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8. 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. 
 
 
Drága barátaim, ennek ismerősnek kellene 
lennie. Mindannak, ami most történik, 
ismerősnek kellene lennie. Mert mi erre 
gyakoroltunk vagy próbáltunk már nagyon 
hosszú ideje. Talán nem ismertük a 
konkrétumokat, a pontos részleteket, mert 
azok nem igazán számítanak. De már azóta 
vártuk ezt az időszakot a Földön, amióta csak 
idejöttetek, sőt, már a legelső inkarnációtokat 
megelőzően. 
 
Mi, Shaumbra erre gyakoroltunk erre 
próbáltunk, beleéreztünk az energiákba már Tóbiás legeslegelső Shoud-ja óta. 
 
Ott dolgoztatok az Új Földeken, a sok-sok Új Földön már nagyon hosszú ideje, mert tudtuk, hogy 
ezen a bolygón a ti életetekben – mert ezt a létidőtöket ti választottatok, hogy itt legyetek – el 
fog jönni a nagy konvergencia ideje, és ez a nagy változás nem csak ezen a bolygón fog végig 
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söpörni, hanem az egész kozmoszon. 
 
És most arra kérlek titeket, hogy érezzetek ebbe bele! Néhányan azon tűnődtök, hogy miért 
nem féltek, pedig máskor félnétek, hogy miért nem szorongtok, pedig máskor tele lennétek 
szorongással. De most érezzetek bele ebbe egy kicsit, hogy ennek az az oka, hogy nagyon 
sokszor végig mentünk már ezen, amikor éjjelente összegyűlünk egymással az álom 
állapotaitokban, és máskor is, mert tudtuk, hogy ez a nagy változás be fog következni. Egy páran 
már nagyon türelmetlenek voltatok, hogy ez nem történt meg elég hamar, és azon töprengtetek, 
hogy „ Mikor fog már végre megtörténni?” – attól tartva, hogy ha ez nem történik meg 
ebben az életetekben, akkor lemaradtok valamiről. De történik. Pontosan itt van. 
 
Vegyünk erre egy mély lélegzetet! Azért ismerős ez az egész, mert mi erre már felkészültünk. Már 
felkészítettük erre magunkat. 
 
Felkészítettétek erre a testeteket és az elméteket. Rengeteg mindent elengedtetek, amiket 
életeken át magatokkal cipeltetek. Elengedtétek a hozzátok legközelebb álló dolgok nagy részét, 
ahogy azok nagy részét is, amiktől a legjobban féltetek. Nincs ebben semmi új. Korábban jártunk 
már itt - ezekben az elképesztő időkben a Föld bolygón. 
 
Akkor most vegyünk erre egy jó mély lélegzetet, és emlékezzetek rá, hogy tudtátok, hogy ez fog 
következni. 
 
Azt, hogy ez hogyan fog megmutatkozni vagy testet ölteni, azt nem tudtuk, de az nem is 
számított. Azt nagyon jól tudtuk, hogy nem egy háború fogja ezt okozni. Ahogy erről Linda is 
beszélt mostanában – Eesa drága Lindája, aki most itt ül mellettem – amikor azt mondta, 
hogy „Legalább nincs háború!” – Nincs, nincs. Ez a bolygó tényleg túl van már azon a fajta 

háborúzáson. De mégis 
kellett valaminek lennie, ami 
előidézi ezt a fajta váltást, és 
ez a változás a kozmosz 
egészében történik most. Ez 
az egész szinte már kissé 
túlságosan is grandiózus 
ahhoz, hogy egyszerre meg 
lehessen emészteni, pedig 
most éppen ez történik. 
 
És ha beleéreztek ebbe a 
(belső)tudásotokból, akkor 
emlékeztek arra, hogy ti ezt 
egész végig tudtátok. Ezért is 
van az, hogy a Shaumbrák 

közül sokan teljesen nyugodtak vagytok az egész helyzet kapcsán. Persze attól még előfordulnak 
ilyen szorongás periódusok nálatok is, kimondottan akkor, ha figyelitek a híreket. Az egy 
hatalmas szorongás aktivátor. De, amikor csak egyedül vagy, amire most rengeteg időtök 
kellene, hogy legyen, akkor ott van ez az emlékezés. Tudtátok, hogy ez fog történni, és tessék, 
most itt van. Még mindig van jó pár dolog, amin keresztül kell mennünk, amin keresztül kell 
menni a bolygón és a többi birodalomban, de ez most már elkezdődött és történik. 
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Akkor vegyünk egy jó mély lélegzetet és érezzünk ebbe bele! 
 
Annak összes oka, hogy itt vagy most ebben az életedben, az összes várakozásod, az összes 
elengedésed, az összes aggodalmad oka ez volt, ami most már itt van. És azt máris 
elmondhatom, hogy innentől kezdve nem lesz már ott benned az a korábbi szintű aggodalom. 
Mert bele fogsz érkezni a valódi, igaz szenvedélyedbe. Ezért is neveztük el ezt a sorozatot 
Szenvedély 2020-nak, mert tudtuk, hogy ez most már ebben az évben, nagyjából ebben az 
időszakban meg fog történni. 
 
Most már túllépsz a félelmeken és a kétségeken. Túllépsz a bűntudaton és a szégyenen. Túllépsz 
az azon való morfondírozáson, hogy mit kellene tenned. Túllépsz azon, hogy megpróbálsz 
előszedni valami régi elveszett emberi szenvedélyt, és most egyenesen belépsz a valódi, igaz 
szenvedélybe, ami az ittléted valódi oka. 
 
És a bámulatos pedig az, hogy ez az egész teljesen természetes. Nem kell rajta dolgoznod. 
Csak engedd meg! Hányszor mondtam már ezt nektek? Hányszor emlékeztettelek erre titeket? 
És hányszor talált ez süket fülekre? – Csak engedd meg! – De szerintem most már kezditek ezt 
felfogni. Most, hogy  ez a rengeteg dolog és ez a sok változás történik a világban, szerintem 
kezditek ezt felfogni. Az ittléted szenvedélye most TE vagy. 
 
És ez bámulatos, mert nem csak arról van szó, hogy most a szenvedélyedben vagy itt – amiről 
beszélni fogunk ebben a Shoud-ban, –  hanem arról is, hogy ti írjátok a történelmet. Ti írjátok 
a könyveket. Megosztjátok a történeteiteket. Ez  az  összes Shoud ezalatt a sok-sok év alatt, 
az összes tanfolyam, az összes összejövetel mind arról szólt, hogy történelmet írjatok az 
utánatok következők számára. 
 
