste tot în jur, cu unii dintre voi. Unele 
din exemplele despre care ați vorbit astăzi – Pavilionul – ființe suverane, nu toți dintre cei 
implicați în proces. Cu alte cuvinte, au existat o mulțime de muncitori care nu erau, și asta 
este frustrant dacă sunteți o ființă suverană și altcineva nu este.

Filmul pe care îl faceți – Trezirea Bruscă – ființe suverane ce lucrează la asta. Încă aveți părțile 
și bucățile cotidiene cu care vă confruntați, dar pentru acei dintre voi care lucrați la film, ați 
început să experimentați asta. Luați câteva ființe suverane unde nu se joacă niciun joc, nu 
există furt de energie, le aduceți laolaltă, și se petrec lucruri fenomenale pe care nu vi le-ați 
fi imaginat niciodată.

Acum, da, încă trebuie să vă confruntați cu oamenii obișnuiți pentru a termina alte câteva 
părți, și asta e partea grea. Construcția Pavilionului – conceptul, designul, totul a fost pus 
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laolaltă de ființe suverane, dar ați avut totuși niște muncitori care nu erau chiar așa de 
suverani. Dar știți, când câteva ființe suverane se adună laolaltă, se petrec lucruri uimitoare.

Acum, folosesc cuvintele cu grijă. Încă o dată, spun că atunci când ființele suverane se adună 
laolaltă și permit energiilor lor să danseze împreună, atunci se petrec lucruri uimitoare. Cu 
alte cuvinte, voi nu vă combinați energiile. Nu puteți. Nu puteți combina energiile, dar puteți 
permite energiilor să se joace și să danseze împreună.

Oamenii, pentru cea mai mare parte, ceea ce fac ei este că nu sunt suverani. Nu înțeleg 
energia și ei cred că dacă există ceva, se află în afara lor. Ei ajung să dorească să fie ca piese 
micuțe din puzzle. Deci, cu alte cuvinte, ei nu se văd pe ei înșiși ca fiind întregi și suverani; ei 
se văd pe ei ca niște piese micuțe și doresc să se interconecteze cu alte piese ale puzzle-ului.

Pentru cei mai mulți oameni, ei sunt 
dependenți energetic de alți oameni și, ca 
atare, când lucrează împreună, deseori se 
luptă, deseori există probleme – totul de la 
putere și gelozie și alte lucruri – și de cele 
mai multe ori nu sunt îndeplinite lucruri 
mărețe, pentru că ei nu sunt suverani, ei nu 
înțeleg energia. Așadar, ia mult timp să facă 
lucruri, să le rezolve. Există multe experiențe 
ce se petrec astfel, dar în principiu este 
foarte greu să creeze și să manifeste orice.

Luați câteva ființe suverane – nu aveți 
această problemă. Lucrurile zboară. 
Lucrurile se întâmplă. Lucrurile se extind 
dincolo. Și nu este despre faptul că încerc să 
pun energia mea în a voastră. Pur și simplu 
luăm energiile noastre și dansăm împreună.

Simțiți în asta pentru un moment. Puneți împreună două ființe suverane care își dețin 
propria energie și acum puteți dansa cu adevărat. Puneți împreună doi oameni care se tem 
de energie, care fură energie, și de multe ori, asta este dezastruos; alteori este pur și simplu 
lent și laborios.

Energia și Percepția

Așadar, asta aduce în discuție câteva puncte esențiale. Mai întâi, m-ați auzit spunând că tot 
ceea ce percepeți este energia voastră. Va fi nevoie de câțiva ani pentru ca asta să pătrundă 
cu adevărat, dar tot ce percepeți este energia voastră. Bineînțeles, prima întrebare pe care 
voi și alții o puneți este: ”Ei bine, toți vedem oceanul ca pe un ocean. Noi toți facem lucruri 
împreună. Cum adică, toți oamenii aceștia sunt energia mea?” Nu, ei sunt percepția voastră. 
Toată energia este percepția voastră. Energia sau ceea ce percepeți nu aparține altcuiva. 
Este a voastră în totalitate.

