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7. Shoud 
 

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

 
 

* * * 
 
 
 
Vagyok, Aki Vagyok, Adamus Saint-Germain. 
 
Vegyünk egy jó mély lélegzetet, ahogy elkezdjük a 2020. márciusi Shoud-unkat! Hm. Szagoljatok 
bele a levegőbe! Én beleszagoltam, miközben szólt a zene. Micsoda illatok! (A Shoud az Ahmyo 
villából, Hawaii-ról került közvetítésre) 
 
Ahogy már valószínűleg hallottátok, jártam itt Mark Twain, Samuel Clemens inkarnációmként, 
és szerettem a sziget szépségét. És már akkoriban is, amikor körbejártam a szigetet, azt mondtam 
magamnak, hogy „Egyszer ide még visszajövök! Vissza kell ide jönnöm!” – És tessék, most itt 
vagyunk. Nem vagyok fizikai testben, de elég közel állok hozzá. Elég közel állok hozzá, hiszen 
Cauldre és mindannyiótok testét használom. Remélem nem bánjátok. 
 
Lenne egy pár megjegyzésem, ahogy elkezdjük ezt a mai Shoud-ot. Sok újonc hallgatja most 
ezt, és még több új ember fog továbbra is jönni, ezért időnként meg fogok állni, és 
elmagyarázom azokat a fogalmakat, amiket a veterán Shaumbrák  részére használunk. Tetszik ez 
a „veterán Shaumbra” megnevezés. Legyetek szívesek nem unatkozni, mert ez az újaknak szól. 
Az újoncoknak. Az újoncoknak. A lehető legjobban megpróbálom ezeket elmagyarázni, hogy 
fel tudjatok zárkózni. Hogy túlzottan ne zavarodjatok össze! 
 
A másik dolog, hogy az, amiről ma beszélni fogunk, és lényegében az, amiről mindig is beszélni 
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szoktunk, de különösen ma, talán egy kicsikét túlságosan is túlnyúlik a megszokotton, mint 
valami tudományos fantasztikus dolog, vagy valamiféle fantázia. Pedig valójában nem az. 
Tudjátok, hogy a világ elképesztő iramban változik. Nagyon sok minden történik a bolygón, 
ráadásul sokkal gyorsabban, mint eddig bármikor a bolygó egész történelmében. De ha valamit 
nem érzel helyesnek, akkor azt engedd el! Engedd el! Ha nem érzed igaznak, ha nem rezonál 
veled, akkor csak engedd el! Nem kell azt elhinned. Érezz bele, hogy mit érzel helyesnek, és 
amit nem, azt engedd el! Mindig ez a legfontosabb dolog. Csak azért, mert mondok valamit, 
csak azért, mert Felemelkedett Mester vagyok, (Adamus nevet) csak azért, mert megtörtént a 
Realizációm, azt még nem azt jelenti, hogy mindent el kell fogadnod, amit mondok. De 
figyelmeztetnélek, hogy előbb vagy utóbb majd úgyis azt mondod, hogy „A fenébe is! 
Adamusnak igaza volt! Igaza volt!” 
 
 
Koronavírus 
 
A beszélgetésünket a jelenleg legfelkapottabb témával kell kezdenünk. És mi ez? A koronavírus. 

A koronavírus több, mint 
aminek látszik, és talán 
az ülésünk végére ti is 
meg fogjátok érteni, hogy 
ez az egész, hogy függ 
össze mindennel. 
 
A koronavírusról szólnak a 
hírek jelenleg az egész 
világon. Miért van ez? Hát 
azért, mert… 
 
LINDA: A dráma miatt. 
 
ADAMUS: A dráma miatt 

és mert a hírek gyorsabban terjednek, mint valaha Elképesztően gyorsan eljutnak hozzátok a 
hírek, továbbá ott a közösségi média is, meg a különböző blogok és minden egyéb is – tehát a 
lényeg az, hogy rendkívül gyorsan terjednek a hírek. És ez megmutatja, hogy milyen sebességgel 
lehet valamit a bolygó tudatosságába behozni. Mindenki ráhangolódik. A hírek részben a dráma 
miatt terjednek ilyen nagy sebességgel. Nagy a drámázás, és sok ember táplálja ezt. Imádnak 
olyan dolgokat posztolni vagy közzétenni, ami egyáltalán nem fedi a valóságot. Jelenleg elég sok 
a hamis és félrevezető állítás ezzel kapcsolatban, és hatalmas a dráma. És tudjátok, nekem az a 
tapasztalatom, hogy bármennyire is azt állítják az emberek, hogy nem szeretik a drámát, 
egyenesen imádják azt. Imádják, máskülönben nem lenne ott a dráma az életükben. 
Máskülönben elsétálnának tőle. Szóval imádják a drámát. Ebből táplálkoznak. Ez egy elég fura 
módja annak, hogy arra emlékeztessék magukat, hogy életeben vannak. Így aztán nagyon sok 
dráma folyik most a koronavírussal kapcsolatban. 
 
Van itt valakinek koronavírusa? – Ezt még a legelején meg kellett volna kérdeznem. Van itt 
valakinek koronavírusa? Nincs? Akik online néztek minket, van olyan  Shaumbra, akinek 
koronavírusa van? Hm? És ha lenne, akkor azt elismernéd? Ha itt ülnél személyesen, elismernéd 
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ezt? 
 
Mindenkinek van. Mindenkinek  van. Ott van bennetek a potenciálja. Ott van a génjeidben, 
illetve a kromoszómáidban. Csak arról van szó, hogy még nem öltött testet, még nem jött a 
felszínre. És pontosan ugyanígy, mindannyiótokban ott van a rák vagy minden más csúnya 
dolog potenciálja. És ezt egyáltalán nem kívülről kapod el, az nem úgy van, hogy hirtelen valaki 
odajön hozzád és szorosan átölel. (Adamus átöleli Wim-et) Ó, bocsánat! Bocsánat! (Adamus 
nevet) Hanem ott van benned a potenciálja. Már eleve ott van benned. Csak arról van szó, 
hogy  a dolgok  aktiválják  benned. A figyelem aktiválja benned. Ez a rengeteg sok figyelem a 
hírekben, képes ezt aktiválni. Tehát mindenkinek van. 
 
Akkor most vegyünk erre egy mély lélegzetet! Már ott van benned. De ne aggódjatok, mert 
ez nem azt jelenti, hogy ez testet is fog ölteni. 
 
Az egyik most megtarott tanfolyamon beszéltem a koronavírusról, és azt mondtam, hogy minden 
egyes vírusnak, meg van a maga energetikai mintázata, eredete valamiben. És nem az, aminek 
látszik. Például a koronavírus a bolygó gazdasági energiáját képviseli. Ez egy gazdasági 
egyensúlytalanság, és emiatt beérkezik a vírus. Ismeritek a szexuális energia vírust? Az egy 
tudatosság vírus. Különféle módokon mutatkozik meg a testben és az elmében. A koronavírus 
pedig egy gazdasági vírus. 
 
Nézzétek csak mi történik! Nem sok embert fertőzött meg. Szerintetek hány fertőzött van? 

Találgassatok! Van valami jó tipp? 
 
1. SHAUMBRA (nő): Ötvenezer. 
 
ADAMUS: Mennyi? 
 
SHAUMBRA: Úgy ötvenezer. 
 
ADAMUS: Ötvenezer. Más tipp? 
Talán 2 millió vagy esetleg egy 
milliárd? Nem? Jelenleg nagyjából 
80.000 fertőzött van. De ebből nem 
mindenki van diagnosztizálva. 
 
És hányan haltak meg? (valaki azt 

mondja: Háromezren) Négyezren. Jó. Vagy figyeled a híreket, vagy pedig nagyon intuitív vagy. 
(Adamus nevet) Úgy négyezren. Ez elég sok embert jelent. De a dolgok sablonját tekintve ez 
tényleg nem sok egy vírus esetében. Ebben az évben az Egyesült Államokban a hagyományos 
influenzát – a járvány úgy októberben kezdődött – 39 millióan kapták el. Ez bizony elég sok. 
Sokkal többen kapták el, mint a koronavírust, mégsem szerepel a hírekben. És úgy 30.000-
en haltak bele ebbe a hagyományos influenzába. 
 
Láthatjátok ezt a furcsa dinamikát, a drámát, az egyensúlytalanságot ezzel az egész koronavírus 
dologgal. Ott virít a hírekben. Mindenhol ott van. Mindenki erről beszél. Az emberek 
pánikolnak. Az emberek elmennek a boltokba, és kifosztják, felvásárolják  a WC papír készletet 
meg a kézfertőtlenítőt, és az összes többi dolgot. Mindenhol a pánik uralkodik. Beugrottam 
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egy kicsit, amikor valamelyik nap Cauldre és Linda vásárolni voltak – egyébként, és ezt most az 
újaknak mondom, Geoffreyt hívom Cauldre-nek. Tehát Cauldre és Linda vásárolni voltak, és az 
egész kész őrület volt. Soha nem láttam még ehhez hasonlót! Az emberek nyomultak, tolakodtak, 
lökdösődtek, kivették valaki más bevásárlókocsijából a WC papírt, és berakták a sajátjukba. 
(nevetés) És ezt Cauldre csinálta! (nevetés) Elképesztő! Úgy értem, ezt el se akartam hinni, 
elvégre ő az én csatornázóm! (még nagyobb nevetés) 
 
Tehát óriási a pánik a koronavírus miatt. Bizonyos értelemben ez jó, mert felkelti az egész világ 
figyelmét. Jelenleg nincs semmi az egész világon, amit ekkora figyelmet, fókuszált figyelmet 
váltana ki, mint ez a vírus! De gyökerében ez tényleg a gazdaságról szól. 
 
Ismételten szólva, minden egyes vírusnak meg van a maga energia mintázata, jelentése valami 
másban. Ez a gazdasági vírus. és nézzétek csak meg mit csinál! Nézzétek meg, hogyan van 
hatással a bolygóra. Mindenre hatást gyakorol. Az utazásra – az emberek nem terveznek 
utazásokat. Félnek. Pedig annak az esélye, hogy elkapják ezt a vírust, 0,002 ezrelék. Nagyjából 
0,002 %. Nem sok. De az emberekben kitört a hisztéria. Már attól, ha eszükbe jut a repülőtér 
szó, azt gondolják, hogy el fogják kapni. Már csak attól, ha a „repülőtér” szóra gondolnak. És ez 
bizony sok fennakadást, zűrzavart fog okozni, és ez továbbra is mindenre hatással lesz, aminek 
köze van az utazáshoz – a légitársaságokra, a hotelekre, az üzleti találkozókra, vagy az irodába 
való eljutásra. Tényleg mindenre hatással lesz ezen a bolygón, ahol csoportok, közösségek 
vannak. 
 
Végsősoron ez az étel elosztásra is hatást fog gyakorolni, mert például, a termelő, farmer, nem 
akar majd elmenni a piacra. A kamionsofőr nem akarja majd elszállítani az árut. Senki nem akar 
majd elmenni a boltba, mert attól félnek, hogy ott fogják elkapni a vírust. Így aztán óriási hatással 
lesz az árukra és az elosztásra. 
 
És miközben ez történik, hatást fog gyakorolni a bolygószintű gazdaságra úgy 3,5-4,5%-ban. És 
azt kérdezitek – mennyi pénz van nálad? (kérdezi Lydiától) Itt és most mennyi pénz van nálad? 
(kis szünet) Elvennéd tőle a pénztárcáját és megmondanád, hogy mennyi pénz van nála – vagy 
neked mennyi pénz van a zsebedben? 

 
WIM: Most? 
 
ADAMUS: Most. 
 
WIM: 200 dollár. 
 
ADAMUS: 200 dollár. Hát akkor ez olyan, 
mintha elveszítenél belőle úgy 4 dollárt. 
Meglennél nélküle is. Valószínűleg nem 
hiányozna. Még csak nem is gondolkodnál 
ezen. Csak ennyi van nálad? 

 
WIM: Igen. 
 
ADAMUS: És Lengyelországból jöttél? 
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WIM: Igen. 
 
ADAMUS: És itt utazgatsz? 

 
WIM: Mert van bankkártyám. 
 
ADAMUS: Van kártyád. Ó, szóval van 
kártyád! Pedig már éppen pénzt akartam 
adni neked, hogy segítsek rajtad, mert ez 
nem sok pénz. 
 
WIM: Köszönöm. 
 
ADAMUS: De jól van. Van bankkártyád, de 
akkor is adok neked egy kis pénzt. Csak… 
csak… (Wim nevet) csak… (Adamus 
készpénzt ad neki.) Hogy segítsek neked 
boldogulni itt a szigeten. (A közönség 
meglepődik és egy páran tapsolnak) 
 

Ezzel mondani szeretnék valamit – mégpedig azt, hogy hagyd, hogy a bőség eljöjjön hozzád. Ha 
aggódsz emiatt az egész dolog miatt, engedd meg a bőséget. Látjátok, még csak nem is kért 
pénzt. Nem is akarta, mégis kapott. Kezdjetek erre számítani egyébként. Mert az egyszerűen 
csak eljön hozzád. Nem úgy jött ide, hogy közben azt gondolta, vagy arra számított volna, hogy 
pénzt fog kapni azért, hogy itt ül. És most azt mondja, hogy „ Ezt a pénzt soha nem fogom 
elkölteni!” (nevetések) 
 
Tehát ennek úgy 3,5 vagy talán 4,5 % hatása lesz a globális gazdaságra. Ez sok pénzt jelent. Sok 
pénzt jelent, de közben meg mégsem, mert miután vége lesz ennek az egész ijesztő dolognak, 
a dolgok vissza fognak térni a normális 
kerékvágásba. Az embereknek pedig 
újra fel kell tölteniük a készleteiket, és 
azt fogják majd gondolni, hogy „Nem 
volt elég WC papírom, nem volt elég 
étel tartalékom, ezért jobban teszem, 
ha most gondoskodom erről.” – És egy 
kicsikét többet fognak ezekből 
vásárolni. 
 