És ennek a része voltál. A része voltál az összes 
Shoud elkészítésének. Még akkor is, ha 
személyesen soha egyetlen tanfolyamon sem 
vettél részt, akkor is a része voltál a Cloud Class 
tanfolyamok elkészítésének. A része voltál 
ennek az egésznek, hogy magunk mögött 
hagyjuk a történelmet azok számára, akik majd 
utánatok következnek. 
 
Ó, és tudom, tudom – szinte könnybe lábad a 
szemem, Cauldre szeme, szinte mindannyian 
könnyeztek most – mert ez egy elképesztően 
hosszú és időnként nagyon nehéz utazás volt. 
És sokan, akik Shaumbrának hívták magukat, 
menet közben itt hagyták a Bíbor Kört, vagyis kiszálltak. Hiszen ez roppant intenzív és nagyon 
fájdalmas volt időnként minden értelemben. Ezért aztán vagy elterelték magukat, vagy pedig 
úgy döntöttek, hogy többé nem részei ennek a csoportnak. Nincs ezzel semmi baj, mert tudjátok 
benne lesznek a következő hullámban. 
 
De ti egészen idáig eljutottatok. És jelenleg itt vagytok a szenvedélyetekben. És ebben 
tényleg nincs semmi új, mert már elpróbáltuk ezt, már felkészültünk erre. Szeretnék egy 
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áldomást inni mindannyiótokra a nagyra becsült  Felemelkedett Mester pozíciómból, mert 
ma az összes Felemelkedett Mestert én képviselem. Sajnálatos módon ez nem egy finom 
pohár bor, de később majd azt is iszunk. Jelenleg nem tudom mi van ebben a pohárban. (Adamus 
belekortyol a pohárba) Ez valami keserű  ital, ahogy néha az élet  is keserű tud lenni. 
 
 
A Nagyobb Kép 
 
Akkor vegyük  szemügyre a nagyobb  képet!  Ez  most kiemelten fontos – hogy a nagyobb képet 
lássátok, mert az apró kis részletek le fognak húzni titeket. Akkor nézzük most meg a nagyobb 
képet és azt, hogyan állnak össze a darabkák. És teljesen mindegy, hogy mi történt eddig, és hogy 
mi fog történni a mai nap után, mindig a nagyobb képet lássátok! Mert nagyon könnyű 
beleveszni a részletekbe. 
 
Mi az, ami most valójában történik? 
 
Sokat beszéltünk erről mostanság az Angyalok Utazásában, az Ősi vérvonal elengedésében, 
valamint néhány üzenetben, amit megosztottunk a Shaumbrával. Ez az egész most történik, de 
lényegében arról van szó, hogy az Ark Rendje bejelentette, hogy bezárja a kapuit. Többé nincs 
szükség az Ark Rendjére. Ez volt az összes angyali család összejövetele annak érdekében, hogy 
megpróbáljanak megoldást találni a teremtés egészében holtpontra jutott energiák újra 
mozgásba lendítésére vonatkozóan. Erről van szó. Ez a nagyobb kép. 
 
Ott van 144.000 angyali család, akiknek a tagjai sok-sok milliárd léleklétezőt számlálnak, még 
jóval a Föld megteremtése előtt – és ahol az energia elkezdett lelassulni. Minden szinte 
majdnem teljes egészében leállt, és akkoriban tudott volt, hogy erre megoldást kell találni. 
Miért lassul le az energia? És az Ark Rendje abból a célból került megteremtésre, hogy 
megtalálja a választ erre a kérdésre. Ennek következtében aztán megteremtésre került a Föld, 
és sokan, szinte majdnem mindannyian  a Föld legkorábbi időszakában érkeztetek ide abból a 
célból, hogy segítsetek megtalálni a választ. 
 
Ez a Föld bolygó egy káprázatos teremtés volt. Itt 
volt az idő, a tér, a sűrűség, – amit korábban soha 
nem ismertetek, soha nem tapasztaltatok – a 
szabadság hiánya, ugyanakkor itt volt a Föld 
szépsége, a természet szépsége, a tanulás szépsége, 
és az a dolog, hogy nagyon-nagyon mélyre bele 
tudtatok merülni a saját teremtésetekbe, úgy, ahogy 
korábban soha senki nem volt erre képes. Tehát 
eljöttetek ide, erre a Föld bolygóra, hogy 
megtaláljátok a kapcsolatot a tudatosság és az 
energia között, hogy megtaláljátok az energia 
lelassulásának a valódi okát. És ezt egy nagyon 
érdekes módon tettétek meg. Újra megéltétek, 
kijátszottátok azokat a dolgokat, amiket már nem 
fizikai létezőkként megéltetek a többi birodalomban, és ezt lehoztátok ide a Földre, és itt, ennek 
a bolygónak a színpadán ismételten előadtátok őket, az idő, a tér és a gravitáció elemei 
közepette. Újra megéltétek azt. Újra éltétek a tapasztalásaitokat, de most ennek a bolygónak 
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a körülményeire igazítva ezt, a bolygó elemeivel együtt – ami a tér, az idő, a többi ember és 
a természet - és ezer vagy még több életen keresztül ezt tettétek. 
 
Persze ez elképesztően hosszú időnek tűnik, de lényegében egyáltalán nem volt olyan hosszú. 
Ezer élet tapasztalása után most végre eljutottunk a válaszhoz. És nem én adtam meg 
nektek a választ. Mindössze visszatükröztem nektek a választ  akkor, amikor eljutottatok 
ehhez a tudáshoz. Szavakba foglaltam azt számotokra. A válasz pedig így hangzik, hogy „Az 
energia teljes egészében a sajátod és a tudatosság az, ami beindítja az energiát. A tudatosság 
az, ami munkába lendíti számodra az energiát, és az összes energia a tiéd.” 
 
Szerintem ez nagyon egyszerű. El lehet mondani a Föld és az egész fizikai univerzum, továbbá 
minden más megteremtését pár mondatban. – Az energia a tudatosságra reagál. – továbbá – Az 
összes energia a tiéd. – És talán még egy harmadik mondatban pedig azt, hogy „Most már engedd 
meg, hogy az energia szolgáljon téged!” 
 
Ez ilyen egyszerű. Ettől az ember legszívesebben sírva fakadna ilyen sok létidő, ennyi sok 
nehézség után. De azt is nézzétek meg, hogy mennyi mindent megtanultatok és megéltetek 
menet közben. Nem pusztán csak egy fizikai kérdés megoldásáról volt itt szó. Hanem arról, 
hogy benne éltetek ezekben a bámulatos történetekben és tapasztalásokban és most itt 
vagytok. 

 
A válasz pedig az, hogy „ Az energia a tudatosságra reagál. 
Az energia a tiéd, és téged szolgál. – Végeztünk. Végeztünk. 
Ennyi volt.” 
 