Acum, diferența este că, e cu totul energia voastră, dar nu percepeți doar conștiința voastră. 
Puteți percepe conștiința unei alte ființe, dar e ca și cum ea este de cealaltă parte a câmpului 
vostru de energie. Toată energia este a voastră, dar puteți fi conștienți de asemenea, că 
există alte conștiințe  acolo. Ele nu pot lua de la voi. Nu pot niciodată să facă parte din 
energia voastră. Nu-mi pasă dacă sunteți doi iubiți pasionați, și sunteți suflete pereche și 
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orice altceva, conștiința  nu poate fi niciodată împreună. Dar le puteți percepe și de aceea, 
pot avea un efect asupra modului în care vă percepeți energia.

Acesta este un alt punct important. Este nevoie de puțin timp pentru a înțelege asta. Odată 
ce începeți să înțelegeți că totul în afară este energia voastră – este percepția voastră, energia 
voastră – dar sunteți conștienți, de asemenea, că există alte conștiințe acolo, și că acest lucru 
poate afecta – sau poate avea o influență asupra – modul în care vă percepeți energia.

Doar simțiți în asta pentru un moment. Îi simt pe unii dintre voi de genul: ”Despre ce dracu 
vorbește?” (câteva chicoteli)

(pauză)

Ne-aparținând unui grup și Suveran

În regulă, acum, următorul (punct). Oamenii subscriu la un fel de energie de grup. Ei subscriu 
la o energie de grup. Cred cu adevărat în ea. Totul este despre un grup. Este ca un fel de 
moștenire Atlanteană, dar oamenii încă subscriu la asta, la faptul că sunt parte dintr-un grup, 
dintr-o comunitate, dintr-un fel de comunitate. Energia, prin urmare, viața este comună.

Maestrul nu o vede în felul acesta. Maestrul nu face parte din niciun grup, nicio comunitate, 
nicio comună. Maestrul este suveran prin el însuși.

Așadar, ajungem în acest punct în ceea ce facem împreună, și realizați că asta nu e o activitate 
de grup. Observați că Shaumbra, noi putem să ne adunăm împreună, putem să discutăm, 
putem să ne distrăm, dar să trăim împreună? (cineva spune: ”Îhh!”) Da, îhh! Îhh! (Adamus 
chicotește) Să avem o comunitate împreună, nu ar funcționa niciodată.

Într-un fel nu faceți parte dintr-un grup. Sunteți ființe suverane. Ne reunim pentru un dans 
din când în când, dar nu sunteți dependenți de, nu vă bazați pe grup, nici eu sau niciunul 
dintre ceilalți Maeștri Ascensionați nu ar vrea să fiți.

Ajungeți în acest punct și realizați că nu există energie de grup. Energia toată este a voastră.

La început este puțin 
îngrijorător, deoarece 
oamenii se bazează și 
depind de dinamica 
grupului – familiile lor, 
prietenii lor, chiar și 
prezența unui alt om 
din când în când. Le 
place afinitatea de grup. 
Le place să aparțină de 
diferite lucruri. Știți, cu 
Crimson Circle nu există 
nicio apartenență. Nu 
există membri. Nu există 
taxe. Nu există nimic 
din asta. Sunteți ființe 
suverane. Ne reunim într-un dans din când în când dar nu aparțineți grupului.
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Acum, de fapt, este la fel cu oricare dintre acele conștiințe de grup. Și unii dintre voi veți avea 
greutăți cu asta, deoarece simțiți că este lucrul potrivit să faceți parte dintr-o comunitate. 
Unii dintre voi simțiți că acea energie de grup este importantă, dar veți ajunge să realizați ca 
Maestru că treceți dincolo de aceasta.