De végsősoron ez felkelti az egész világ 
figyelmét vagy fókuszát. 
Végeredményben az van, hogy ez a 
dolog leginkább a gazdaságra lesz 
hatással, de aztán majd minden 
visszatér a normális kerékvágásba. 
Amennyiben tőzsdézel, ha befektető 
vagy, akkor most fektess be, amíg az árak alacsonyak, mert megint fel fognak menni. Úgy 
értem, egy-két légitársaság talán munka nélkül marad, de rá fognak jönni, hogyan jussanak 
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a pénzedhez előbb vagy utóbb. Vissza fognak térni, méghozzá nagyon hamar. 
 
Szeretném, ha beleéreznétek abba, ami valójában történik a bolygón, a félelembe, ijedelembe, 
abba a ténybe, hogy igazából nem sokan fertőzöttek. A legeslegrosszabb esetben – mert 
végeztem egy kis számítást – a legeslegrosszabb esetben talán 100-140 millió ember fogja ezt a 
vírust elkapni. És ez bizony nagyon sok embert jelent. Sok megbetegedést jelent. Sok ágyban 
fekvőt jelent. De végsősoron a halálozási arány igazából nem annyira magas. Hasonló vagy 
egy kicsivel több, mint egy átlagos influenza esetében. 
 
Szóval igen, sok ember meg fog halni, és nem akarom ezt elkendőzni, de ez pontosan olyan a 
bolygón, mint a rák vagy bármi más. Meg fog történni. Nem veszem ezt könnyedén, de azt 
mondom, hogy ne reagáljátok ezt túl! Lássátok annak, ami ez valójában! 
 
 
Gazdasági egyensúly 
 
És ami ennél is fontosabb, remélem, hogy a Shaumbra megáll, és szemügyre veszi a saját 
gazdasági egyensúlyát. A saját gazdasági egyensúlyát. Az egyik legfrusztrálóbb dolog, amivel 
foglalkoznom kellett az összes csodálatos Shaumbra esetében, az a pénz probléma. A pénzügyi 
gondok, és rengeteget beszéltünk már erről, szinte már a hányingerig. És még mindig akadnak 
olyanok, akik továbbra is a bőség hiányukhoz ragaszkodnak, és mindezt egy mentális álláspontból 
teszik. Azt mondják, hogy „Soha nem volt pénzem, és nem is tudom, hogyan tehetnék rá szert, és 
a pénz egyébként is korrupt, és ott vannak azok az óriáscégek, meg a nagy üzletek.” – Vagyis 
továbbra is ezt folytatod. Szeretném, ha megállnál és azt mondanád, hogy „Nem, én bőségben 
vagyok. Megengedem azt a bőséget.” – Nem kell ehhez semmit tudnod a pénz csinálásról. Nem 
kell ehhez nagyon jól fizető állással bírnod. Sőt, még a mostani munkahelyeden sem kell ehhez 
felmondanod, és tudom, hogy az elme erre azt mondja, hogy „Na igen, ez jól hangzik, de a valóság 
az…” – A valóság az, amilyennek akarod, hogy legyen, és nem az, amit gondolsz róla. Tehát, váltsd 
át az egész nézőpontodat a bőségről és a gazdaságról! 
 
Olyan sokat hallom az emberektől, hogy itt vannak ezek az óriási nagy cégek, amik mindenféle 
csúnya dolgot tesznek velük és a világgal, és tudjátok ez azt jelenti, hogy áldozatok vagytok. 
Tényleg azt jelenti. Nem védem én azokat az óriás cégeket, mert azt látom, hogy már olyan 
hatalmasra növik ki magukat, hogy emiatt szétesnek. Mert tudjátok, ami igazán mozgásban 
tartja a világot, azok a kis cégek, kezdve a termelőkkel, a földművelőkkel, majd a kis bolt 
tulajdonosok, és a kis vállalkozók, a kis feltalálók és teremtők. Ez a valódi mozgás. 
 
Ahogy a dolgok bekerülnek a nagy vállalati szintre, akkor lelassulnak. Hatástalanná válnak. 
Nagyon, de nagyon kevés kockázatot vállalnak, és végsősoron szétesnek, felbomlanak és 
lecserélik őket. És ez szinte már egy természetes dolog. Mert olyan nagyra növesztik magukat, 
hogy többé már nem igazán képesek semmire, és akkor beindul a belső korrupció, és ennek 
következtében felbomlanak. Nézzétek meg azokat a nagy cégeket, amik ma már nem léteznek. 
És most a ti életetek alatt fennálló óriás cégekről beszélek. Cauldre most ad egy kis információt 
erről. Ott a Kodak. A Kodak nagyon nagy vállalat volt. Mindenhol ott volt. És hol van ma? Sehol. 
 
Szeretném, ha megállnátok itt a koronavírus időszaka alatt – ami úgy megközelítőleg hat 
hónapig fog tartani, látni fogjátok a bolygón, erről fognak szólni a hírek, és nagyon sok félelem 
és aggodalom lesz emiatt – és szeretném, ha megállnátok, és tényleg szemügyre vennétek a 
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saját gazdaságotokat. Szükséged van egy vírusra, erre a vírusra, ami már egyébként is 
mondhatni ott van a 
testedben – szükséged 
van rá, hogy az testet 
öltsön és csatázzon, 
ami hatással van az 
egészségedre? Vagy 
pedig hajlandó vagy 
megengedni a 
bőséget? És amiatt 
meg ne aggódj, hogy az 
honnan fog érkezni. 
Nem kell belevágnod 
egy üzleti vállalkozásba 
vagy valami hasonlóba. 
Ehhez igazából semmi 
mást nem kell tenned, 
csak meg kell azt engedned, és akkor az ott lesz. Nézd csak meg Wim-et! Egy Felemelkedett 
Mester adott neki pénzt, pedig még csak nem is kérte. (Adamus nevet) 
 
Tehát hatalmas az ijedtség odakint, tényleg óriási a félelem és az emberek ebből táplálkoznak. 
De csak álljatok a kerítés mögé, ahogy ezt Tóbiás mondta. Vagyis legyetek ennek tudatában, 
de ne menjetek ebbe bele! Álljatok a kerítés mögé, és tényleg vegyétek szemügyre, hogy mi 
is zajlik, és ez miként hat a bolygóra! Valójában az nem számít, hogy miről van szó. Igen, ez 
most a koronavírus, de ez nem számít, azt nézzétek meg, hogy ez milyen hatást gyakorol az 
emberekre és kifejezetten a gazdaságra, továbbá magára a bolygóra. 
 
A bolygónak már kijárt egy gazdasági igazodás és itt most nem a tőzsde piac összeomlására 
gondolok. Hanem egy igazodásra, egy igazításra. Most a bolygó szinte összes cégének meg kell 
állnia, szemügyre kell ezt az egészet vennie, és fel kell tennie a kérdést, hogy „ Most mihez 
kezdjünk? Az összes alkalmazottunk otthonról dolgozzon? Mi történik, ha nem tudjuk 
beszerezni az árut Kínából vagy Indiából? Mihez kezdünk, ha az elosztási rendszerünkben 
történik valami, és emiatt nem tudjuk beszerezni azokat az összetevőket, amire szükségünk 
van? Mit tegyünk abban az esetben, ha az egyik stábtagunk megfertőződik ezzel a vírussal?” – 
Szinte minden cégnek – legalábbis a nyugati világban – meg kell állnia és szemügyre kell vennie 
a dolgokat, és fel kell tennie a kérdést, hogy „Mi van akkor, ha…?” 
 
És lényegében ez egy egészen elképesztő dolog, mert a tudatosságot egy irányba összpontosítja. 
A legtöbb ember nem tudja, hogy ez a pénzről vagy a gazdaságról szól, de azt tudják, hogy meg 
kell állniuk és tenniük kell valamit. És a legeslegjobban az üzleti életre lesz hatással. 
 
Tehát van ez a pár dolog. És ti mit tegyetek? Először is vizsgáljátok meg a saját bőség 
szinteteket. Szükségetek van egy vírusra ahhoz, hogy jól felrázza a dolgokat? Tényleg 
megengeded a bőséget vagy még mindig az áldozatot játszod? Tényleg megnyílsz a bőségre és 
megengeded azt? 
 
És aztán mi lesz? Mi történik még ezzel az egész vírussal? Hát ez elég érdekes, sőt nagyon 
káprázatos! Azt fogja okozni, hogy az emberek otthon maradjanak. Már most is ez történik. Az 
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emberek otthon maradnak, lemondják az utazási terveiket, nem mennek el a találkozókra, 
még csak az áruházakba sem akarnak 
elmenni, sőt, sehova se akarnak menni, ahol 
sok ember van, legyen szó akár egy 
sporteseményről vagy bármi másról. Azt 
fogjátok látni, hogy sokkal több ember 
marad otthon és nézi a TV-t – Cauldre 
most azt mondja nekem, hogy van valami 
Netflix-nek hívott dolog – tehát nézik a 
Netflixet, vagy pedig csak ott üldögélnek a 
számítógép előtt, és még több drámát 
teremtenek a koronavírussal kapcsolatosan. 
Vagyis ez azt okozza az embereknek, hogy 
maradjanak otthon és mondhatni 
gubózzanak be. És ez elég érdekes. 
 
És azt is látni fogjátok, ami a mellékhatása 

lesz annak, hogy sok ember otthon fog maradni, hogy végeznek majd ugyan egy kis irodai 
munkát, de közel sem annyit, mint általában. És itt lesz nekik ez a plusz szabad idő, és sokan 
nagyon unatkozni fognak. És ahelyett, hogy ezt a plusz szabadidőt arra használnák, hogy 
mondjuk tegyenek valamit az egészségükért vagy a jóllétükért, vagy akár a spirituális létükért, 
inkább otthon fognak ücsörögni és tényleg nagyon unatkozni fognak, és még több drámát 
fognak teremteni. Erre kell számítanotok mostantól valószínűleg egészen a nyár végéig, vagy 
talán egy kicsit még tovább is. 
 
Rátok vonatkozóan pedig, ti már egy jó ideje elég sokat vagytok otthon. És amikor azt mondom, 
hogy otthon, akkor ezalatt nem csak a fizikai otthonotokat értem, hanem azt, hogy már évek 
óta magatokba, vagyis befelé mentetek vagy figyeltetek. Ahogy történik a Realizációtokba 
való utazásotok, befelé fordultatok, önmagatokon belül voltatok. Már eddig is eleve 
elkerültétek a tömeget, és úgy értem a legtöbb Shaumbrának tényleg nincs nagy vágya arra, 
hogy elmenjen egy sporteseményre, ahol úgy 30-40.000 ember tartózkodik. Már ennek 
gondolatától is irtózik. Még egy rock koncertre sem vágynak elmenni, hacsak nem valami 
nagyon jó koncertről van szó. Otthon maradtatok. Már régóta begubóztatok, a gubóban vagytok. 
 
Mit tegyetek? Ne aggódjatok emiatt! És Cauldre pont most kérdezett tőlem valamit. Pontosan a 
kellős közepén a beszédemnek, miközben engem csatornázik, de persze mi ezzel egy időben 
beszélgetni is szoktunk egymással, és én közben beszélek Lindával, és ketten beszélünk 
Cauldre-ról, miközben ő továbbra is próbál csatornázni engem, de közben valamennyire ezt is 
hallja. De ez tényleg nem annyira zavaros. Úgy értem Cauldre számára ez zavaros, de számomra 
nem az. 
 
Szóval azt kérdezte tőlem az előbb, hogy „ Mi lenne, ha több C vitamint szednénk?” – (Linda 
nevet) – Ezt kérdezte tőlem. „Mi lenne, ha több C vitamint szednénk? Az segít?” – És én erre 
igent mondok, mégpedig kétszeresen. A C-vitamin egyébként is egy nagyon jó dolog, és Linda 
szerint nem tudsz belőle túl sokat szedni. Mert a tested kiüríti a felesleget, megszabadul tőle. 
Tehát nem tudod azt túladagolni, mint mondjuk a narancslevet, vagy valami mást. A C-
vitamin tényleg jó, és hamarosan a hírekben is egyre jobban benne lesz, hogy a C-vitamin 
nagyon jó a koronavírus megelőzésére. 
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Bár szerintem ez érdekes. Én úgy látom a C vitamint, mint tudatossági vitamint. (angolul a 
tudatosság szó – consciousness –  C betűvel kezdődik) 
 
LINDA: Ó! 
 
ADAMUS: Ó! Ó! Szedjetek C vitamint, és még több C vitamint csak a tudatosságra! Engedjétek 
meg magatoknak, hogy jobban tudatában legyetek annak, ami történik. 
 
Tehát ez volt az én kis értekezésem a koronavírusról. És most fogadok kérdéseket is, mielőtt 
tovább lépnénk a következő szintre. Van kérdésetek a koronavírusról és annak 
következményeiről? Egy kérdés sincs? 
 
LINDA: Akkor ezek szerint jó voltál! 
 
ADAMUS: Igen, vagy pedig alszanak, de az is rendben van. (Linda nevet) Rendben. 
 
 
Felbomlás és elterelés 
 
Az egyik dolog, ami mindenképpen meg fog történni a koronavírussal – igazából két dologról 
van szó. Az egyik a felbomlás, zűrzavar, fennakadás. Ezt már most is látjátok az utazásokkal, 
vagy, ahogy a szállítmányok eljutnak az üzletekbe. Nagyon sok ilyen fennakadás lesz, ami szinte 
mindenre hatással lesz. Nem azt mondom ezzel, hogy minden teljesen le fog állni vagy zárulni, 
csak azt, hogy lesznek fennakadások, és azok a dolgok, amiket megszoktatok, hogy azonnal 
megvehettek, nem fognak azonnal a rendelkezésetekre állni. Azok közületek, akik itt éltek a 
szigeten, már hozzászoktatok ehhez, de azok, akik a szárazföldön élnek nem annyira. Azonnal 

akarják, és azonnal meg is kapják. 
 