És ahogy az Ark Rendje felismerte, hogy a válasz most már a 
felszínen van, és nincs többé a felszín alá rejtve, és többé már 
nem egy rejtelem, nem egy misztérium – tehát ahogy az Ark 
Rendje kimondta, hogy „Az emberek végre megtalálták a 
választ!” – nem sok ember, de nem is kell ehhez sok ember, 
elég egy kevés is – és ahogy felismerték, hogy ez az óriási 
kérdés a teremtés egészében az energia holtpontra jutására 
vonatkozóan megválaszolásra került, azt mondták, hogy 
„Eljött az idő. Eljött az idő arra, hogy összecsomagoljunk, 
hiszen most már az emberek egyenként elkezdik ezt 

felfedezni. És ez hamarosan végig söpör az egész bolygón.” –  A „hamarosant” ne úgy 
értsétek, hogy mondjuk egy éven belül. Ennél azért tovább fog ez tartani, de maradjunk 
abban, hogy hamarosan meg fog történni. A válasz tehát felismerésre került. 
 
Legelőször úgy hat hónapja beszéltem az Ark Rendjének a bezárásáról egy kis Shaumbra 
csoportnak. Kíváncsi voltam ennek a kis csoportnak a reakciójára, ha ezt így szemtől-szembe 
elmondom nekik, hogy hogyan reagálnak erre, és nem kaptak tőle sokkot, mert megértették. 
Ezt követően a Keahak-on is elmondtam ezt, utána pedig az összes Shaumbrának. És ez inkább 
egy emlékeztető volt, ahogy ezt Tóbiás szokta hívni – egy „aha” pillanat volt. – Aha! Tényleg! Én 
ezt egész végig tudtam, de keresztül kellett mennem a válasz megtalálásának a 
megtapasztalásán. – És megtaláltátok a választ, ami most már ott van az összes Shaumbrában. 
A válasz most már része a Shaumbrának. 
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Az energia a tudatosságra reagál. Hol van a tudatosságod? Az energia teljes egészében  a sajátod. 
Birtoklod azt? Mert ez nem másokhoz tartozik. És nem valahol odakint van. Semminek nem 
vagy az áldozata. Az összes energia a tiéd. Ettől vagy szuverén létező. És most már engedd 
meg, hogy az energia szolgáljon téged! 
 
Az Ark Rendje elkezdte bezárni a kapuit, összecsomagolni a holmijait, és persze kidobni a 
szemetet, majd visszamentek az angyali családokhoz és jelentették nekik, hogy „ Vége van. 
Megtalálták a választ. Ugyan csak egy kevesen, de meg van a válasz. Vége van. Meg van a 
válasz.” – Aztán még azt is mondták az angyali családoknak, hogy „ Itt az ideje annak, hogy a 
családok felbomoljanak, feloszlásra kerüljenek. Többé már nincs szükség arra, hogy az angyalok 
csoportokba tömörüljenek, mint ahogy eddig tettük. Egyáltalán nincs már erre szükség, mert 
végsősoron minden létező szuverén. És ha továbbra is benne maradunk ezekben a 
csoportokban, akkor tényleg nem fogjuk tudni felismerni, hogy az energia teljes egészében a 
sajátunk. Akkor továbbra is csoportos lesz energiánk, csoportos gondolataink lesznek, és 
csoportként fogunk reagálni mindenre.” 
 
Tehát ebben az elmúlt hat hónapban sok munka folyt az erre való felkészülés érdekében, az 
angyali családok felbomlására vonatkozóan. És amikor a Földön a legelső időzónában 
megkezdődött 2020. április 4-e napja, az üzenet kiment. Tudjátok az összes angyali család 
hazahívta a tagjait az elmúlt pár hétben. Mindenkit hazahívtak. Ó, hát voltak, akik egyáltalán 
nem akartak hazamenni, de mondhatni nem volt más választásuk. Haza lettek hívva az angyali 
családjukhoz emiatt az üzenet miatt. 
 
És a tanács elé járultak. Kivétel nélkül mindegyik angyali család tanácsot alapított. Összegyűltek 
egymással és erre a napra vártak, részben ennek a napnak a numerológiája miatt, mert ez 
tökéletesen illett ehhez az egészhez, másrészt pedig azért, mert itt az ideje annak, hogy a 
Krisztusi tudatosságból átlépjünk a Mesteri tudatosságba. A 33-ból átlépjünk a 44-be, és 
pontosan ez történik most ezzel a váltással, és erre a legtökéletesebb időpont pontosan 
2020. április 4-e: 4-4-4. Persze ennek nem kellett pontosan ezen a napon megtörténnie, de azt 
gondoltuk, hogy ez így nagyon jól működne. Ezt a dátumot soha, de soha az életben nem fogjátok 
elfelejteni. 
 
Tehát amikor a Földön a legelső időzónában elkezdődött a mai nap, azaz 2020. április 4-e, 
az üzenet elkezdett kimenni az angyali családokhoz. És egészen azóta ennek az üzenetnek az 
energiájában tartózkodnak. És ez az üzenet továbbra is sugárzásra kerül, el lesz énekelve az 
összes angyali családnak, az összes egyedi angyali létezőnek arról, hogy „Itt az ideje a 
felbomlásnak, a család feloszlásának.” 
 
És körülbelül mostantól számítva úgy 13-14 óra múlva az üzenet sugárzása véget ér. Abbamarad. 
És ezt az üzenetet mindenki hallja. Az egész kozmosz hallja „Itt az ideje a család 
felbomlásának, feloszlásának.” – Vannak, akik ezt egyáltalán nem akarják. És persze mindig 
vannak ezzel kapcsolatos szándékok. Vannak, akik úgy gondolják, hogy nem állnak erre készen, 
vagy hogy a családjuk nem áll erre készen – de ez akkor is meg fog történni. 
 
Sok-sok különféle helyre mennek majd, és lesznek, akik újra megpróbálnak majd csoportokba 
tömörülni, de ez egészen egyszerűen nem fog működni. Ez egyszerűen nem fog működni, mert 
ennek az egyenletnek a része az, hogy ismerd fel a szuverenitásodat, és hogy ehhez nincs 
szükséged se csoportokra, se családokra. És végsősoron ezzel jobban nagyra becsülöd az 
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isteniségedet, a szentségedet, továbbá képes leszel igazán megérteni a Namaste jelentését, azt, 
hogy Isten ott található minden egyes létezőben. 
 

Amikor a léleklétezők 
csoportokba tömörülnek, amikor 
egymásra támaszkodnak az 
energiáért, amikor egymásra 
támaszkodnak a válaszokért, 
akkor nem ismerik fel, hogy ez 
már mind ott van bennük. És 
pontosan ez volt az egyik 
buktatója az angyali 
családoknak. Azáltal, hogy 
csoportokba tömörültek 
egymással, ez  megnyugvást, 
vigaszt, kényelmet  és 
társaságot nyújtott a számukra, 
de közben pedig tényleg 

megakadályozta a családokat és az egyéneket abban, hogy felismerjék azt, hogy ez mind eleve 
bennük van. 
 