Este puțin înfricoșător, deoarece unora nu le place să fie așa, ați putea spune, singuri. Dar 
ca ființe suverane, nu veți fi niciodată singuri. Vă aveți Sinele și apoi, poate alte câteva ființe 
suverane.

Dar ajungem în acest punct și este timpul să ieșiți din grup, și probabil că ați simțit asta în 
ultimele trei sau patru săptămâni. La început, începeți să simțiți o lipsă, că nu mai aparțineți 
de nimic. Chiar vă întrebați: ”Aparțin de Crimson Circle?” Nu. Niciodată nu ați făcut-o. Începeți 
să realizați că vă simțiți atât de deconectați de grupuri, de lucruri. Acesta este un sentiment 
natural pe care îl simte oricine intră în măiestria sa.

Este puțin înspăimântător, puțin înfricoșător la început, deoarece societatea spune: ”Nu, ar 
trebui să faceți parte din lucruri.” Nu. Sunteți o ființă suverană.

Ființele suverane pot să danseze cu alte ființe suverane și să nu-și ia niciodată energia una  
celeilalte, să nu-și facă rău niciodată una alteia, să nu trebuiască să dea altcuiva energie sau 
orice altceva. Este o formă liberă de dans. 

Dar oamenii, vor continua să se hrănească din energia voastră. Cred că, într-un fel, avem o 
înțelegere a acestui lucru prin Școala Energiilor Sexuale, ca să nu permitem asta, ca să nu-i lăsăm 
să facă asta. Dar ei vor continua să încerce. Vor continua să încerce să vă pună într-un grup. 

Acum ajungeți în punctul, din această lucrare uimitoare pe care o facem împreună, în care 
realizați că nu mai este o energie de grup.

Ca să folosesc o analogie, este ca și cum luați parte la o cină la care fiecare aduce ceva de 
mâncare și (arătând către diferite persoane) tu aduci desertul și tu aduci fasolea și tu aduci 
pâinea și tu aduci peștele și tu aduci o salată și tu aduci niște brânză. Cam așa sunt oamenii. 
Este o mare cină cu ce s-o găsi de mâncare. Toată lumea aduce câte ceva la masă și apoi 
avem un meniu complet.

Ce aduceți la acest gen de cină dacă sunteți o ființă 
suverană? (o femeie spune ”Vin”) Vin! (multe râsete) 
Este adevărat. Aduceți o sticlă de vin și mâncați 
mâncarea tuturor celorlalți (Adamus chicotește). 
Da, vă mulțumesc. 

Totul este acolo. Totul este acolo. Nu există masă 
la care fiecare aduce câte ceva. Nu există nimic 
de grup. Sunteți acolo și totul este acolo cu voi și 
depinde de ce anume aveți chef, dar este pur și 
simplu acolo. Aduceți întregul lucru afurisit și nu 
trebuie să aduceți câte ceva în mod individual.

Dar vreau ca voi să simțiți cu adevărat în asta pentru 
un moment, deoarece am ajuns în acest punct și 
este despre a ieși din grup, și se simte incomod, 
iar unii dintre voi veți intra pe media socială și veți 

striga la mine pentru asta. Dar sunt obișnuit cu asta. Doar să nu vă mai luați de Linda.
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Se ajunge la un punct în care ieșim din grup, astfel încât sunteți pe deplin suverani. Și 
frumusețea este atunci când sunteți cu alte ființe suverane, dansați toată noaptea și nu 
luați niciodată energia altcuiva, iar acestea nu o iau niciodată pe a voastră. Atunci se petrec 
minunile. Atunci, în proiectele Shaumbra din viitor, fie că le faceți singuri sau colaborați cu 
alte ființe suverane, atunci se petrec adevăratele miracole.

Simțiți în asta pentru un moment.

(pauză)

Să fiți suverani, să fiți ieșiți din grup.