Szóval ez sok fennakadást fog okozni 
mindenben – mint mondjuk például a 
bírósági meghallgatásokban. Na nem 
mintha ez akkora nagy dolog lenne, csak 
fennakadást, zűrzavart fog okozni. Vagy 
legyen szó bármilyen konferenciáról vagy 
nagy összejövetelről. Fennakadásokat, 
felbomlásokat fog okozni. Az egész világra 
hatást fog gyakorolni és nagyon sok 
fennakadást, zűrzavart, felbomlást fog 
okozni. De ti már ehhez hozzá vagytok 
szokva. Ahogy kijöttetek a 

felébredésetekből és beérkeztek a MesterLétetekbe, minden felbomlott, összezavarodott. 
Szóval nektek nem lesz ez olyan nagy dolog, hogy kezeljétek ezt a szintű fennakadást, zűrzavart 
vagy felbomlást. 
 
A másik dolog, amit nagyon érdekesnek tartok az az, hogy ez egy óriási elterelés. Tényleg egy 
HATALMAS nagy elterelés, és vannak emberek, akik tényleg nagyon szeretik az eltereléseket, 
mint például a politikusok, mert ilyenkor nem kell olyan dolgokat tenniük, mint új kórházakat 
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építeniük, vagy az utakat megjavítaniuk, vagy olyan törvényjavaslatokat tenniük, amiknek 
értelmük is van, amik nem akkora ostobaságok, vagy nem kell egymással harcolniuk. Szóval egy 
óriási elterelés, amit ki fognak használni. 
 
És még azért is egy nagy elterelés ez, mert nem ez a valódi probléma a bolygón. Nem ez a 
valódi probléma. Ez egy nagyon átmeneti és rendkívüli módon figyelem elterelő, drámával teli 
probléma jelenleg a Földön. De nem ez a valódi probléma. 
 
 
A valódi probléma 
 
Álljunk meg egy pillanatra, és érezzetek bele a valódi problémába! Kérnék egy kis zenét. amíg 
beleérzünk ebbe a dologba! 
 
Tehát történik ez a sok minden a koronavírussal, és egyre többet és többet fogtok erről olvasni. 
És nagyon sok hamis hír is napvilágot fog látni. Lesznek nagyon jó valós dolgok is róla, de ez egy 
óriási elterelés. 
 
Egy pillanatra érezzetek most ebbe bele! Mi az, ami valójában zajlik? 
 
(megszólal a zene) 
 
És mindannyian, akik most online néztek minket, és akik személyesen vagytok itt – igen, 
könnyedén megadhatnám a választ erre, de szeretném, ha először ti magatok éreznétek ebbe 
bele! 
 
(szünet) 
 
Tehát ezzel a koronavírussal 
van tele a hírek. Sőt, még mi 
is erről beszélünk itt a 
Shoud-ban. Szerintem 
korábban még soha nem 
csináltunk ilyet. Ez egy óriási 
elterelés. De mi történik 
valójóban? 
 
(szünet) 
 
Oké, akkor most állítsuk le a zenét egy kicsit! Tegyétek szünetre! 
 
(leáll a zene) 
 
Jól van, mindannyian túl sokat gondolkoztok ezen, ez elég zavaros volt. Úgy értem, 
mindannyian, ti is, akik otthonról néztek minket, sőt, még azok is, akik alszanak. Ez elég 
zavaros volt. 
 
Jól van, próbáljuk meg újra! Mindjárt szólni fog a zene. Vegyetek egy mély lélegzetet, és 
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igazán érezzetek bele abba, mi az, ami jelenleg történik és szálljatok ki a fejetekből! Szálljatok 
ki a pusztán csak emberi oldalból! Mi az, ami történik? 
 
Oké, vegyünk egy jó mély lélegzetet, és kérem a zenét! 
 
(a zene megszólal, hosszú szünet) 
 
Oké, kérném leállítani a zenét! 
 
(leáll a zene) 
 
Ez egy kicsikét jobb volt, de még mindig – zűrzavart éreztek vagy tisztánlátást – nem, nincs 
meg a tisztánlátás. Tudom. 
 
Jól van, akkor most vegyünk egy igazán mély lélegzetet, és ne gondolkozzatok ezen! Csak 
érezzetek bele! Mi folyik? Itt van ez az egész elterelés meg sok fennakadás a koronavírussal 
kapcsolatban a bolygón. És ez elfed, elmaszkíroz valami mást, ami történik. Elmaszkíroz valami 
mást. 
 
Jól van, megint kérném a zenét! 
 
(megszólal a zene) 
 
Engedd meg magadnak, hogy túllépj az elmén! 
 
(hosszú szünet) 
 
Oké, szünetet kérek! 
 
(megáll a zene) 

 
Jól van, kicsikét jobb a helyzet. Még mindig el 
vagyunk akadva. Néhányan, akik online néztek most 
minket, tényleg kezditek ezt felfogni, de nem sokan. 
Jó, és akkor most arra kérem Lindát, hogy vigye 
körbe a mikrofont, és csinálunk itt egy kis felmérést 
az érzéseitekről! Oké Linda! Mi történik valójában 
ezzel a vírussal? Itt van ez a jókora nagy figyelem 
elterelés, de mi történik mögötte? 
 
2. SHAUMBRA (nő): Szerintem ennek a 
szuverenitáshoz van köze. 
 
ADAMUS: A szuverenitáshoz. 
 

2. SHAUMBRA: Igen. 
 
ADAMUS: Végsősoron mindennek ahhoz van köze. Igen. 
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2. SHAUMBRA: Az önbecsüléshez. 
 
ADAMUS: Az önbecsüléshez. 
 
2. SHAUMBRA: Ahhoz az érzéshez – az emberek úgy érzik, kifejezetten Kínában, ahol ez az egész 
elkezdődött, hogy nincs joguk szabadnak lenni. 
 
ADAMUS: Aha. Jó. 
 
2. SHAUMBRA: És szerintem ez lesz a szabadság kezdete a számukra. 
 
ADAMUS: Oké. 

 
2. SHAUMBRA: Remélhetőleg. 
 
ADAMUS: Igen. Lényegében a válaszod helyes. Én 
nem egészen ebbe az irányba nézek, de attól még 
helyes a válasz. Ahova én nézek – nem is tudom, hogy 
lesz-e valaki, aki képes lesz erre most rájönni. 
 
SIGLINDE: A ProGnost alapján azt gondolom, hogy 
egyrészt ott van ez a technológiai forradalom, ami 
által a tudatosság ki tud terjedni, másrészt pedig ott 
van a spirituális oldal, ahol meg tudjuk testesíteni az 
élő energiát, és akkor jön ez a veszélyes dolog, ami 
rajtad kívül található. Tehát ez a reakció potenciált 
jelent a bolygószintű felébredésre. 
 
ADAMUS: Igen, ez így van. Hasonló ez ahhoz, mint 
amiről a ProGnost-on is beszéltünk – hogy az összes 
technológia megváltozik. Jó. Elég pontos volt. Jó. 
Még kérek egy pár választ! Mit éreztetek? Csak 
mondjátok nyugodtan akkor is, ha őrültségnek tűnik. 
 
LULU: Szerintem ez egy fordulópont a változásra és 
arra, hogy az emberek mélyen magukba merüljenek. 
 
ADAMUS: Kinek a számára fordulópont ez? Neked? 
 
LULU: Szerintem ez a technológiában is 
megtörténhet, és emiatt most a technológia próbál 
rájönni arra, hogy mi ez. 
 
ADAMUS: Igen. 
 
LULU: És ezzel további információt tár fel, ami meg 

fogja nyitni ennek  a többi embernek a tudatosságát. 
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ADAMUS: Jó. Nagyon közel jársz. Jó. Kérek még pár 
választ! Szerintetek mi történik igazából ezzel az 
egésszel? 
 
3. SHAUMBRA (nő): Szerintem az emberek nagyon 
őszintén azt mondják majd, hogy „Nem kedvelem a 
többieket.” 
 
ADAMUS: (nevetve) Igen, ez…. 
 
3. SHAUMBRA: Igen, másokat. Szerintem maszkokat 
hordunk. 
 
ADAMUS: Igen, ez ennek a hatása. Nem ez az oka, de 
hirtelen jól jön, ha nem akarsz együtt lenni az 
emberekkel, hogy azt mondd valakinek: - Nem 
akarok veled lenni. – Nem kell ezt elmondanod 

nekik, hogy nem kedveled őket, hanem van egy jó kifogásod arra, hogy (köhögsz egy kicsit) – 
és azt mondd, hogy „ bujkál bennem valami. Talán mégsem kellene találkoznunk.” – Oké, 

kérnék még egy-két választ! 
 
RON: Folyamatosan érzékelem a párhuzamot a 
politikai környezet között és aközött, hogy 
mindenki egyre jobban elkülönül egymástól. 
Elgondolkodtam azon, hogy ez már egy-két évvel 
ezelőtt is így volt, de mindegy, ez most ugyanaz a 
dolog, és szerintem történnek itt valódi ön-
felfedezések. 
 
ADAMUS: Igen. Jó. Ezek mind jó válaszok. Nem 
tartunk még az én válaszomnál, de attól ezek még 
mind jó válaszok. 

 
4. SHAUMBRA (nő): Nekem az jött, hogy talán az emberek kivetítik a zűrzavarukat és a 

szorongásukat. 
 
ADAMUS: Igen, ezt teszik, és ez most egy remek alkalom erre. 
Nagyon sok most a félelem. Ha az embereket a félelmükért 
fizetnék, akkor mostanra már milliomosok lennének, mert nagy 
a félelem. De igen, jó. Még egy választ kérek! Még egyet! Mi az, 
ami most igazából történik? 
 
5. SHAUMBRA (nő): Talán egy újabb 9/11 készülődik. 
 
ADAMUS: Érdekes. Terroristákra gondolsz? 
 

5. SHAUMBRA: Nem. 
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ADAMUS: Ó! 
 
5. SHAUMBRA: Egy ébresztőre! 
 
ADAMUS: Egy ébresztőre! Igen. 
 
5. SHAUMBRA: Ami éberré teszi az embereket. 
 
ADAMUS: Tehát rá vannak hangolódva erre az egész mindenre, 
ami történik, de ez mégis, hogy fogja megváltoztatni az 
életüket? 

 
5. SHAUMBRA: Felébreszti őket. 
 
ADAMUS: Felébreszti őket. 
 
5. SHAUMBRA: Felébreszti őket. 
 
ADAMUS: Oké. 
 
5. SHAUMBRA: Mint ahogy mi is ébren vagyunk. 
 
ADAMUS: Oké. 
 
5. SHAUMBRA: Tudod, hogy felébredjenek az alvásból. 
 
ADAMUS: Oké. Jó. Oké. 
 
Az én válaszom az – és egy páran a határán voltatok – tehát az én válaszom az, hogy ez tényleg 
elterelést jelent attól, amit a legnagyobb vírusnak tartok a bolygón,  aminek vannak más 
következményei is, amiről ma beszélni fogunk. A legnagyobb vírus a technológia. A technológia. 
És erről nem sokan beszélnek arra vonatkozóan, hogy a technológia merre tart és milyen 
gyorsan, és hogy ez mit tesz az emberiséggel. Tehát itt van ez a dolog, ami kijátszódik a 
világban és mindenki elfeledkezik arról, hogy igazán szemügyre vegye a valódi vírust, ami a 
technológiában történik. És ez érdekes, mert a szoftverek is lehetnek vírusosak. Mindenki fél a 
szoftver vírusoktól. A berendezések, eszközök is lehetnek vírusosak, de önmagában a 
technológia is olyan jelenleg, mint egy vírus. Vagyis ez azt jelenti, hogy itt van. És meg van a 
potenciálja, hogy vagy ebbe vagy abba az irányba menjen. Nagyon beteggé teheti a dolgokat 
a bolygón, vagy pedig nagyszerűvé is teheti a dolgokat. De pontosan ez a nagy probléma, és 
amikor az előbb a ProGnost-ot említetted, igen, ez kapcsolódik ehhez az egészhez. Ez a 
legnagyobb dolog, ami jelenleg történik a bolygón, mégis alig beszél erről valaki. 
 
És ez nem csak az embereket változtatja meg, hanem az egész emberiséget, sőt, végsősoron az 
egész teremtést. Ami itt, ezen a bolygón történik a technológiával, az végeredményben meg 
fog változtatni mindent odakint. 
 
Tehát érezzetek ebbe bele újra. És Peter, kérnénk szépen megint a zenét! Érezzetek bele ebbe 
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az egész technológia dologba. És tudom, hogy sokat beszélek erről a témáról, de ez azért van, 
mert ez egy nagyon jelentős dolog. 
 
(megszólal a zene) 
 
Ez az oka annak, hogy itt vagytok 
most, a Gépek Korszakában, a 
technológia korszakában. Ezért is 
halasztottátok el a Realizációtokat 
több élettel, hogy most itt tudjatok 
lenni. Ez a legnagyobb történés most a 
bolygón. 
 
És ez, nos, nincs elrejtve, csak 
csendben történik. Az emberek sokkal szívesebben beszélnek a koronavírusról, ami még egy 
pár hónapig el fog tartani, vagy esetleg az év végéig. De nem a valódi vírusról beszélnek, 
amelyik végeredményben hatással lesz az emberi testre, mert a technológia lehetővé fogja tenni, 
hogy valaki félig ember és félig robot legyen. 
 
Nem beszélnek arról, hogy a technológia átváltja a bolygó tudatosságát. Abban az értelemben 
gondolnak a technológiára, hogy egy fura ember ott ül és szoftvereket írogat, hogy a 
végfelhasználók számára a dolgok kissé kényelmesebbek legyenek. 
 
Hány alkalmazás van az okos telefonotokon, amit én tükörüvegnek hívok? 30,40 vagy talán 
50? Mindegyik arra lett tervezve, hogy a dolgokat egy kicsit kényelmesebbé tegye. De tudjátok 
ez a vírus táptalaja, termőtalaja. 
 