Nem tértek vissza az egységbe, hanem a saját Egységetekhez tértek vissza. Nem mentek 
Haza, pedig az angyali lények amióta csak elhagyták az Otthont, egyfolytában oda próbálnak 
visszatérni. Megpróbálnak oda visszatérni, mert azt hiszik, hogy ez jelenti a választ. Pont 
olyanok, mint a kisgyerekek, akik eltévedtek az erdőben, és kétségbeesetten próbálnak 
hazatalálni, de így csak még jobban eltévednek. Tudjátok, hogy megy ez. Amikor eltévedsz, 
amikor elveszted az irányt, akkor hajlamos vagy még jobban eltévedni, és még inkább nem 
találni az irányt, még jobban összezavarodni, és ez egészen addig így megy, míg végül fel nem 
adod a keresést. Míg végül megadod magad. Hát pontosan ez a helyzet – az angyali családok 
eltévedtek, ti is eltévedtetek itt ezen a bolygón a többi emberrel együtt – de most elérkezik a 
Realizáció ideje. 
 
Tehát ez jelenti a nagyobb képet, és ez az, ami jelenleg az angyali családokban történik. 
Máris csatlakozunk hozzájuk egy kicsit, hogy halljuk, érezzük és megtapasztaljuk ezt az üzenetet, 
ami sugárzásra kerül a családok felbomlására, az összes angyali család elengedésére 
vonatkozóan. 
 
 
Föld bolygó 
 
Akkor most beszéljünk arról, hogy mi történik a Föld bolygón, a saját hátsó udvarotokban! 
 
Jelenleg éppen a koronavírus történik a bolygón. A koronavírusnak, mint minden más vírusnak 
is, meg van az energetikai eredete. Vagyis ez nem csak egy biológiai egyensúlytalanságot 
jelent, ha nem valami mást próbál egyensúlyba hozni. Tudjátok beszélünk a szexuális energia 
vírusról, ami a maszkulin és feminin energiák újra egyensúlyba hozataláról szól, hogy többé már 
ne legyen ott köztük ez a konfliktus vagy egymásrautaltság, az egymásra való támaszkodás – 
vagyis, hogy a maszkulin többé már ne támaszkodjon a femininre, azaz ne függjön tőle, és ez 
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fordítva is igaz. Tehát, hogy többé már ne legyen ott a konfliktus a kettő között, és ne legyen 
ott az az áldozatiság, ami ezzel együtt jár. Ezt teszi a szexuális energia vírus. Nem biológiai 
jellegű, mégis pontosan úgy működik, mint egy biológiai vírus. Meg tudsz vele fertőződni. 
 
Tehát jelenleg itt van a bolygón ez a koronavírus, de mi az, ami valójában történik? Nos, ennek 
sok szintje van, de az történik, hogy egy újraindítást okoz a bolygón. Egy újraindítást. 
 
Ki gondolta volna, hogy ez egyáltalán lehetséges? Ki gondolta volna, hogy az emberek az egész 
bolygón otthon maradnak? Az utcák néptelenek, csendesek. Az égbolt is csendes. A levegő is 
csendes. Az emberek otthon vannak, és akadnak  olyanok, akiknek kifejezetten nagy nehézséget 
okoz otthon lenniük egyedül vagy a családtagjaikkal. Mások pedig ezt életük létező 
leggyönyörűségesebb időszakának tartják, ami a legnagyobb befolyást gyakorolja rájuk. Ezt 
másképpen el sem tudták volna tervezni. Nem tudtak volna eltervezni egy kéthetes otthonülős 
vakációt, mert akkor ott lett volna annak kísértése, hogy elmenjenek otthonról, és tegyenek 
meg dolgokat. De most a bolygó elcsendesedett. Ez egy újraindítás. 
 
És ebben az újraindításban sokan eljutnak önmaguk mélyebb részeikhez. Végre van egy kis 

csend az életükben. Végre magukba kell 
nézniük. És ez semmilyen más módon nem 
tudott volna megtörténni ennyi emberrel itt 
a bolygón – hogy magukba nézzenek, befelé 
forduljanak – csakis ezen a módon, legalábbis 
szerintem. 
 
Tehát ott van ez a zsenialitás a vírus mögött, 
és ez most sok ember elenged, aki készen 
áll rá. Meg lesznek ennek a vírusnak a 
halálos áldozatai, ahogy ez minden vírus 
esetében így van. És eléggé észrevehető, 
figyelemre méltó lesz a halálozási arány, de 
azok az emberek fognak meghalni, akik erre 
készen állnak. Vagyis ez a vírus a katalizátor 
szerepét tölti be a számukra. Itt az ideje, 

hogy hazatérjenek. Hallották az angyali családok hívását. Tudták, hogy ez most egy váltás 
időszaka itt, ezen a bolygón. És nem álltak arra készen, hogy ezen végig menjenek, így magukhoz 
vonzzák a vírust, a vírus pedig gondoskodik a problémáról, ők pedig hamarosan eltávoznak 
innen. Lesznek, akik az Új Földekre mennek majd, mások pedig a Földközeli birodalmakba 
mennek egy elmélkedés, vagy befelé fordulás céljából. Lesznek, akik azonnal vissza akarnak majd 
térni ide a bolygóra egy újabb inkarnáció céljából, de most egy érdekes erő van munkában. 
Sokszor a mai modern időkben az történik, hogy mikor valaki meghal, szinte már hetekkel vagy 
hónapokkal a halála után megpróbál visszatérni ide egy újabb inkarnációra, pedig régen 
évtizedek és évszázadok is elteltek két inkarnáció között, de manapság már hetekkel vagy 
pár hónnappal a haláluk után vissza akarnak ide térni. De jelenleg ez egyszerűen nem fog 
megtörténni. 
 
Nagyon sok minden történik a Földközeli Birodalmakban, ahol vannak angyali létezők, akik 
felügyelik azokat a szinteket, vagy segítenek azoknak a szinteknek, hogy biztosítsák azt, hogy 
azok, akik most távoznak el a Föld bolygóról, most hagyják hátra a fizikai testüket, elegendő időt 
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töltsenek a magukba fordulással, a befelé tekintéssel, a csendes időszakkal. Látjátok nem 
csak a Földön van most ez a csendes időszak. Mindenkinek, aki a Földközeli Birodalmakba 
távozik, keresztül kell mennie ezen a csendes időszakon. Minden elcsendesül, lenyugszik a 
teremtés egészében. 
 