Nu spun că organizațiile sau comunitățile sau 
oricare dintre acestea sunt rele. Sunt bune pentru 
oameni, pentru o mulțime de oameni, în acel 
moment, în acel punct în viața lor. Dar acum este 
momentul să treceți dincolo de asta. 

(pauză)

Este similar, într-un fel, cu Libertatea Ancestrală.  
A fost momentul să dați drumul străbunilor. De 
data aceasta este timpul să dați drumul mentalității 
umane de grup. Oamenii, într-un fel, au nevoie să 
simtă că sunt, ei bine, o parte din asta. Niciodată 
în întregime, dar au nevoie să simtă că sunt o mică 
parte din asta, și noi mergem dincolo.

(pauză)

În următoarele câteva săptămâni, acest lucru vă va determina să vă gândiți puțin și să simțiți 
puțin și să vă întrebați dacă ați auzit corect. Dar apoi reveniți la modul în care am deschis 
această parte a discuției cu Magia Practică pentru Merlinul Modern: atunci când ființe 
suverane se întâlnesc, dansul este uimitor. Atunci apare magia și o vedeți acum în unele 
dintre proiectele Shaumbra. Atunci are loc magia.

 
Merabh – Dincolo de Suferință

Așadar, bine. Acum este momentul pentru un merabh – ah! – cu puțină muzică de la Maestrul G.

Am vorbit destul de mult în ultima vreme despre suferință, pentru că trecem dincolo de ea, 
și voi face acest merabh pentru a facilita cu adevărat asta… (energie statică și Linda începe 
să regleze din nou microfonul lui Adamus, unele cuvinte inaudibile) 

(începe muzica)

… minunatul Pavilion Shaumbra. Destul de interesant să avem un Shoud în aer liber.

Este într-adevăr un loc în care energiile încep să înflorească. Realizarea începe cu adevărat 
să înflorească, chiar aici.

Așadar am vorbit recent despre suferință, deoarece ăsta este unul dintre următoarele lucruri 
pe care le depășim. Să fiți un Maestru realizat, nu să suferiți în viața voastră.

https://store.crimsoncircle.com/ancestral-freedom.html
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Suferința este un lucru al trecutului. Haideți s-o punem în trecut. Este o componentă a 
experiențelor trecute, și haideți s-o punem acolo unde îi e locul.

(pauză)

Și nu o lăsați să se strecoare în viitor. Haideți s-o păstrăm în trecut și să-l lăsăm de fapt pe 
Maestru s-o aducă la înțelepciune.

Haideți să lăsăm acea prezență a Maestrului să fie atât de prezentă și atât de clară, atât de 
fermă pentru a fi capabilă să privească acea suferință drept în ochi, chiar în esența ei.

Fără să încerce să se lupte cu ea, fără să încerce s-o distrugă, ci doar să fie atât de prezentă, 
de neclintit, încât suferința pur și simplu se topește în fața ei.

(pauză)

Haideți să folosim 
acest moment, 
acest Shoud, în 
plus momentul 
acestui nou 
Pavilion, ca să 
tragem o linie și să 
spunem suferinței: 
”Ajunge. Nicio 
intrare în viitor, în 
zilele noastre de 
mâine, în ceea ce 
urmează.”

Așadar, lăsați 
Maestrul din 
interiorul vostru 
acum să fie mereu prezent, nefiind înșelat sau prostit de acest aspect al suferinței.

Nu este necesar ca Maestrul să spună un cuvânt sau să facă ceva. Trebuie doar să fie prezent, 
și apoi să simțiți ce începe să se întâmple cu acest aspect al suferinței.

(pauză)

De multe ori în trecut s-ar putea să fi început să vă angajați într-o activitate mentală, crezând 
că trebuia, într-un fel, să implicați acest aspect al suferinței, să-i vorbiți sau să strigați la el sau 
să faceți ceva. Vreau să simțiți cum este pur și simplu să fiți prezenți.

Chiar dacă acel aspect încearcă să vă necăjească sau să se lupte cu voi, pur și simplu simțiți 
cum este doar să fiți în Prezență.