Vagyis az emberek nem állnak meg és nem éreznek bele igazán abba, hogy merre tart a 
technológia. És én ezzel egyáltalán nem azt mondom, hogy ez rossz. Sok mindent szeretek 
a technológiában, de mégis merre tart ez az egész? Ez a valódi vírus, és még nem bukkant a 
felszínre. 
 
Azt kérdezitek, hogy „ Mégis, egy technológia vírus hogyan bukkan a felszínre? – Hát 
kétféleképpen. A szoftver vírusok formájában persze. Meg van annak a potenciálja, hogy az 
egész világon megfertőzze a szoftvereket, amiket ma már nélkülözhetetlennek tartotok az 
életetekben. Ezt 20 évvel ezelőtt még nem gondoltátok volna, de ma már ezek 
nélkülözhetetlenek a számotokra.” 
 
És végeredményben ugyanennek a vírusnak meg van az a potenciálja, hogy hatással legyen az 
emberi testre, ugyanúgy, mint a koronavírus. Valamiféle influenzaként mutatkozna meg, valami 
olyanként, ami már eleve ott van a testben, ami valamiféle potenciális egyensúlytalanság, ami 
már eleve ott van a testben, csak még nem öltött testet. Lehet ez egy influenza, vagy valami más 
is. Tehát ennek potenciálja ott ücsörög, és ehhez képes a koronavírus teljesen eltörpül és 
elenyésző. 
 
Akkor most vegyünk erre egy mély lélegzetet! A valódi vírusnak a technológiához van köze. 
 
És egyáltalán ne féljetek ettől! Mert amikor ezt megértitek, amikor tudatos megértésetek van 
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az egészről, akkor egyáltalán nincs mitől félni. És ha nem félsz tőle, akkor nem fogod magadhoz 
vonzani, és soha nem lesz az életed része. 
 
Ezért is mondom azt, hogy most ez az egész egy óriási elterelés – ez  az egész koronavírus, 
teljes elterelés mindennel kapcsolatosan – a politikára vonatkozóan, az üzletekre 
vonatkozóan, mindenre vonatkozóan. 
 
(a zene véget ér) 
 
Még a drog kereskedők dolgát is megnehezíti ez az egész, mert tudjátok nekik is el kell juttatniuk 
az illegális drogjaikat a piacra. Ami együtt jár azzal, hogy az emberek megérintik egymást, 
megérintik  az árut. És ez  nem csak  a hagyományos üzletekre igaz, hanem minden üzletre. És 
sajnálom, ha ez most rosszul érintett benneteket. (Adamus nevet) De vegyünk akkor egy jó mély 
lélegzetet! 
 
 
A következő hat hónap 
 
Valami más is történik éppen most, amire azt mondanám, hogy még a technológiánál is 
nagyobb jelentőségű. Lényegében ez a technológiával kapcsolatos dolgok eredménye, és ez 
éppen most történik. 
Mielőtt tovább mennék, kérném vissza 
a zenét! Ma teljesen meg fogom 
őrjíteni Pétert. 
 
(megszólal a zene) 
 
Szeretném, ha beleéreznétek az 
előttetek álló hat hónapba, először 
személyesen magatokra vonatkozóan, 
személyes szinten. Érezz bele életed 
előtted álló hat hónapjába! Ez ugye 
szeptemberig tart. Életed következő 
hat hónapja. Képes vagy ennyire előre 
érezni? Nem az apró kis részletekről 
beszélek itt, hanem az életed következő hat hónapjának általános érzéséről. 
 
(szünet) 
 
A legtöbb ember úgy két hetet képes előre érezni. És most arra kérlek titeket, hogy az előttetek 
álló hat hónapba érezzetek bele! Ismételten mondom, hogy nem a részletekről van szó, nem 
ilyen kis előrejelzésekről vagy jóslatokról van szó, hanem arról, hogy mi az általános érzése 
az előtted álló hat hónapnak? 
 
(szünet) 
 
És amikor azt kérdezem, hogy mi az általános érzésed ezzel kapcsolatosan, akkor abban érzel 
szorongást is? Zűrzavart? Vagy talán semmit nem érzel? Esetleg nagy szabadságot és örömet 
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érzel? De mi az átfogó érzése ennek a következő hat hónapnak? Az előbb hallottam egy választ 
valakitől, ami tényleg nagyon egyszerű és egyértelmű volt, hogy „Ó, a francba!” 
 
(szünet) 
 
Hat hónap. Mi van odakint? 
 
És most ne csak személyes szinten érezz ebbe bele, hanem globális szinten is érezz bele a 
következő hat hónapba! És ne csak a koronavírussal kapcsolatban. 
 
(szünet) 
 
Ne akarj konkrétumokat, csak az érzést érezd, az esszenciáját. Milyen érzés? 
 
(hosszabb szünet) 
 
Oké, jól van. És Linda, kérlek ismét vidd körbe a mikrofont, és máris elkezdjük a nagyon 
gyors felmérésünket itt a közönség körében. 
 
Milyen  érzések jönnek a következő hat hónapra személyesen saját magaddal kapcsolatosan, 
majd ezt követően pedig a bolygóra vonatkozóan? 
 
(a zene elhalványul) 
 
WIM: Saját magammal kapcsolatosan boldog órákat, napokat érzek. 
 
ADAMUS: Boldog órákat. 
 
WIM: Igen, abszolút! 
 
ADAMUS: Minden nap boldog óra… 
 
WIM: Tudod… 
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ADAMUS: Wim-nél. Igen. 
 
WIM: Igen, abszolút! De általánosságban egy masszív ébredést érzek. 
 
ADAMUS: Masszív ébredést. 
 
WIM: Masszív ébredést. 
 
ADAMUS: Oké. 
 
WIM: Masszív ébredést. 
 
ADAMUS: Amikor azt mondod, hogy masszív… 
 
WIM: Masszív, teljesen globális. 
 
ADAMUS: Vagyis mindenkit értesz ezalatt? 
 
WIM: Nem. nem mindenkit, csak sok embert. 
 
ADAMUS: A népesség hány százalékát érted ezalatt? 
 
WIM: Akár 30%-ot is merek mondani, akik azt mondják, hogy „Elég volt! Újra kell kezdenem. 
 
ADAMUS: Ezt éreztem… 
 
ADAMUS: Jól van. 
 
WIM: Jól van? 
 
ADAMUS: Nagyszerű! Ha ez igaz, akkor nagy bulit fogunk neked tartani a Felemelkedett 
Mesterek Klubjában. De egyébként is meg tartjuk neked a bulit. 
 
WIM: Abszolút! 
 
ADAMUS: (nevetve) Jól van. Oké. Jó. Köszönöm. 
 
WIM: Köszönöm. 
 
LINDA: Még valaki? 
 
ADAMUS: Mit éreztél a következő hat hónapra vonatkozóan? 
 
KATHLEEN: Saját magammal kapcsolatosan? 
 
ADAMUS: Ühüm. 
 
KATHLEEN: A Realizációm leföldelését. 
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ADAMUS: Ühüm. És ez milyen érzéssel járt? 
 

KATHLEEN: Hogy képes vagyok itt lenni ebben a valóságban, 
a Régi Energiában ÉS az Újban is. 
 
ADAMUS: Oké. 
 
KATHLEEN: És most pont ezt próbálom magamba lélegezni. 
 
ADAMUS: Aha. 
 
KATHLEEN: Hogy földelt maradjak. 
 
ADAMUS: Mostanában földelt voltál? 
 

KATHLEEN: Hát ez mindig változik. Vagy itt, vagy ott, de egyszerre vagyok mind a kettőben, és ez 
egyre komfortosabb érzés. 
 
ADAMUS: Hogy állsz a jó napokkal és a rossz napokkal? 
 
KATHLEEN: Hát vannak… 
 
ADAMUS: Igen, és melyik… 
 
KATHLEEN: De ezek is egyre komfortosabbak. 
 
ADAMUS: Igen. Mik egyre komfortosabbak? A rossz napok vagy a jó napok? 
 
KATHLEEN: Szerintem mind a kettő. 
 
ADAMUS: Mind a kettő. Oké. 
 
KATHLEEN: Mind a kettő működik. 
 
ADAMUS: És mit éreztél, amikor beleéreztél a következő hat hónapba bolygószinten? 
 
KATHLEEN: Globális alapon azt éreztem, hogy több lehetőség és felismerés lesz a megosztásra 
vonatkozóan. 
 
ADAMUS: Oké, jól van. Nem gondolod, hogy az emberek kapzsisága és mohósága átveszi az 
uralmat és a megosztás helyett inkább lopni fognak? 
 
KATHLEEN: Remélhetőleg ez az összes területen így lesz, a magán szférában és a kormányban 
is. 
 
ADAMUS: Oké. Jó. Tehát egy optimista vagy. 
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Igen. Személyes szinten mit éreztél a következő hat hónapra? 
 
NANCY: Személyes szinten jót érzek. Boldogságot érzek. Nem 
érzek félelmet. 
 
ADAMUS: Rendben. És globálisan? 
 
NANCY: Semmit, mert a félelem visszafog. De globális 
alapon nem vagyok annyira optimista. 
 
ADAMUS: Igen. És mit érzel? 
 
NANCY: Mindig az az érzésem - hogy talán a széthúzás 

érzése – nem tudom miért ezt érzem. 
 
ADAMUS: Igen. 
 
NANCY: De nekünk nem kell azokkal a típusokkal foglalkoznunk, ha nem akarunk. 
 
ADAMUS: Igen. És mi a helyzet  a felkelésekkel vagy ehhez hasonlókkal, a nagy zendülésekkel? 
 
NANCY: Nem tudom. Ezen el kell gondolkoznom. És majd elmondom neked. 
 
ADAMUS: Oké, de ne gondolkozz rajta túlságosan sokat! 
 
NANCY: Oké. 
 
ADAMUS: Mert ha túl sokat gondolkozol, akkor nem tud bejönni… 
 
NANCY: Szerintem egy okos ember majd… 
 
ADAMUS: …az intuíciód. De köszönöm. Oké. Még egy pár választ kérnék! Parancsolj! 
 
NOMI: Személyes szinten azt érzem, hogy egy kicsit több kézi vagy fizikai munkát fogok 

végezni, ahelyett, hogy fej vagy agymunkát végeznék a 
tervezéssel, és még több saját élelmet termelnék. 
 
ADAMUS: Értem a konkrétumokat, de mit éreztél? Sima, 
gördülékeny kegyelmet? Vagy durvaságot? Szorongást? 
Boldogságot? Milyen érzéssel járt, amikor beleéreztél 
életed következő hat hónapjába? 
 
NOMI: Saját magamra vonatkozóan ellazultságot érzek. 
 
ADAMUS: Ellazultságot, rendben. 
 
NOMI: Mert személyes szinten szeretem a dolgokat belül 

egyedül csinálni. 
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ADAMUS: Igen. 
 
NOMI: És jobban szeretek egyedül dolgozni, mint másokkal együtt. 
 
ADAMUS: Igen, igen. 
 
NOMI: De a világra vonatkozóan, több tanulást érzek… 
 
ADAMUS: Elnézést, hogy félbeszakítalak, de… 
 
NOMI: Igen Uram. 
 
ADAMUS: Odafigyelek arra, amit mondasz. És ne hívj engem uramnak. A Felemelkedett Mester 
megteszi. (nevetések) És ennek semmi köze ahhoz, amit  most mondtál, de arra kérnélek, hogy 
ne keress már olyan nagyon. Oké? Csak hagyd abba! Igazából magadat keresed. Hagyd ezt abba! 
Hagyd abba ezt az állandó keresést, ahol egyfolytában magadat próbálod megtalálni. Tudod, 
amikor megpróbálod megtalálni magadat, akkor mindig csak magadat fogod megpróbálni 
megtalálni, pedig az pontosan itt van. De neked van az a szokásod, hogy megpróbálod 
megtenni ezeket a dolgokat, hogy megpróbáld megtalálni magad. Ezt fejezd be! Csak vegyél 
egy mély lélegzetet és engedd meg Magad! Soha nem fogod megtalálni magad, csak engedd meg 
Magad! Rendben? Jól van. 
 
És mi a helyzet a bolygóval? 
 
NOMI: Nehéz ezt megmondanom, de azt képzelem, hogy a világ megváltozik, és ahogy ezt 
korábban te is mondtad, a nagy cégek össze fognak omlani. 
 
ADAMUS: Nem mindegyik fog összeomlani. Úgy értem, amik összeomlanak, annak az lesz az 
oka, hogy túlságosan nagyra nőttek. Oké. 
 
NOMI: Ühüm. 
 
ADAMUS: Amikor bele érzel a bolygón a következő hat hónapban, akkor az egy jó érzés? Vagy 
inkább egy bomlasztó, zavaros érzés? Milyen érzés? 
 
NOMI: Tudod azt, hogy Kali energiája bomlasztó, pusztító és ezzel együtt életadó is tud lenni. 
 
ADAMUS: Igen. 
 
NOMI: Hát ezt érzem, ami néhány ember számára csodálatos, sokaknak pedig sok munkát fog 
jelenteni. 
 
ADAMUS: Oké, jól van. 
 
NOMI: Igen. 
 
ADAMUS: Köszönöm. Még egy választ kérnék! 
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6. SHAUMBRA (nő): Köszönöm. 

 
ADAMUS: Igen. Hat hónap. 
 
6. SHAUMBRA: Személyesen? 
 
ADAMUS: Igen. Milyen érzés? 
 
6. SHAUMBRA: Teljesen odáig vagyok, annyira 
csodálatos! 
 
ADAMUS: Oké. 
 

6. SHAUMBRA: Tökéletes. Végre megtörténik a kiemelkedésem, ami gyönyörűséges. De kollektív 
szinten azt érzem, hogy sok határozott elkülönültség lesz. Két határozott elkülönültség fog 
lezajlani. 
 
ADAMUS: Jó. És mi fogja őket elkülöníteni? 
 