A bolygó jelenleg egy óriási újraindításon megy keresztül. Erről máris többet fogunk beszélni, de 
szeretném, ha beleéreznétek abba, ami valójában történik. És amikor ebbe beleéreztek, 
akkor emlékezzetek rá, hogy ti ezt már tudtátok. Már keresztülmentünk ezen. Már beszéltünk 
erről, hogy valami történik a bolygón, ami mindent meg fog változtatni. És persze ennek 
hallatán a legtöbben rögtön egy háborúra gondoltatok, vagy valami hasonlóra, vagy pedig arra, 
hogy majd a földönkívüliek átveszik a hatalmat a bolygó felett. De azért mégis azt remélem, 
hogy erre egyikőtök sem gondolt. A földönkívülieket többé már különben sem engedik ide. El 
kell innen menniük. Többé nem avatkozhatnak bele a bolygó dolgaiba. 
 
Most egy hatalmas csendes időszakon megy keresztül a bolygó, és ez az, ami mindent 
megváltoztat. Mindent megváltoztat. 
 
Magának a vírusnak végsősoron óriási hatása lesz a gazdaságra – ó, persze már most is hatással 
van rá, de összességében szólva ennek óriási hatása lesz a gazdaságra – ami egy váltást fog 
okozni a bolygó gazdaságában. 
 
De mi is a gazdaság, a pénz? Pusztán csak energia. Tehát ugyanez történik. Annak ellenére, 
hogy azt mondom, hogy ez egy gazdasági vírus, végsősoron ez valójában az energiáról szól. 
Arról, hogy az emberek többé nem lesznek képesek másokat okolni vagy vádolni a bőség 
hiányukért. A Shaumrával ezen túlnyomórészt már régen túlléptünk, mert nekem ehhez nincs 
türelmem. Amennyiben nem élsz bőségben, akkor ez a te saját hibád, mert a bőség ott van 

mindenhol. Amennyiben nem 
vagy bőségben, az azért van, 
mert még mindig szeretsz 
hiányban lenni, és akkor…de ne 
akarjátok, hogy most ebbe 
belemenjek! A hiányban élő 
Shaumbrák nagy része eltávozott. 
A bőség ott van mindenhol. 
 
Az emberek otthon ülnek, és 
sokan elkezdenek azon 
gondolkozni, hogy „Tényleg 
vissza akarok térni ahhoz a 
munkához, amiben egy csepp 
örömet sem éreznem, ahol nem 

voltam bőségben?” – Persze nem ilyen értelemben fognak erről gondolkozni, ahogy mi 
beszélünk erről, hogy az energia szolgálja őket, de végeredményben ez az egész erről szól. Azt 
mondják majd, hogy „Az a munka nem igazán szolgált jól engem.” 
 
Hatalmas késztetést éreznek az emberek az egész bolygón a kreativitásra vonatkozóan. Sok 
ember otthon unatkozik vagy talán otthoni erőszakban van részük, illetve egyszerűen csak túl 
sok időt vesztegetnek el a jelentéktelen szociális médián. De rengetegen vannak olyanok, akik 
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érzik ezt a kreatív késztetést. Azt gondolják, hogy „Csinálni akarok valamit. Amikor a dolgok 
visszatérnek a normális kerékvágásba – ami soha nem fog megtörténni – akkor kezdeni akarok 
valamit az életemmel! Ki akarom fejezni magam. Tapasztalni akarok. Ki akarok terjedni, és…” – 
nos, ezt nem így fogalmazzák meg, de igazából a Realizációt akarják. A négy E-t akarják. (Bővebb 
információ itt található az Adamus 4E című anyagról.) 
 
Tehát sokan most otthon ülnek, és pontosan ebben a pillanatban nyitják meg magukat a 
kreativitásra. Persze az még jó sok időbe bele fog telni, amíg keresztüljutnak a félelmeiken és 
a kétségeiken. Pontosan tudjátok milyen ez. Támad egy nagy, kreatív ötleted, majd a kétség 
démonjai bekúsznak a fejedbe, és elmondják neked, hogy miért is nem teheted meg azt a valamit. 
Pedig hatalmas most a késztetés a kreativitásra, aminek több oka is van. 
 
Az emberek otthon ülnek és unatkoznak, és azon elmélkednek, hogy „Valójában mit is akarok 
kezdeni az életemmel?” – Persze ezt még nem tudják, de most, hogy megtörténik ez a hatalmas 
elengedés az  angyali családoktól, akik a mai nap végére feloszlanak, ez egy hatalmas 
elengedés. Ez része a mátrixnak, ami magában tartja a dolgokat. Az Ősök elengedése című 
anyagból, amihez ugye most jelent meg az én gyönyörűséges frissítésem – tehát ebből az 
anyagból már tudjátok, hogy létezik egy mátrix az angyali családoddal. És ez annyira szorosan 
össze lett szőve, még az elmúlt életeidnél is sokkal szorosabban – hogy ez mondhatni benne 
tart téged a mátrixban, és ma ennek az angyali családnak a mátrixa elengedésre kerül. A legtöbb 
ember ezt soha nem fogja felismerni – vagy esetleg majd valamikor később – de ma 
valószínűleg nem fogják ezt felismerni – de mégis érezni fogják, hogy valami megváltozott. És 
ez így is van. És éppen most történik. 
 
 
Te 
 
Akkor most beszéljünk rólad! Beszéljünk rólatok! 
 
Azt hiszem ezt így tudom a legjobban kifejezni, hogy „Köszönöm a szolgálatodat!” 
 
Az angyali családjaitok képviselőikként 
érkeztetek ide erre a bolygóra, méghozzá 
legtöbben pontosan akkor, abban az 
időszakban, amikor ez a Föld bolygó 
megteremtésre és megformálásra került. 
Régi motorosok vagytok itt, ezen a 
bolygón. Eljöttetek ide, és rengeteg sok 
létidőt megéltetek ezen a bolygón, sokkal 
többet, mint mások. Valószínűleg 
majdnem ezer vagy annál egy kicsivel 
több  életet  éltetek itt  le. Más emberek 
úgy két- háromszáz életet éltek le ezen a 
bolygón. Ti sokkal több életet éltetek itt le, 
mint a legtöbben. 
 
Az angyali családjaitok képviselőikként érkeztetek ide abból a célból,  hogy segítsetek alakot ölteni 
és megformálni ezt a Föld bolygót, hogy segítsetek azzá tenni, amivé vált, és tudom, hogy vannak 
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olyan időszakok, amikor ezt megbántátok. Ránéztél a társadalomra, arra, ahova a bolygó tartott 
és megbántad ezt az egészet. A legtöbben nagyon is kivettétek a részeteket a kortárs, mai vallások 
megalakításában és megteremtésében, amit később nagyon megbántatok. Emiatt le foglak szidni 
titeket! A többieket nem fogom leszidni. – De ránéztetek erre az egészre és azt mondtátok, hogy 
„Nézzétek, mi lett belőle! Olyan sok az erőszak, a harag és a gyűlölet ezen a bolygón!” – De végig 
néztétek ezt az egészet és kibírtátok ezt, egészen mostanáig. 
 