(pauză)

Acel aspect al suferinței are un sac mare de trucuri – lipsa banilor, lipsa abundenței, 
frământarea constantă, subestimarea, faptul că pretinde că nu știe răspunsurile. De asemeni, 
dureri ale corpului, boli, dezechilibre – toate acestea sunt într-un fel împachetate în acest 
aspect al suferinței.
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Pur și simplu nu mai are loc pe această planetă. Nu mai are. M-am săturat de el, și știu că voi 
v-ați săturat de el. Și de ce îl iau oamenii de bun, de ce oamenii cred că este pur și simplu o 
parte a vieții lor, nu știu. Nu este.

Viața ar trebui să fie veselă și abundentă.

(pauză)

Acest aspect al suferinței, a zăbovit pe aici pentru ceva vreme. Ați curățat atât de multe alte 
lucruri, dar încă există aceste rămășițe.

Este pur și simplu timpul 
să păstrăm asta în trecut.

Nu există loc în viitorul 
vostru pentru acea 
suferință. Punct.

(pauză)

Și da, încă veți vedea suferință 
în jurul vostru, cu alți 
oameni, și asta va fi un lucru 
dur. Dar chiar acum, vorbim 
despre această suferință din 
interiorul vostru.

(pauză)

Haideți să păstrăm suferința în trecut unde îi este locul.

(pauză mai lungă)

Nu există niciun motiv pentru care vreun om ar trebui să sufere – niciun motiv – dar cumva 
a devenit o asemenea parte a condiției umane.

Poate că lucrul pe care îl faceți cu voi, cu Realizarea voastră, poate că va avea un mod de a 
schimba asta, cel puțin cu unii oameni.

(pauză)

Respirați foarte profund acum și lăsați-l pe acel Maestru și înțelepciunea Maestrului să fie 
total prezente – total prezente – chiar aici cu acest aspect al suferinței.

(pauză)

Acest aspect ar putea să țipe și să lovească sau să se plângă de orice. Dar Maestrul, pur și 
simplu, nu cedează, își menține înțelepciunea, își menține lumina până când acest aspect 
realizează că jocul s-a sfârșit. Jocul s-a sfârșit.

(pauză)

Și apoi ceva, poate în următoarele câteva zile, câteva săptămâni, indiferent când, pur și 
simplu pocnește ceva, și acel aspect este adus în cele din urmă la înțelepciune.
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Haideți să respirăm profund cu asta.

(pauză)

Între acum și următoarea noastră adunare, simțiți de asemeni cum este, pe măsură ce ieșiți 
într-adevăr din grup.

Sunteți o ființă suverană. Nu aveți nevoie să faceți parte dintr-un grup ca să fiți cine sunteți. 
Nu înseamnă că nu veți relaționa, nu veți fi cu alți oameni, dar nu veți fi dependenți de ei.

Se va simți ciudat la început. Încă din vremurile Atlantidei, a fost vorba întotdeauna despre 
a fi în comun, și acum deveniți suverani.

Dar amintiți-vă, când simțiți în asta, și se simte puțin ciudat sau ca și cum pur și simplu nu 
mai aparțineți – știți, oamenii au această imensă nevoie de a trebui să aparțină de ceva. Dar 
pe măsură ce începeți să realizați că nu aveți nevoie să aparțineți, partea cu adevărat magică 
este că puteți să vă adunați cu alte ființe suverane și apare magia. Energiile voastre dansează 
împreună, și magia se petrece.

(pauză)

Haideți să respirăm profund 
și suntem onorați de cei care 
m-au însoțit aici – Tobias, 
Kuthumi, Metatron și Yeshua.

Haideți să respirăm profund 
în înflorirea și deschiderea 
voastră.

Cu asta, dragii mei prieteni, 
amintiți-vă că totul este în 
regulă în întreaga creație.

Vă mulțumesc.
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