6. SHAUMBRA: Minden. A tudatosság. Az egész bolygó energiája. 
 
ADAMUS: Úgy értem a közeledő választásokra gondolsz? 
 
6. SHAUMBRA: Nem, nem, nem. Az érzésem, hogy ennek a kollektív tudatossághoz van köze. 
 
ADAMUS: Hát nem lesz mókás nézni a választásokat? 
 
6. SHAUMBRA: De igen, persze. 
 
ADAMUS: A kerítés mögül. 
 
6. SHAUMBRA: Igen. Ez az elkülönültség a kollektív tudatosságban fog létrejönni. 
 
ADAMUS: Oké. Jó. 
 
6. SHAUMBRA: Igen. 
 
ADAMUS: Oké, jók voltak a válaszok. Igazából arra próbállak rávenni titeket, hogy érezzetek 
ebbe bele, mert hajlamosak vagytok gondolkozni a dolgokon, és hajlamosak vagytok a 
részleteken, a konkrétumokon gondolkozni. De érezzetek ebbe bele! Újra kérnék egy kis zenét 
Peter! Ha minden egyes alkalommal, amikor zenét kérek tőle, cserébe egy dollárt kér tőlem, 
akkor gazdag ember lesz. 
 
(megszólal a zene) 
 
Akkor most ismételten érezzünk bele a következő hat hónapba, és először saját magaddal 
kapcsolatosan! 
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(szünet) 
 
Hat hónap az elég rövid időszak mindent 
összevetve. A nyár végéig, az ősz elejéig 
tart. Milyen érzés? Ne a részletekkel és a 
konkrétumokkal foglalkozz, hanem azzal, 
hogy milyen átfogó érzést érzel? Tudjátok 
ez az a zsigeri érzés, amit nem a fejedben 
érzel, hanem a zsigereidben. 
 
(szünet) 
 
Most pedig érezzetek bele a bolygó 
következő hat hónapjába! 

 
(szünet) 
 
Oké. 
 
(leáll a zene) 
 
Akkor most először a bolygóra váró hat hónapról fogok beszélni. – Nyugtalanság, 
bizonytalanság fogja jellemezni – de ahhoz, hogy erre rájöjjél, nem kell Felemelkedett 
Mesternek lenned. Mármint ez állandóan így van, de most egy kicsit még a megszokottnál is 
nagyobb lesz a nyugtalanság. És nem azt mondom, hogy ez „rossz”, és azt sem mondom, 
hogy lesznek felkelések vagy lázadások, csak azt, hogy nagyon nagy lesz a nyugtalanság. 
Ismeritek ezt a nyugtalanság, bizonytalanság érzést, amikor megpróbálod kontrollálni a dolgokat 
a fejedben, vagy amikor megpróbálod kontrollálni az életedet, és ennek ellenére minden 
nagyon nyugtalan, vagy akár még földeletlen is. Annyira nagy a nyugtalanság, hogy azt 
szeretnéd, hogy egy pillanatra minden álljon meg és nyugodjon le, csillapodjon le. De a 
következő hat hónapban a bolygó kifejezetten nyugtalan lesz. 
 
Személyesen számotokra a következő hat hónapra máris vissza fogok térni,  de előtte még 
beszélek valamiről, mert valami más is történik. ami kivisz minket a fejünkből, túl visz azon. 
 
 
Változások az Ark Rendjében 
 
Az évek alatt nagyon sokat beszéltünk az Ark Rendjéről. Az újaknak mondom, hogy ez nagyon 
egyszerű dolog. Tóbiás sokat beszél róla az Angyalok utazása anyagban, de lényegében az összes 
144.000 angyali család kollektív energiáját jelenti. Innen származtok, a 144.000 angyali család 
egyikéből. És akadt egy kis problémájuk az energia megértésével, azzal, hogy az hogyan 
működik a teremtés egészében odakint, még jóval a Föld és a fizikai univerzum keletkezése 
előtt. 
 
Tehát az energia úgy tűnt, holtpontra jutott, egyszerűen csak nem terjedt ki, nem mozgott. 
Eléggé kátrányszerűvé, szúróssá és ragadóssá vált, és volt egy aggodalom arra vonatkozóan, 
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hogy mi lesz, ha egyszerre csak teljesen leáll, nem mozdul meg többé, és ha ez bekövetkezik, 
akkor minden összeomlik. Ami egyébként nem következett volna be, de akkoriban mégis ott 
volt az erre vonatkozó aggodalom. 
 
Tehát az Ark Rendje megteremtésre 
került, amit néhányan – mert néhány 
vallás ezen a néven hivatkozik rá – 
arkangyaloknak hívnak, de egyáltalán nem 
úgy van, hogy egy csomó szárnyas angyal 
ott üldögél körben. Sokkal inkább úgy 
gondoljatok rá, mint a kozmosz ENSZ-ére. 
 
Tehát az Ark Rendje megteremtésre 
került, és sok különböző tervet 
megvizsgáltak arra vonatkozóan, hogyan 
próbáljuk meg megoldani az energia 
holtpontra jutását. És valaki előállt azzal a 
briliáns ötlettel, hogy teremtsük meg a fizikai univerzumot és a Föld bolygót! Akkor és ott 
kátrányba és tollba kellett volna forgatni! – Tehát előállt ezzel a zseniális ötlettel, hogy 
„Teremtsük meg a fizikai Földet, és minden egyes angyali családból küldjünk oda képviselőket!” 
– És ez lett a kapu mindenki számára, aki valaha is eljött a Földre, mert az Ark Rendjén kellett 
ehhez keresztülmennie, ez lett a Földre vezető kapu. Mindig is ezen a módon lehetett lejönni 
a Földre, amióta csak az angyali létezők elkezdtek ide jönni, és fizikai testet öltöttek magukra. 
 
És ennek az egésznek a célja az, hogy megértsétek az energia és a tudatosság között fennálló 
kapcsolatot. Erről szól ez az egész. A kérdés az, hogy „Mi az ittlétünk célja? Miért vagyunk itt?” 
– Hát nem azért, hogy megszenvedj a bűneidért, nem is azért, hogy bűnbánatot gyakoroljatok 
azért, mert Ádám vagy Éva beleharapott az almába, egyáltalán nem ezért vagytok itt. Ez az 
egész arról szólt, hogy „Akkor fedezzük fel az energia és a tudatosság között lévő kapcsolatot!” 
–  Mert a kettő összekapcsolódik egymással, de mégsem tartalmazzák önmagukban egymás 
alkotóelemeit. A tudatosságod és az energiád összekapcsolódik egymással, de nem a szó szoros 
értelmében. Két különálló dologról van szó, amik mindig együtt dolgoznak egymással. 
 
Végsősoron tehát egy nagyon hosszú idő elteltével sok angyali létező kezdett el eljönni ide 
a bolygóra, és elkezdtek sok-sok életet, reinkarnációt leélni itt, hogy megértésre jussanak az 
energia és a tudatosság kapcsolatát illetően. 
 
És most itt vagyunk 2020-ban, és elegendő olyan ember él a Földön, akik elkezdik kifejleszteni 
az energia és a tudatosság kapcsolatának a megértését. Azt a tényt, hogy az energia 
mindenkinek a sajátja. A tudatosság semennyi energiát sem tartalmaz, de az energia az, 
ami lehetővé teszi számodra, hogy megtapasztald az életedet. És léteznek ennek variációi más 
csoportoknál, de a Shaumbra számára ezen az egyszerű módon mondjuk ezt el. 
 
Tehát elegendő embernek van meg erről a megértése, és emiatt az Ark Rendje most felbomlik, 
bezárul, mert többé már nincs rá szükség. Ettől még ugyanúgy fognak újoncok jönni a Földre, 
de már más módokon. Az Ark Rendjének a munkája véget ért, és elegendő lendület van, 
elegendő embernek van megértése a tudatosság és az energia kapcsolatáról – ezért aztán az 
Ark Rendjének a munkája befejeződött. 
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És ez tényleg csak mostanában történt meg, mégis óriási hatása van mindannyiótokra, mert 
ez lényegében azt jelenti, hogy a munkátok, amit elvégeztetek, sikeresnek bizonyult. Az a munka, 
amit a saját tudatosságotokkal végeztek, nagy hatást gyakorol. 
 
 
Beavatkozók 
 
Aztán van ennek egy másik fontos aspektusa. A bolygó történelmének végtelen hosszú 
időszaka alatt voltatok ti és mások is, akik eljöttetek ide erre a bolygóra, fizikai testet öltöttetek 
magatokra, csatlakoztatok a közösséghez. Az emberiség részévé váltatok. De volt sok más olyan 
erő, akik folyamatosan beleavatkoztak a bolygó dolgaiba. Személy szerint nem szeretem, sőt 
még csak nem is kedvelem ezeket az erőket. Ők azok, akiket földönkívüli létezőknek hívtok. 
Nem emberi külsővel bírnak. Sőt, nincs is fizikai testük, mégis nagyon sok különböző szinten 

beleavatkoznak a bolygó dolgaiba. 
 
És ez meg lett nekik engedve sok 
különböző okból kifolyólag, és elég 
érdekes, hogy ma két vendégünk 
Lengyelországból érkezett, mert ez a 
legtöbb beavatkozásuk egyik mai, 
modern helyszíne. Köszönöm, hogy itt 
vagytok. (mondja Wimnek és 
Lydiának) Ez nagyon is helyénvaló. 
 
Most az történik az Ark Rendjének a 
bezárásával, hogy ez az összes külső 
erő, akik egészen eddig játszmáztak a 
bolygón, a bolygóval, az emberiséggel 
– most mind vissza lettek hívva az 

angyali családjaikhoz. Mondhatni szinte vissza lettek oda rendelve. 
 
Képzeljétek csak el egy pillanatra, hogy itt van nektek ez a bolygó, az angyali létezők lejönnek 
ide, magukra öltik az emberi állapotot, rengeteget küzdenek vele, belevesznek, majd 
végezetül kiemelkednek belőle. És közben, ezzel egy időben, több szintű közbeavatkozás zajlik 
a többi birodalomból, az univerzum más részeiből, és más, nem földi helyekről. És ezeket a 
beavatkozásokat a saját mohó és kapzsi érdekeik miatt csinálják. Nem azért vannak itt, hogy 
segítsék a bolygót. Tényleg nem azért vannak itt. 
 
Most teszek egy nagyon egyértelmű állítást, hogy „Nincsenek itt olyan erők, akik segítik ezt a 
bolygót, kivéve talán az angyali családjaitokat, de ők nem avatkoznak bele a dolgokba. 
Nincsenek olyan földönkívüliek. Nincsenek olyan galaktikus parancsnokságok. Ne akarjátok, 
hogy belemenjek a dolgokba a Plejádiakkal kapcsolatosan, mert őket is mind hazahívták, 
hazarendelték.” 
 
Van egy régi mondás, ami most a valóság részévé válik, és ami így hangzik, hogy „Amikor a 
sárkány eljön a Földre, akkor megszólal a harsonaszó a hazatérésre.” 
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Lényegében ez azt jelenti, hogy – ahogy erről a 2019-es januári ProGnost-on beszéltünk –  a 
Sárkány azért van itt, hogy biztosítsa, hogy az összes problémád a felszínre jöjjön és 
elengedésre kerüljön. Ez a sárkány célja. A sárkány szó szerint tisztaságot, tisztánlátást jelent. 
Egyesek tűzokádó szörnyetegnek látják, pedig azért van itt, hogy biztosítsa, hogy te és mások, 
vagy akár a bolygó ne cipeljen magával sok régi karmát és problémát. De a mondás úgy 
tartja, hogy „Amikor a sárkány megjelenik” – ami most van, és erről beszéltünk a tavaly januári 
ProGnost-ban másfél évvel ezelőtt – „ Amikor a sárlány előlép, kimegy a hazahívás minden 
olyan létező számára, akik nem emberi alakban vannak itt, akik nem ehhez a bolygóhoz 

tartoznak.” 
 
Ez elég nagy dolog, és ez leárnyékol 
mindent a koronavírussal kapcsolatosan. Ez 
most tényleg mindent leárnyékol, még a 
technológiát is, legalábbis egy kis ideig és 
ez az egész kivonulás vagy hazatérés a 
következő hat hónap alatt fog lezajlani. 
 
Képzeljétek csak el:  Amikor itt volt az ideje, 
hogy eljöjjetek a Földre, amikor az összes 
angyali család összegyűlt az Ark Rendjében 
azt mondták, hogy „ Önkéntesekre van 
szükségünk, akik elmennek a Földre.” – És 
az angyali családok vezetői, azaz ti voltatok 
a legelsők, akik erre a küldetésre 
vállalkoztatok. És úgy tartják, hogy ekkor 

Gábriel megfújta a harsonáját, vagy trombitáját vagy akármijét, amin annak idején játszott, és 
ez volt a hívás arra vonatkozóan, hogy eljöjjetek ide a Földre. Most egy másik hívás hallatszik 
az angyali családokból a hazatérésre vagy visszatérésre mindazok számára, akik beavatkoztak 
a Föld dolgaiba. 
 
És ez egy nagyon érdekes váltást fog okozni itt a bolygón. Nagyon érdekeset. Eddig rengeteg 
beavatkozás történt a többi birodalomból és lényegében, amivel próbálkoznak az az, hogy 
egyszerűen csak elszívják innen az energiát. Hogy tényleg leegyszerűsítsem a dolgokat, pusztán 
csak az energia elszívás miatt avatkoznak bele a dolgokba. Nem fejlettebbek ők az 
embereknél. A beavatkozók túlnyomó része nem rendelkezik semmiféle megértéssel vagy 
tapasztalattal ezzel a csodálatos kis dologgal, amivel ti rendelkeztek ezen a bolygón, amit 
szeretetnek hívnak. Azt hiszik, hogy a szeretet egy energiaf o r r á s , és megpróbálnak belőle 
táplálkozni, de közben nincs ezzel kapcsolatosan semmilyen megértésük vagy tapasztalatuk. A 
szeretet nem egy energiaforrás, hanem egy tapasztalás. 
 