Ti vagytok azok, akik felismertétek ezt a nagyon egyszerű, mégis rendkívül mélyreható dolgot, 
hogy az energia a tudatosságra reagál. Egészen mostanáig ez a kettő nem ugyanannak volt 
a része, de együtt működnek egymással – tehát az energia a tiéd, és téged szolgál. Te és más 
Shaumbrák a bolygón segítettétek ennek a felismerését. Ez okozta azt, hogy az Ark Rendje és 
az angyali családok most felbomlanak. 
 
Szóval köszönöm a szolgálatodat. Azt tetted, aminek az elvégzésére ideérkeztél a bolygóra. 
És ez most véget ért. Befejeződött. Mi következik most? 
 
Hát az, hogy itt maradtok, remélem Mesterekként. Itt maradtok, hogy másoknak példát 
mutassatok. Itt maradtok a bolygón, hogy végre élvezzétek az életeteket, a fenébe is már! Hogy 
élvezzétek az életeteket! Ne akarjátok, hogy én vegyetek rá titeket arra, hogy élvezzétek az 
életeteket! Itt az ideje annak, hogy élvezzétek az életet! Itt az ideje annak, hogy véget 
vessetek az összes szenvedésnek és küzdelemnek! Mert ezt nagyon magatokra vettétek az 
emberiség miatt, az abból fakadó szégyenetek és bűntudatotok miatt, hogy az emberiség mivé 
vált. De soha nem ti okoztátok, nem ti tették velük azt, hogy ilyenek lettek. Nem miattatok 
váltak ilyenné, hanem saját maguktól lettek ilyenek. De még mindig szégyent és bűntudatot 
éreztek emiatt, hogy mondhatni létrehoztátok az épületet, ahova bementek és megalkották a 
saját szemetüket, összevisszaságukat. Most már engedjétek ezt el magatokból! Ez nem a 
tiétek! Nekik pedig jogukban és szabadságukban áll azt tenni, valamint úgy és azon a módon 
tapasztalni, ahogy meg akarják élni az életet! 
 
És akkor mi következik most, hogy a szolgálatotok véget ért? Ez egyben annak is az ideje, hogy 
ismerjétek fel, hogy már megírtátok a könyveket. Na nem a szó szoros értelmében, hanem 
azokra a történetekre gondolok, amiket összeraktunk a Shoudjainkban, az összejöveteleinken, 
az összes anyagban, Cloud Class-ban. Ez az összes a ti történetetek. Mindezt közösen tettük, 
és ezek a történetek még nagyon sokáig élni fognak. A történetek jelenleg szervezés, 
katalogizálás és archiválás alatt vannak, és nagyon is elérhetővé teszi ezeket a Bíbor Kör 
fantasztikus stábja. Felkészülnek a következő hullámra, ami már érkezőben van. És akkor most 
mi a helyzet veletek? 
 
Itt az ideje, hogy élvezzétek az életet, és tényleg engedjétek meg, hogy az energia úgy szolgáljon 
benneteket, mint még soha! Úgy, hogy nem harcolsz vele, nem csatázol vele, hanem most már 
megengeded, hogy az energia szolgáljon téged. Mutass példát! Legyél ennek élő példája! 
Legyél a Mester! Legyél itt a bolygón testetöltött Mesterként, aki örömteli életet él. 
 
Az eljön hozzád. Tudom, hogy az emberi elme ezt időnként kétségbe vonja, és azon tűnődsz, 
hogy mennyire beleragadtál ebbe a mátrixba és minden egyébbe. De ez egyáltalán nem így van. 
Az angyali családodat szolgáltad, és a mai napon örülnek. Örvendeznek. És ezt máris hallhatjátok 
ti is. Leszolgáltad annak célját, amiért idejöttél erre a bolygóra, és tudom, hogy ez most egy 
furcsa érzés, hogy az utazásodnak ez a része véget ért, hogy a felelősséged, és a fogadalmad 
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véget ért, és most érezheted az angyali családok elengedését. És ez azért is egy nagyon furcsa 
érzés, mert az összes életed alatt ezt a szolgálatot láttad el, és már nagyon megszoktad ezt. 
 
A szolgálat, a kemény munka, a küzdelem mintáiban éltél eddig, meg az összes többi dologéban, 
amit megtettél. És ez most olyan érzés, mintha hirtelen kihúzták volna belőled a szőnyeget. 
Nem a lábad alól húzták ki a szőnyeget, hanem szó szerint belőled, a belsődből. És ez egy 
különös, szokatlan érzés. Ahhoz hasonlatos, mint amikor valaki bevonul a hadseregbe, ahol 
20-25 évig szolgálja a hazáját, majd hirtelen megint civil lesz. Ez egy szokatlan érzés, mert ezzel 
együtt jár egyfajta veszteség érzés. Ott van annak az izgatottsága is, hogy akkor ez most véget 
ért, de ezzel együtt az is ott van, hogy „Most akkor mi lesz? Hogyan tovább?” 
 
Most az következik, hogy élvezd az életedet, és máris beszélünk még egy-két más dologról, de 
soha többé nem kell visszatérned, és nem is akarsz majd soha visszatérni ahhoz a fajta 
szolgálathoz, amit egészen idáig végeztél. 
 
Akkor most vegyünk egy mély lélegzetet az elengedésre, ahol az angyali családod felment 
téged az alól a szolgálat alól. 
 
 
Kérdések és válaszok 
 
Tudom, hogy sok kérdésetek van, és Cauldre meg Linda összesűrítették a kérdéseiteket egy pár 
kérdésbe. Most akkor megkérem Lindát, hogy legyen szíves felolvasni a kérdéseket, mielőtt 
tovább mennénk. 
 
LINDA: Örömmel. 
 
1. KÉRDÉS: Mi volt az 
angyali családok 
fontossága? 
 
ADAMUS: Tehát hogy mi 
volt az angyali családok 
fontossága? Nos, ha 
meghallgatod vagy 
megnézed Tóbiásnak az 
Angyalok Utazása című 
anyagát, akkor egy nagyon 
kiváló és könnyen érthető válasszal szolgál arra vonatkozóan, hogy a semmiből – vagy ami a 
semminek tűnt – hogyan mentél be a kozmoszba, és hogyan  csoportosultatok össze az 
angyali családokba. Az angyali családok egy kötelékkel szolgáltak. Tudod milyen az, amikor van 
egy csoport barátod, vagy van egy családod itt ezen a bolygón. Az angyali családok kényelmet 
biztosítottak a számodra. És az angyali családokon keresztül történt az is, hogy megpróbáltátok 
felfedezni, hogy mi is az energia, és hogy végsősoron mi okozta az energia lelassulását. 
 