Nagyon sok olyan létező van a többi birodalomban, akik szeretnek beleavatkozni az itteni 
dolgokba. Csak úgy. És ismételten, ahogy már elmondtam, nem létezik az embernél 
nagyszerűbb létező a teremtés egészében. Az emberek néha, amikor magukra néznek, azt 
hiszik, hogy ők vannak legalul, gyengék és hibásak, és azt hiszik, hogy valahol máshol nagyon 
magasan fejlett létezők élnek. De ez nem így van. Nem így van. Léteznek  viszonylag intelligens 
létformák, de nekik nincs szívük. Nincs szívük. 
 
És most hazahívják, hazarendelik őket. Mindegyikük el fog innen távozni? Nem, de a legtöbben 
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el fognak menni. Az angyali családjaik, az eredetük hívja vissza őket. – Itt az ideje, hogy 
visszatérjetek! Itt és most elég volt a bolygón zajló beavatkozásból! 
 
Ennek következményei vannak nem csak a láthatatlan erők számára, akik eddig beavatkoztak 
a dolgokba. Tudjátok, általunk Isten harcoknak hívott dolgok zajlottak a bolygón. Ezekről az 
istenszerű lényekről van szó, de igazából nem azok. Ők nevezik magukat isteneknek, és ezt a 
bolygót az egymás közötti háborúikra használják. Nem fizikai létezőkről van szó, de mégis ezt 
a bolygót használják ezekre a célokra. Manipulálják a bolygót. Már ősidőktől fogva ezt teszik. 
És most visszahívják, visszarendelik őket. 
 
Érezzetek ebbe bele egy pillanatra most, hogy micsoda hatása lesz ennek a Földre ebben a 
következő hat hónapban, amikor ezek az erők, ezek a földönkívüli erők – akik nem emberek, és 
soha nem is éltek emberi testben – most visszahívásra kerülnek. 
 
 
Bolygószintű következmények 
 
Érezzetek most ebbe bele! Milyen hatása lesz ennek a bolygóra? 
 
(szünet) 
 
Hát, van itt egy pár dolog. Az idők során az emberek hozzászoktak már ehhez a kívülről jövő 
beavatkozáshoz, és egy kicsit fura érzéssel fog járni, amikor ez nem lesz itt. Olyan ez, mint 
amikor már nagyon régóta fáj a karod, már évek óta, és már hozzászoktál, és hirtelen egyszerre 
csak elmúlik a fájdalom. Ez egy kicsit fura és más érzéssel ját. Na, ilyen érzés lesz ez is. 
 
És így az embereknek több felelősséget kell vállalniuk a tetteikért. Több felelősséget kell 
vállalniuk, mert most már csak ők vannak, és nem vádolhatnak ezért más erőket, vagy nem 
tulajdoníthatják többé ezeknek az erőknek azt, hogy megpróbálnak jó dolgokat tenni ezért a 
bolygóért. Most már minden csak az embereken múlik. 

 
Ezeket a külső erőket azért hívják 
vissza, mert ez itt a Gépek Korszaka. 
Ez itt a technológia időszaka a 
bolygón. Visszahívják őket, azt 
mondva nekik, hogy „Elvégeztétek a 
munkátokat. Az Ark Rendje bezárul. 
Többé nem áll jogotokban 
beavatkozni. Vagy, ha továbbra is ezt 
szeretnétek tenni, akkor le kell oda 
mennetek és fizikai testet kell 
öltenetek és sok-sok életet le kell ott 
élnetek és ott lesz nektek a karma, az 
inkarnációk meg minden más is” – és 

nem fognak ide lejönni. 
 
Tehát eltávoznak innen, és ez okozni fog néhány váltást a hatalomban. Azt fogja okozni 
azoknál az embereknél, akik eddig kapcsolatban álltak ezekkel az erőkkel, hogy hirtelen el fogják 
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veszíteni a hatalmi alapjukat, és ez néhányuk számára azt okozza majd, hogy eltávoznak erről 
a bolygóról. És azok számára, akik eddig megfigyelőkként voltak jelen, azt okozza majd, hogy ők 
is most már hazatérjenek. 
 
A bolygó az emberiség bolygójává válik minden külső befolyás vagy beavatkozás nélkül. Most 
már csak az embereken múlik, hogy eldöntsék, hogy mihez fognak kezdeni a technológiának 
ebben a nagyon fontos és jelentős időszakában. És az emberek a bolygó jobbítására fogják 
használni a technológiát? Vagy pedig elindítanak egy vírust, amihez képest ez a jelenlegi 
koronavírus egy aprócska kis dolognak fog tűnni? 
 
Tehát ezt fogjátok érezni. Érezni fogtok néhány váltást és változást a következő hat hónapban 
planetáris szinten, és kivétel nélkül mindannyiótokat arra kérlek, hogy legyetek megfigyelők 
arra vonatkozóan, hogy mi szerepel a hírekben, miközben érzitek, ahogy ezek az erők 
visszavonulnak, visszahúzódnak. És ez lehet egy csodálatos érzés. Olyan ez, mint amikor eltűnik 
az a kísértet a házadból. Nem lesz ott az az összes külső pusztító, összezavaró és bomlasztó 
érzés, mert „vannak külső erők, akik beavatkoznak”. Mert annak bizony nagyon nehéz a súlya. 
És ismételten Wim, te tudod milyen ez, mert te is, és Lydia is ott éltek. Lengyelország egy 
gyönyörűséges hely, de eddig az istenek harcmezője volt, ahogy erről beszéltünk is, amikor 
Lengyelországban jártunk. (Az angyalok és földönkívüliek anyagra hivatkozik ezzel) 
Lengyelországot ezek a külső erők a saját csatáikra, harcaikra használták, ami nagyon mélyen 
és erősen hatott az összes emberre már nagyon régóta. 
 
Tehát mindezek a dolgok történnek jelenleg a bolygón. És ez egy tényleg nagyon érdekes 
időkeret. De most akkor beszéljünk rólatok! Beszéljünk a ti következő hat hónapotokról! 
Mondani fogok itt egy pár ellentmondást. 
 
 
Személyes következmények 
 
Először is, nagyon sokszor kérdeztelek benneteket a személyes elkötelezettségetekről a 
Realizációtokra 
vonatkozóan. 
Ez nem egy kis 
dolog, mert 
ennek kell 
lenni a legelső 
dolognak az 
életedben – 
mindent meg 
kell előznie – a 
családot, a 
munkát, 
mindent. És ez 
bizony kemény 
dió a legtöbb 
ember 
számára. Nincsenek ahhoz hozzászokva, hogy saját magukat tegyék az első helyre az 
életükben, és bűntudatuk támad emiatt. De nagyon sokszor fel lett téve neked a kérdés, hogy 
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„A Realizációdat teszed az első helyre?” 
 
Nem tudsz megvilágosodni, nem tud megtörténni a Realizációd, amennyiben másokat magad 
elé teszel. Az úgy nem fog menni. Egyszerűen az nem fog menni. És aztán meg ott van az 
ezzel kapcsolatos bűntudat érzése amiatt, hogy „ De a családom meg a barátaim.” - Ezért is 
tettem fel nektek újra és újra ezt a kérdést az évek során, hogy „Hogy állsz a saját Realizációd 
iránti elkötelezettségeddel? Ott van? Készen állsz?” 
 
Tehát ez egy óriási elkötelezettséggel jár, és jelenleg az ellentmondás abban áll, hogy most 
fogod a létező legtöbb kétséget érezni. A létező legtöbb kétséget. Mert ez történik közvetlenül 
a Realizációt megelőzően. A bensődben ott lévő összes kétség a felszínre fog jönni. Ezért arra 
kérlek benneteket ebben az előttünk álló hat hónapban, hogy amikor az a kétség a felszínre 
jön, akkor ne harcoljatok vele! Ne próbáljátok azt mentális igazolni magatoknak, és ne 
próbáljátok legyőzni! Csak ismerd fel, hogy az a régi kétség. A tömegtudat, ami megpróbál 
téged magába visszaszippantani. Ez az a részed, aki annyira nagyon hozzászokott már ezer 
élethez a bolygón, hogy azt kérdezi, hogy „Tényleg, igazán készen állok?” 
 
Tehát sok kétséget fogtok érezni. És lényegében érezzetek abba bele! Ne meneküljetek el előle! 
Úgy értem merüljetek bele! Érezzétek azt át, mert minden, legyen szó akár a kétségről vagy az 
örömről, a boldogságról vagy a félelemről, végsősoron bölcsességgé lesz párolva. És így 
végeredményben téged szolgál. Ne félj tőle! 
 
 
Döntések 
 
A másik dolog, ami ellentmondásnak tűnhet az az, hogy arra kértelek téged. – sokat beszéltünk 
a múltban a választásokról, hogy „ Hozzál már egy nyavalyás választást! Csinálj már valamit! 
Hozz egy döntést!” – Amikor elkezdtünk közösen együtt dolgozni, azt mondtam, hogy „Válassz 
már valamit, mindegy mit, akármit!” – mert azt akartam, hogy emlékezz arra, hogy igenis 
hozhatsz választásokat. Úgy értem nagy választásokat az életedben. Nem kis választásokat 
értek ezalatt, hogy milyen zoknit viselj, vagy hogy milyen bort igyál, hanem a nagy döntéseket, 
mert megteheted. 
 
De most mégis arra kérlek benneteket, hogy a következő hat hónapban ne hozzatok semmilyen 
nagy döntést az életetekben. Semmilyen nagy döntést ne hozzatok! Ezt hívom én az 
„erőfeszítésmentes siklás és suhanás” idejének. (Adamus nevet) Arról beszélek, hogy hagyd 
magad erőfeszítésmentesen átsiklani és átsuhanni ezen a következő hat hónapon. Ne hozzál 
nagy döntéseket! És néhányan nagyon nagy döntésekkel néztek most szembe, vagy legalábbis 
ezt gondoljátok. Ne hozzatok nagy döntéseket! És itt nem a kis apró dolgokról beszélek, hogy 
melyik étterembe menj enni, vagy az ehhez hasonlókról. Hanem a nagy dolgokról. És mik a 
nagy dolgok? – Az állások, munkahelyek, párkapcsolatok, az, hogy itt maradj-e a bolygón. A 
költözés. Hogy elmenj-e valahova? És ezzel nem azt mondom, hogy ne tedd meg ezeket! Csak 
azt, hogy ne hozzál ezzel kapcsolatos döntéseket! 
 
Most a teljes bizalomnak van itt az ideje! Sokat beszéltem a bizalomról az első Shaumbrával 
közösen megírt könyvükben, aminek a címe, hogy „Mesterek az Új Energiában.” Most visszatérek 
erre, és azt mondom, hogy eljött annak az ideje, hogy feltétel nélkül megbízz magadban, és 
fejezd azt be, hogy megpróbálsz mindent igazgatni és manipulálni. És csak bízz meg magadban 
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feltétel nélkül! Engedd be az Isteniségedet! Csak engedd meg, hogy az a részed, az a 
szentséges isteni részed itt legyen! Ne hozz egy csomó döntést, csak legyél megengedő! És 
meg fogod látni, hogy sok dolog fog történni. Ez nem azt jelenti, hogy hat hónapon keresztül 

csak ücsörögni fogsz és szét fogod unni 
magad. Sok minden fog történni az 
életedben. 
 
De a nagy döntésekkel várj! 
 
Felmerült egy kérdés az interneten 
keresztül. Valaki most azt kérdezte, hogy 
„ Mi lesz akkor, ha teherbe esek?” – Hát 
nem hoztál ezzel kapcsolatosan döntést, 
hogy teherbe akarsz esni. Az csak 
megtörtént, ezért biztonságban vagy. Nem 
hoztál erre vonatkozóan egy nagy döntést. 
(nevetések) 
 
Ha éppen azon gondolkozol – mert nem 
szereted a munkádat – hogy változtatni 

szeretnél, akkor ne tegyél semmit! Attól az még lehet, hogy meg fog változni. Lehet hétfőn 
bemész dolgozni és kirúgnak. Jó nagy végkielégítést kérj – de ebben az esetben sem te 
hoztad meg a döntést, hanem az egyszerűen csak megtörtént. 
 
Amikor jövő héten vagy a rákövetkező héten hazamész, és azt látod, hogy a házadból minden 
eltűnt, nincsenek ott a bútorok, és bankszámlád is ki lett ürítve – mert a társad mindent elvitt, 
amíg te nem voltál otthon, hát ebben az esetben sem te hoztad meg ezt a döntést, hanem a 
társad. Tehát ne te hozd meg a döntést arra vonatkozóan, hogy kiszállsz abból a kapcsolatból, 
hanem csak hagyd azt megtörténni. A következő hat napban ne hozzál nagy döntéseket, csak 
engedd meg, hogy bármi, ami csak az utadba kerül, az megtörténjen. 
 
Szeretnék erre csinálni egy merabh-ot. Az újaknak mondom, hogy a merabh annak az ideje, 
amikor kiszállunk a fejünkből, és belemegyünk egy tudatosság váltásba. Ez egy jó dolog – csak 
hallgatod a zenét, és megengeded ezt a tudatosság váltást. Nem kell ezen a fejedben dolgoznod. 
Ez a merabh. 
 
 
Kérdések és válaszok 
 
De mielőtt még megcsinálnánk a merabh-ot, fogadok egy pár kérdést, mert tudom, hogyha 
lenne egy kapcsolótábla az interneten, akkor azt most hirtelen elkezdene világítani. Nem 
tudom, hogy itt Kona-n van-e kérdésetek, de fogadok egy pár kérdést. Szeretném tisztázni, 
hogy mit értek azalatt, amikor azt mondom, hogy a következő hat hónapban ne hozzatok 
nagy döntéseket. 
 