Tehát az angyali létezők összesen 144.000 angyali családot alapítottak. És ez bizony már nagyon 
régóta így volt. Már eonnyi idők óta. És ez egy célt szolgált. Azonosulást, személyiséget adott 
neked. Egy csoporthoz való vonzódást adott neked. Néhányan Mihály Házából érkeztetek, 
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mások Zadkiel Házából meg az összes többi Arkangyal Házából. Ez egyfajta személyiséget és a 
valahova való tartozás érzését adta nektek. Talán tudatosan nem ismerted fel az emberi 
elmédben, hogy melyik családból érkeztél, de sokszor két életed között emlékszel erre, és 
olyankor megint összekapcsolódtál velük. Két létidő között sokszor visszamentél a Virágok Hídján 
át az angyali családodhoz, amivel azonosultál. Ez volt az egyik legmélyebb és legfőbb dolog, 
amivel léleklétezőként  azonosulni tudtál, és ezek voltak a legkorábbi azonosulásaid. 
 
Tehát temérdek sok érték volt az angyali családokban, ahogy abban is hatalmas érték volt, 
amikor a teremtésben minden dolog szinte teljesen leállt, és az angyali családok összejöttek 
egymással, hogy megtalálják ennek a lelassulásnak az okát, hogy megtalálják a tudatosság és 
az energia között lévő kapcsolatot. És a feladatukat vagy céljukat beteljesítették. Többé már 
nincs céljuk, így többé már nincs szükség az angyali családokban meglévő kötelékre, mert 
végsősoron ez az egész a szuverenitásról szól. A szabadságról szól. 
 
Az angyali családok a maguk módján csatáztak 
egymással, pontosan úgy, ahogy itt a bolygón 
harcolnak egymással az országok vagy az 
egyházak. Emlékezzetek arra, amikor azt 
mondtam, hogy azért jöttetek el ide, erre a 
bolygóra, hogy újra kijátsszátok azokat a 
dolgokat, amik a többi birodalomban 
megtörténtek, csakhogy itt egy nagyon 
lelassult valóságban kerültek ezek kijátszásra. 
Az angyali családok lényegében megpróbálták 
átvenni a hatalmat más angyali családok 
felett. Ezt hívja Tóbiás a „Csillagok háborúja” 
időszaknak. 
 
Csak emiatt rengeteg harc zajlott, amit itt, ezen a bolygón is láthattok – ami ezeknek a csatáknak 
a tükröződése  – amikor az egyik csoport kijelenti, hogy jobb, mint a másik csoport. Amikor 
az egyik csoport kijelenti, hogy okosabb a másik csoportnál, vagy amikor az egyik csoport 
megpróbál elvenni dolgokat a másik csoporttól. Itt az ideje annak, hogy ez az egész most már 
véget érjen! Erre az egészre többé már semmi szükség! Elég volt a háborúkból, akár itt a 
Földön, akár az angyali családoknál! Minden egyes léleklétező szuverén létező. 
 
Felemelkedett Mesterként mindannyiótoknak meg lesznek a vonzódásaitok és 
kapcsolódásaitok a többiekkel. Itt van nekünk a Felemelkedett Mesterek Klubja, de nincs 
semmi, ami kötelességből összeragasztana, összekötne minket egymással. Egyszerűen csak a 
vonzalmaink vagy az ismerősség érzése az, ami összetart minket. 
 
Meg fogjátok látni, hogy ti is vonzódtok más Shaumbrákhoz, és azokhoz a Mesterekhez, akik 
már itt vannak ezen a bolygón, azokhoz, akik rögtön Tóbiás után inkarnálódtak ide, de soha 
többé nem fogjátok összeragasztani a csoportot egymással. Meg lesz az egymás iránti 
rokonszenvetek, vonzódásotok és ott lesz köztetek az ismerősség érzése, de soha többé nem 
fogtok emiatt kötelékeket létrehozni és fogadalmat vagy esküt tenni, aminek 
engedelmeskednetek kell. 
 
Az angyali családok ideje lejárt, bevégeztetett, és most vannak egy páran,  akik ennek ellenállnak, 



Szenvedély 2020 Sorozat: 8. Shoud 

 

 

www.crimsoncircle.com 14  www.centrodavida.com  
 

és egyáltalán nem akarják ezt a felbomlást vagy szétválást. Nagyon sok hatalmi játszma zajlott 
egészen a mai napig. De most már köztudott, hogy az angyali családok feloszlanak. Tehát, 
köszönöm. 
 
Következő kérdés. 
 
LINDA: Oké. 
 
2. KÉRDÉS: Most, hogy a családok felbomlanak, az angyali létezők hova fognak menni? 
 
ADAMUS: Hogy hova fognak menni? Te is és mások is nagyon sok időt töltötök azzal, kifejezetten 
az álom állapotaitok során, hogy segítetek megtervezni, megépíteni az Új Földeket. Jelenleg 
több száz Új Föld létezik, és mindegyik Új Föld 5 milliárd létezőt képes befogadni. Vagyis 
nem lesz túlnépesedés. Ezek az Új Földek nem lesznek zsúfoltak vagy tömöttek, mint ez a 
Föld. Tehát az angyali családok tagjainak többsége az Új Földekre fog menni. 
 
Az Új Földek ennek a Földnek a modernizált, megtisztult verziói, mert ti segítettek azokat 

beültetni a Föld 
legnagyszerűbb dolgaival 
– a természettel, az 
állatokkal, valódi, igaz 

szeretettel, 
megosztással, 

tapasztalásokkal – de a 
szennyezettség és az 
erőszak nélkül, olyan 
dolgok nélkül, amik ezen 
az emberek lakta Földön 
megnehezítik az életet. 
Ezek ennek a régi 

Földnek a megtisztított, felújított és újratervezett verziói – a II. Verziós Földek ezek, ahova ezek 
az angyali létezők el fognak menni, és ott testet fognak ölteni. Fizikai testben lesznek, de nem 
lesznek abba beleragadva az egymást követő inkarnációkban, mint ahogy ti bele voltatok 
ebbe ragadva. Ez sokkal inkább választás dolga lesz, és nem valami olyan, ami csak úgy 
megtörténik velük. 
 
És ezeken az Új Földeken majd megtapasztalják, hogy milyen mélyen magukba merülni, milyen 
mélyen belemenni az anyagba és a teremtésükbe, hogy  milyen nagyon érzékien, bensőségesen 
élni az életet, és hogy végsősoron milyen benne lenni a saját energiájukban. 
 