És a legelső kérdésnek annak kellene lennie, hogy „Ennek a hat hónapnak, amiről beszélsz, köze 
van-e ehhez az egész hazahíváshoz?” – És a válaszom erre egyértelmű igen. 
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Jó, jöhet a következő kérdés! 
 
2. SHAUMBRA: Pont azon gondolkoztam, hogy talán 
vennék egy kis házat. Ez nagy döntésnek minősül? 
 
ADAMUS: Igen. (a kérdező nevet) 
 
2. SHAUMBRA: Oké. 
 
ADAMUS: Mennyire kicsi házról van szó? 
 
2. SHAUMBRA: Egy hálószobás. 
 
ADAMUS: Egy hálószobás. 
 
2. SHAUMBRA: Igen. 
 

ADAMUS: És szerinted ez egy nagy döntés? Mármint… 
 
2. SHAUMBRA: Nem igazán. 
 
ADAMUS: Nem igazán. 
 
2 .  SHAUMBRA: Nem. 
 
ADAMUS: Akkor rendben van, de ha ezen komolyan el kell gondolkodnod, hogy: - Akkor ez 
most jó vagy rossz? Meg kellene tennem vagy nem kellene megtennem? Meg van rá a pénzem? 
– Akkor ne tedd! – Ha viszont ez nem egy nagy döntés, hanem csak valami olyan, amit minden 
nap megteszel… 
 
2. SHAUMBRA: Csak egy olyan valami, aminek értelme van. 
 
ADAMUS: Igen, igen. De ha ezt egy nagy döntésnek érzed, ha tényleg stresszelned meg 
gondolkoznod kell rajta, akkor ne menj bele! Csak várj! 
 
2. SHAUMBRA: Oké. Köszönöm. 
 
ADAMUS: Mi van még ott? Van ott még egy másik nagy döntés, amin gondolkozol. 
 
2. SHAUMBRA: Ó! Talán te jobban tudod. (Adamus nevet) Mondd meg! (mondja nevetve) 
 
ADAMUS: Szeretném, ha beleéreznél! Mi van még ott? 
 
2. SHAUMBRA: Talán a párkapcsolat? 
 
ADAMUS: Igen, igen, igen. 
 
2. SHAUMBRA: Tehát ne döntsek el semmit, csak folytassam tovább, bármilyen fura… 
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ADAMUS: Igen, igen. (nevetés) 
 
2. SHAUMBRA: …fura a dolog. 
 
ADAMUS: Szeretnél mesélni róla? 
 
2. SHAUMBRA: Részemről rendben van. 
 
ADAMUS: Mi a helyzet a párkapcsolattal? 
 
SHAUMBRA 2: Ó, hát már évek óta tart, de 
igazából semmi konkrét. 
 
ADAMUS: Igen, igen. 
 
2. SHAUMBRA: És úgy látom, hogy ez a részemről működik. 
 
ADAMUS: Hány éve tart? 
 
2. SHAUMBRA: Hét éve. 
 
ADAMUS: Ne hozzál most ezzel kapcsolatosan döntést! 
 
2. SHAUMBRA: Oké. 
 
ADAMUS: Ez most nem egy jó időszak egy ilyen nagy döntésre. 
 
2. SHAUMBRA: Oké. 
 
ADAMUS: Igen, igen. 
 
2. SHAUMBRA: Rendben. Köszönöm. 
 
ADAMUS: Igen. Jó. 
 
LULU: Oké, az életem jelenlegi pontján hajléktalan vagyok. 
 
ADAMUS: Ühüm. 
 
LULU: Nincs otthonom. 
 
ADAMUS: Igen. 
 
LULU: És éppen azon gondolkoztam, hogy… 
 
ADAMUS: És éjjelente hol alszol? 
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LULU: Hotelekben. 
 
ADAMUS: Hotelekben. Az jó lehet. 
 
LULU: Igen, és nagyon drága. (mondja nevetve) 
 
ADAMUS: Igen! Jó hotelekben? 
 
LULU: Igen, jó hotelekben. 
 
ADAMUS: Jól van akkor. 
 
LULU: És vettem magamnak egy Teslát, amit ingyen 

tudok tölteni, és csak ingyen furikázok vele. 
 
ADAMUS: Ráakaszthatnál egy lakóautót a Teslára, és akkor lenne otthonod és autód is. 
 
LULU: Van lakóautóm. 
 
ADAMUS: Látod? Nem is vagy te hajléktalan. 
 
LULU: Hát abban van a bolt. 
 
ADAMUS: És mi a kérdésed? Házat szeretnél venni? 
 
LULU: Éppen benne vagyok a házvétel folyamatában, hogy letelepedjek. 
 
ADAMUS: Már kinézted a házat? 
 
LULU: Igen. 
 
ADAMUS: Meghoztad már a döntésedet a házzal kapcsolatosan. 
 
LULU: Már folyamatban van. 
 
ADAMUS: Ó, hát akkor ez rendben van. Már meghoztad ezzel kapcsolatban a döntésedet. Jól 
van. Akkor nincs miért aggódnod. 
 
LULU: De a pénzügyi intézmény még nem hozta meg a döntését. 
 
ADAMUS: Hát ilyenkor szoktam azt mondani, hogy csak engedd meg, hogy a dolgok történjenek. 
De már korábban meghoztad a döntésedet, úgyhogy ez már nyélbe van ütve. Most már csak 
engedd el, és csak figyelj, hogy mi történik. 
 
LULU: Oké. ADAMUS: Oké? 
 
LULU: Oké. 
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ADAMUS: Jó. És nagy az a lakóautó? (nevetések) 
 
LULU: Egy Mercédesz 5-ös Wind. 
 
ADAMUS: Az jó nagy. 
 
LULU: Igen, nagyon jól néz ki. 
 
ADAMUS: Jó. 
 
LULU: Igen. 
 
ADAMUS: Oké, jöhet még pár kérdés! 

 
JEAN: Azt szeretném kérdezni, hogy mi van azokkal az 
emberekkel, akik ezt a jövőben fogják olvasni, akik ma 
nincsenek itt? 
 
ADAMUS: És te erre mit válaszolnál? 
 
JEAN: Azt, hogy legyen a pillanatban. 
 
ADAMUS: Ez akkor érvényes, amikor elolvassák vagy 
amikor megnézik. 
 

JEAN: Jó. Köszönöm. 
 
ADAMUS: Akkor érvényes rájuk nézve. 
 
JEAN: Köszönöm. 
 
ADAMUS: Tehát ez a csoport, aki ezt most látja vagy pár nap múlva, azokra ez most vonatkozik. 

Amennyiben valaki majd később nézi ezt meg, arra 
majd abban az időkeretben vonatkozik, amikor majd 
megnézi vagy elolvassa. Mert máskülönben… 
 
Ugye senkit nem akarsz megijeszteni? (nevetések) 
 
JESSICA: Nagyon szorongok, de… 
 
ADAMUS: Az rendben van. 
 
JESSICA: Muszáj felállnom? 
 
ADAMUS: Én mindig nagyon kedves vagyok. Nem, nem 

kell felállnod, nyugodtan maradj ülve. 
 
JESSICA: Augusztusban férjhez megyek és ezt egy nagy döntésnek érzem. 
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ADAMUS: Igen, ez egy nagy döntés. 
 
JESSICA: Óriási döntés. De soha nem gondolnám meg magam. 
 
ADAMUS: Ismered a személyt? Úgy értem találkoztál már vele? (nevetés) 
 
JESSICA: Már 10 éve együtt vagyunk. 
 
ADAMUS: Ó, már 10 éve! 
 
JESSICA: Igen. 
 
ADAMUS: Ez nem egy nagy döntés. És már különben is meghoztad a döntést, hogy férjhez mész. 
 
JESSICA: Akkor ez… 
 
ADAMUS: Igen, igen. 
 
JESSICA: Oké. 
 
ADAMUS: Igen. Rendben vagy. JESSICA: Rendben! (mondja nevetve) 
 
ADAMUS: Rendben vagy! Igen! 
 
JESSICA: Nagyon gyorsan ver a szívem! 
 
ADAMUS: Mert ha már elkötelezted magad valami mellett – hogy férjhez mész, vagy teherbe 
esel, vagy veszel egy házat, vagy belekezdesz egy üzletbe – amennyiben ezt  a döntést már 
meghoztad, akkor csináld végig! Én arról beszélek, hogy mostantól ne hozzatok nagy döntéseket! 
 
JESSICA: Oké. 
 
ADAMUS: Jó. Ó, és már érzem is, hogy a Shaumbra közösségi média beindul most ettől a sok 

mindentől. Jól van. 
 
MICHELE: Miért? 
 
ADAMUS: Miért? Miért? Azt hittem ez csak egy költői 
kérdés volt. 
 
MICHELE: (nevetve) Nem! 
 
ADAMUS: Miért? Azért, mert. Miért? Csinálni fogunk egy 
merabh-ot, ahol ezt majd jobban elmagyarázom, de 
szerinted miért? 
 

MICHELE: Ezzel a sok változással és dologgal, amik történnek, és mi is változunk, és azok a 
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dolgok és döntések, amiket ma meghoznánk, talán hat hónap múlva már nem ugyanezeket a 
döntéseket hoznánk meg, mert akkorra mi is mások leszünk. 
 
ADAMUS: Tökéletes. Igen. 
 
MICHELE: Oké. 
 
ADAMUS: Ez most nem jó időszak a döntések meghozatalára, mert olyan változások történnek 
bennetek sok-sok különféle szinten, hogy ha ma meghozol egy döntést, az nem annyira lesz 
alkalmazható hat hónap múlva. 
 
Továbbá szeretném, ha hozzászoknátok a magatokba vetett bizalomhoz és a megengedéshez. 
Nem a külső erőkről beszélek, hanem a megengedésről és az abba vetett bizalomról, hogy 
minden a legjobban alakul a számodra. És sokkal kevesebb döntést fogunk hozni. Mert az csak 
ott lesz a számodra, és ez a Merlin. Ez a benned lévő Mester. Ott lesz, mielőtt még szükséged 
lenne rá. Nem kell  küzdened a régi emberi döntéshozatal folyamattal, vagy legalábbis nem túl 
gyakran. Elfoglalhatod magad egész álló nap azzal, hogy eldöntsd, hogy mit fogsz enni, vagy 
inni, hogy merre fogsz sétálni egy nagyot, de a nagy dolgok elkezdenek gondot viselni saját 
magukra. És ez egy bámulatos módja az életnek. És ez furcsa, hogy ez pont akkor történik, amikor 
kiment ez az egész hazahívás. Nem ti tértek haza, hanem azok, akik eddig beavatkoztak a bolygó 
dolgaiba. Őket hívják most vissza. Igen. Jó. 
 
KATARINA: Már megválaszoltad a kérdésemet, mert a kérdésem az, hogy  most rengeteg minden 

változik az életemben,  és az az érzésem,  hogy sok döntést 
kell meghoznom. 
 
ADAMUS: És ez megterhelő, ugye? „Mit is kellene tennem?” 
– El tudod képzelni? De nem kell ezt tenned. Minden 
magától meg fog oldódni. 
 
KATARINA: Igen, ezt mondtad, amire kinyílt a szívem, mert 
az az érzésem, hogy meg se tudnám hozni azokat a 
döntéseket, és a dolgok csak megtörténnek. Tehát 
próbálom a szívemet követni és együtt haladni az 
áramlással, és meglátni, hogy az hova vezet engem. 
 

ADAMUS: Igen. 
 
KATARINA: De egy ponton itt az emberi élet valóságában muszáj döntéseket hoznom. 
 
ADAMUS: Igen. 
 
KATARINA: Akkor arról van szó, hogy legyek megengedő és a dolgok csak megtörténnek, és 
az egyetlen félelem az az, hogy azt hallottam, hogy „Ha nem hozol döntéseket, akkor majd 
mások meghozzák azt a helyetted.” 
 
ADAMUS: Igen, és ez így igaz a legtöbb emberre, de nem itt, ahová most tartunk. A legtöbb 
ember számára nagyon fontos, hogy hozzanak döntéseket, hogy keresztülmenjenek a 
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tapasztaláson, és felelősséget vállaljanak. De mi itt most tényleg sebességet váltottunk, és fel 
fogjátok ismerni, hogy nem kell sok döntést hoznotok. A dolgok csak meg fognak történni és ez 
te vagy, a te isteniséged, a Mester, a Merlin, vagy hívd ezt tetszésed szerint, és a dolgok csak 
megtörténnek. Ott lesz a ház, ott lesz a munka, ott lesz a párkapcsolat. Amikor az emberi 
döntéshozatal folyamatában vagy, akkor az néha mentálissá válik – nem néha, hanem szinte 
mindig – és az történik, hogy azt gondoljátok, hogy a tényeken alapulva hozzátok meg a 
döntéseiteket, pedig a korlátaitokon alapulva hozzátok meg azokat. 
 
Ahogy befejezed a nagy döntések meghozatalát az életedben, akkor az megnyit téged, és a 
korlátok elengedésre kerülnek, és egyszeriben csak azon kapod magad, hogy a dolgok 
történnek és nagyon is helyén valóak, megfelelőek, nem félelmetesek és tökéletesek a 
számodra. És felismered, hogy többé már nem kell azt a sok kis döntést vagy akár a 
középszintű döntéseket sem meghoznod. A dolgok egyszerűen csak megtörténnek, de úgy, 
hogy az betölti a szívedet. És egy bizonyos értelemben azt is mondhatod, hogy „Már meghoztam 
a döntést. Már meghoztam azt az egy döntést, hogy mindaz legyek, Aki Vagyok!” – és most 
megtörténik. 
 
KATARINA: Igen, ennek sok értelme van. 
 
ADAMUS: Az elején azt mondtad, hogy rengeteg döntést kell meghoznod – de nem kell! 
 
KATARINA: Sok minden történt. Még csak nem is én döntöttem felőlük. Egyszerűen csak 
megtörténtek, és ráadásul még jobban is, mint ahogy azt el tudtam volna képzelni. 
 
ADAMUS: Igen. 
 
KATARINA: Szóval ez most egy fura időszak, de közben pedig nagyszerű… 
 
ADAMUS: Jobb, mint amit el tudtál volna képzelni. Ez a kulcs. Ez a kulcs. 
 
KATARINA: Igen! (mondja nevetve) Igen! 
 
ADAMUS: Sokszor, amikor az ember belemegy a döntéshozatal folyamatába a saját életében, 
akkor az tényleg a korlátokon  alapszik. Csak érezz  bele sok döntésedbe, amit meghoztál az 
életedben. Azok nem a nagyszerű és mondhatni elmén túl létező őrületes potenciálokon 
alapultak, hanem a korlátokon, a korlátozottságon. Azok alapja – és mindig ezt mondom, hogy 
minden emberi döntés, minden választás az érzelmeken alapszik, és nem az intellektuson, nem 
a tényeken. Persze ezt a tényekkel támasztod alá magadnak, de akkor is minden egyes döntés, 
még az is, hogy mit fogsz ma délután enni, egy érzelmi alapú döntés. És aztán majd azzal 
támasztod alá vagy igazolod magadnak, hogy „ Ez egészségesebb a számomra – vagy mindegy 
mivel. De minden egyes döntés, minden egyes választás az érzelmeken alapszik.” 
 
A tény pedig az, hogy túl fogunk lépni azon, hogy azokat a tényleg nagyon lekorlátozott élet 
választásokat hozzuk meg. Az van, hogy ez az az időszak, amikor tényleg együtt sétálsz a 
Mesterrel, amikor tényleg együtt sétálsz a Merlinnel, aki már ott van benned. Jó. 
 
Még két kérdés jöhet, és utána csinálunk egy merabh-ot. Igen, ott leghátul. 
 



Szenvedély 2020 Sorozat: 7. Shoud 

 

 

www.crimsoncircle.com 38  www.centrodavida.com  
 

HORACE: Köszönöm. Azt terveztem, hogy az idén veszek egy otthont, legyen az egy lakás, egy 
ház vagy akár egy épület. De mégis az az érzésem, hogy nem tudok kikerülni a bérlés 
ciklusából. Már megint bérlek egy lakást. 
 
ADAMUS: Igen. HORACE: És… 
 
ADAMUS: De már meghoztad a döntésedet. 
 

HORACE: Igen, meghoztam. 
 
ADAMUS: Oké. Most már nem kell emiatt aggódnod, a 
dolgok egyszerűen csak meg fognak történni. A döntést 
már meghoztad, vagyis nem most próbálsz meg 
döntést hozni. Nem azt mondod most nekem, hogy 
„Most akkor megtegyem vagy ne? Kellene vagy nem?” – 
Már elkötelezted magad. Az energia már mozgásban 
van. Már összegyűjti azokat a dolgokat, amikre 
szükséged lesz ahhoz, hogy bejöjjenek és testet öltsenek, 
manifesztálódjanak a számodra. 
 
Persze játszhatod azt a játékot, hogy úgy teszel, mintha 

döntést hoznál arról, hogy akkor ez most egy lakás vagy egy ház legyen, és mennyibe kerüljön. 
Játszhatod ezt a játékot, de én ezt most rögtön elengedném, és csak figyelném, ahogy az 
energia bejön és szolgál téged, ahelyett, hogy lefoglalnád magad azzal a sok döntéssel, 
aggodalommal és minden egyébbel. És időnként ez ijesztő lesz, mert azt mondod, hogy „ De 
nekem ezen gondolkoznom kellene! Döntéseket kellene hoznom! Rá kellene összpontosítanom!” 
– Nem. Nem. 
 
HORACE: Nem igazán a kétségről van itt szó, hanem sokkal inkább egy bosszankodásról és 
haragról. Már nagyon elegem van ebből! 
 
ADAMUS: Igen. 
 
HORACE: Csak azt akarom, hogy a dolgok megmozduljanak. 
 
ADAMUS: Jó. De már meghoztad a döntésedet. 
 
HORACE: Igen. 
 
ADAMUS: Akkor rendben vagy. Ezen a ponton csak azt mondom, hogy a következő hat 
hónapban ne hozzál nagy döntéseket! Már eldöntötted, hogy mit akarsz, tehát ez már 
megvalósulás alatt van. 
 
HORACE: Oké. 
 
ADAMUS: Úton van feléd. 
 
HORACE: Köszönöm. 
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ADAMUS: És ezt komolyan mondom. De nem feltétlenül az lesz, amit esetleg ma elvárnál. 
 
HORACE: Jó. Tudom, hogy lekorlátozom magam, és ezt örömmel hallom! Tehát ez jó! 
Köszönöm. 
 
ADAMUS: Jó. Még egy kérdés. Tudom, hogy van itt valahol még egy kérdés. Vagy talán 
mégsem. 
 
7. SHAUMBRA (férfi): Nincs kérdésem. Én csak a Realizációt akarom, mert szerintem a hat hónap 

leteltével megtörténik a Realizációm. (mondja nevetve) 
 
ADAMUS: Oké. Vagy talán még a hat hónap letelte előtt. 
 
7 .  SHAUMBRA: Ó! Hm? 
 
ADAMUS: Talán a hat hónap letelte előtt meg lesz a 
Realizációd. 
 
7 .  SHAUMBRA: Most, még a hat hónap letelte előtt? 
 
ADAMUS: Igen. 
 
7 .  SHAUMBRA: Ó, még a hat hónap letelte előtt meg 
lesz a Realizációm! (nevet) 
 

ADAMUS: Igen. Jó. Az jó. Igen, de már meghoztad erre a választásodat, ezért nem kell emiatt 
aggódnod. 
 
7 .  SHAUMBRA: Köszönöm. 
 
ADAMUS: Köszönöm. Akkor most kérnék egy kis zenét! 
 
 
Merabh 
 
Jól van. Elérkezett a merabh ideje. Itt az ideje annak, hogy egyszerűen csak megengedd ezt a 
tudatosság váltást! 
 
(megszólal a zene) 
 
Beszélni fogok egy keveset. Ezt szoktam egy merabh alatt csinálni, de nem túl sokat. 
 
Itt az ideje, hogy vegyetek egy mély lélegzetet és érezzetek bele mindenbe, ami történik! 
 
Itt van ez a koronavírus. Ez egy hatalmas nagy elterelés. Ez sok mindent össze fog zavarni, de 
tényleg egy óriási elterelés a többi dologtól, ami a bolygón történik. Mármint ez valódi. A 
gazdaságról szól. Emiatt mindenki aggódik és idegeskedik. 
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Aztán itt van ez a másik dolog, amit a legtöbb ember soha nem fog felismerni. És ezzel egy 
időben jelenleg az Ark Rendje bezárja a 
kapuit. Többé már nincs rá  szükség. 
Jelenleg elegendő olyan ember van a 
bolygón, aki tényleg elkezdi megérteni a 
saját szuverén kapcsolatát az energiával, a 
saját energiájával. 
 
Az Ark Rendjére többé nincs szükség. 
Újak fognak érkezni erre bolygóra, de 
most már sok Új Föld is létezik. És oda is 
mennek majd. 
 
És ahogy az Ark Rendje bezárja a kapuit, 
hívás megy ki a beavatkozók számára, 
hogy térjenek haza. 
 
Az angyali családok visszahívják a tagjaikat, hogy „Most már ideje hazajönni!” 
 
És ez nem csak azokra lesz hatással, akik itt időztek a bolygó láthatatlan birodalmai körül. Hanem 
azokra az emberekre is, akikkel együtt dolgoztak. És közülük sem mindegyik rosszindulatú. 
Nem mindegyikük próbált nagy pusztítást végezni a bolygón. Néhányan azért voltak itt, hogy 
megtanuljanak dolgokat a saját angyali családjuk számára. 
 
Most mindegyiküket visszahívják, és most teszek egy kijelentést – (Adamus nevet), és Cauldre 
nem akarja, hogy ezt mondjam, de akkor is teszek most egy vad kijelentést. A Plejádiakat egy 
kategóriába helyezem a beavatkozókkal. Semmi jót nem tudok mondani a Plejádiakról, és 
azok, akik most  azt mondjátok, hogy „Legyen  mindenkinek béke, szeretet  és öröm!” – Nem! 
Nem kedvelem őket! Hazudnak. Csalnak. Már nagyon-nagyon régóta beleavatkoztak ennek a 
bolygónak a dolgaiba! Rávettek egyébként nagyon jó embereket arra, hogy csatornázzák 
őket! Manipulatívak. Energiát lopnak, és nagyon sok állítólag plejádiakat csatornázó hirtelen 
abba fogja hagyni a csatornázásukat, mert hirtelen megérzik, hogy nincs ott semmi. Aztán 
lesznek olyanok is, akik ezt továbbra is csinálni fogják, ami teljesen hamis lesz, mert a 
Plejádiakat visszahívták. És nyugodtan megmondhatjátok nekik, hogy ezt én mondtam. 
 
Igen, én ki lettem tiltva Sedona-ból, és erre büszke vagyok. Tudjátok, hogy  én vagyok az egyetlen 
Felemelkedett Mester, akit nem engednek vissza Sedona-ba? (Adamus nevet) És ennek jó oka 
van. 
 
Tehát ez az egész minden történik. A beavatkozókat hazahívták, így a bolygó most már saját 
magától haladhat tovább, a saját maga módján, a saját embereivel. Megtörténhet az új emberi 
faj megszületése minden külső beavatkozás nélkül. Belemehet az energia és a tudatosság 
kapcsolatának egy teljesen új megértésébe, a földönkívülik felhőjének a beavatkozása nélkül. 
 
Ez a következő hat hónap nagyon érdekes lesz. És újra elmondom, hogy ne csak a főcímeket 
olvassátok el, hanem azt is, ami a fő címek mögött van, ami az újság más oldalain található, már 
ha egyáltalán léteznek még újságok. Léteznek még? 
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Csak érezzetek bele abba, hogy mi fog történni a bolygón ebben a következő hat hónapban, 
és ami még ennél is fontosabb, abba, hogy mi fog történni veled személyesen. 
 
Ne hozzatok nagy döntéseket! Ennek meg van az oka. Most vége lesz annak az időszaknak, 
ahol egyedül kellett  meghoznod azt a sok-sok döntést, legyen szó  akár egy párkapcsolatról, 
egy házról, egy munkáról, gyerekekről vagy az életed irányáról. Most már nem kell ezt tenned, 
nincs rá szükséged. Meg fogod látni, hogy ami tényleg ott van a szívedben, ami igazán ott van 
a szívedben – nem azokról a döntésekről beszélek, amik az elmében vannak, hanem azokról, 
amik igazán ott vannak a szívedben – elkezdenek megvalósulni az életedben. 
 
A múltban, amikor 
benne voltál a fejedben, 
tényleg eléggé elcsesztél 
sok döntést vagy 
lehetőséget az 
életedben. 
 
Most már tényleg eljött a 
bizalom ideje. 
 
Próbálod azt gondolni, 
hogy mindennel 
kapcsolatban meg kell 
hoznod a döntéseidet. 
De ez azt jelenti, hogy 
nem bízol, nincs meg a bizalmad. Most van itt annak az ideje, megbízz abban, hogy te, a Merlin, 
te a Mester – teszed megtörténtté ezt az összes dolgot. 
 
És nem valami rajtad kívül  található erő. Valójában, ahogy ezek a dolgok megtörténnek az 
életedben most, ahogy a szíved valódi, igaz vágyai elkezdenek megvalósulni, fel fogod ismerni, 
hogy ez tényleg te vagy. Mindössze az a részed, akit már nagyon régen elzártál. 
 
És a hat hónap leteltével, úgy, hogy nem hozol nagy döntéseket, szerintem elkezded felismerni, 
hogy többé már tényleg nem lesz olyan sok nagy döntés, amit meg kell hoznod. 
 
Egy teljesen másfajta áramlásban vagy. Egy másfajta kegyelmi állapotban vagy, ahol a dolgok 
csak megtörténnek. 
 
Az történik, hogy az energia rád reagál - az energiád a szívedre reagál. Az elme nem próbál meg 
mindenre rájönni a korlátozott állapotában, mert hirtelen felismered, hogy így működik az 
energia. Beleérez a szívbe. Beleérez a valódi vágyakba, és azok aztán egyszerűen csak 
megtörténnek. 
 
Az energia téged szolgál. Elhozza az életedbe a megfelelő embereket a megfelelő időben, 
elhozza a megfelelő lehetőséget. Nem kell ezen dolgoznod, stresszelned. 
 
Tehát a következő hat hónapban ne hozzatok nagy döntéseket. Csak bízzatok, legyetek 



Szenvedély 2020 Sorozat: 7. Shoud 

 

 

www.crimsoncircle.com 42  www.centrodavida.com  
 

megengedőek, és csak figyeljétek azt, ahogy a dolgok megváltoznak. 
 
Ez egy érdekes időszaka az összefolyásnak. A földönkívüli  beavatkozó  létezőket most már 
hazahívják, és közben ez az egész koronavírus dolog történik a bolygón, itt vannak a 
technológiában bekövetkező változások, és csak nézzétek meg, 
hogy ez a sok minden mennyire összefügg egymással. 
 
Vegyünk egy mély lélegzetet és nézzétek csak meg, hogy hol 
tartotok most! 
 
Felülemelkedtek a zajon, a zűrzavaron és a káoszon. 
 
Vegyünk egy jó mély lélegzetet! 
 
Nem kell aggódnotok a nagy döntések miatt, és csak figyeljétek, 
hogy az energia másképpen fog szolgálni benneteket. 
 
(leáll a zene) 
 
És mint mindig, most is öröm volt számomra itt lenni veletek. Bármikor visszatérek ide Kona-
ra, akár egy Shoud-ra, akár egy más alkalomra. 
 
Akkor vegyünk egy mély lélegzetet, ahogy befejezzük ezt az ülést, és arra emlékeztetnélek 
benneteket, hogy minden jól van a teremtés egészében. Köszönöm. (a közönség tapsol) 
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