Sokan tanítani fogtok ott, vezettetést fogtok nyújtani nekik. Segíteni fogtok majd nekik 
megérteni a Föld egy pár érdekes és vicces dolgát. És majd mindannyian el akarnak látogatni 
ide, erre a Földre. Olyan ez, mint amikor valaki el akar látogatni egy múzeumba fiatal korában, 
mert meg akarja nézni azokat a híres helyeket, amikről hallott. Mind  el akarnak majd ide jönni, 
de nem fognak ide inkarnálódni, legalábbis a legtöbben. Ezért talán nem ártana beindítanotok 
egy „Idegenvezetői szolgáltatást” itt a régi Földön. Ezt aztán nagyon is jól ismeritek. 
 
Tehát az Új Földekre fognak menni, Néhányan pedig csak ott fognak barangolni a kozmoszban. 
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Megpróbálnak majd újra csoportokba tömörülni, de ez egészen egyszerűen csak nem fog 
működni. A munkában lévő dinamikák ezt nem fogják megengedni. És akkor még többet fognak 
barangolni, míg végül egy ponton majd úgy döntenek, hogy ők is elmennek az Új Földek egyikére. 
 
Egészen mostanáig a Realizáció csak ezen a Földön történhetett meg az itt lévő intenzív 
dinamikák következtében. De hamarosan a Realizációt bármelyik Új Földön is realizálni lehet. 
De ez a régi Föld itt, amit ti segítettetek létrehozni, mindig is – már most is, és mindig is – AZ 
a hely lesz a történelemben – AZ a hely, ami semmihez sem fogható. És csak gondolj bele 
abba, hogy te voltál ennek a helynek az egyik úttörője! És most köszönöm a szolgálatodat! 
 
Következő kérdés. 
 
LINDA: Rendben. 
 
3. KÉRDÉS: Mi a helyzet az arkangyalokkal? Ők is felbomlanak és többé nem segítik az 
embereket? 
 
ADAMUS: Jó kérdés, mert az emberek már nagyon hosszú ideje az arkangyalokra és a szellemi 
vezetőikre, továbbá mindenki másra támaszkodtak, kivéve önmagukra. Az arkangyalok 
lényegében nem léleklétezők, hanem archetipikus energiák. Vagyis a saját csoportjuk vagy 
angyali családjuk kollektív energiái. 
 
Az arkangyalok menet közben emberi tulajdonságokat is kifejlesztettek, mert a családtagjaik itt 
voltak a Földön. De ők nem emberek, és nem léleklétezők. Hanem sokkal inkább olyanok, mint 
a pszichikus teremtéseitek. 
 
Az angyali családok felbomlásával többé nincsenek arkangyalok. Úgy értem, mindig is emlékezni 
fognak rájuk, de az már nem lehetséges, hogy valaki kimenjen a kozmoszba, és megtaláljon egy 
arkangyalt. Attól még ugyanúgy írni fognak róluk. Ugyanúgy beszélni fognak róluk. Az emberek 
továbbra is imádkozni fognak hozzájuk vagy vezettetést fognak kérni tőlük, de ha az emberek 
tényleg odafigyelnek arra az üzenetre, amit kapnak, akkor az így hangzik, hogy „Ennek az 
egésznek vége van” – az angyali családoknak, az arkangyaloknak. Többé már ne magadon kívül 
keresd a válaszokat, mert minden most is ott van benned. 
 
Tehát igen, lesznek páran, akik majd megpróbálnak kapcsolódni az arkangyalokkal, 
megpróbálnak imádkozni hozzájuk, vagy istenekhez, vagy a szentekhez és mindenki máshoz is, 
de érdekes dinamikákkal fognak találkozni. Sok imádkozó ember egyáltalán semmilyen választ 
nem fog kapni. Olyan ez, mintha telefonon felhívnák a mennyországot, de foglalt lenne a 
vonal vagy pedig egyáltalán nem lehetne felhívni. És akkor azt az üzenetet kapnák, hogy „Ne 
itt érdeklődj! Fordulj befelé! Nézz magadba! Minden benned van.” 
 
És ez bizony nehéz lesz sok embernek, mert már annyira nagyon hozzászoktak ahhoz, hogy 
mindenre és mindenkire támaszkodnak, csak magukra nem. Nem szeretik magukat és nem 
bíznak meg magukban, ezért magukon kívülre, máshova fordulnak. És ez nehéz lesz számukra, 
mert azt fogják érezni, hogy Isten és az arkangyalok magukra hagyták őket, továbbá a 
földönkívüliek, és mindenki más is magukra hagyták őket. A legtöbben nem fogják ezt azon 
nyomban elismerni, de egy üres érzést fognak érezni, amikor megpróbálják felhívni a többi 
birodalmat. De ez az egész arról szól, hogy „Menjél befelé magadba!” – Drága barátaim, ti 
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magatok vagytok a saját arkangyalotok! TE vagy az arkangyal. Ez van, és ez a létező legnagyobb 
arkangyal. Köszönöm. 
 
LINDA: Lehet egy kissé fura kérdésem? 
 

ADAMUS: Igen. 
 
LINDA: És mi lesz azokkal az emberekkel, akik 
ezeket az arkangyalokat és földönkívülieket 
csatornázzák? 
 
ADAMUS: Azok az emberek, akik a 
földönkívülieket és az arkangyalokat csatornázzák 
szintén fel fogják ismerni, hogy azok felbomlottak. 
Először is a fölönkívülieknek soha nem volt semmi 
jó mondanivalójuk, úgy értem nem voltak valami 
bölcsek. És szerintem ez egy csapda, vagyis 
egyfajta vicc volt azokkal az emberekkel, akik ezt 
elhitték, mivel az emberek magukon kívülre 

akartak helyezni valamit. Mondjuk pont egy földönkívülibe. És akkor a földönkívüliek erre 
reagáltak. És ezt tökéletesen kijátszották. Eljátszották ebben a rájuk osztott, saját szerepüket. 
Ezáltal szolgálták azokat, akik azt hitték, hogy a földönkívüliek valami hatalmas, fejlett 
civilizációkban élnek, vagyis emiatt nem igazán lehet őket vádolni. De most már ezt nem 
engedik meg nekik. 
 
Most már nem tudják ezt megtenni, és sokan lesznek, akik továbbra is azt fogják állítani, 
hogy a földönkívülieket és a galaktikus parancsnokságokat, meg minden mást csatornáznak. De 
el fog jönni az az idő – és Cauldre most nem akarja, hogy ezt mondjam, de én akkor is nagyon 
világosan elmondom, hogy – amikor valaki úgy tesz, és mondhatni valamennyire tudatában van 
annak, hogy csak úgy tesz, mintha csatornázna, akkor az hatással lesz az energia egyensúlyára, 
vagyis a bőségére és az egészségére. Tehát hatással lesz az energia egyensúlyára. A legjobb, 
amit tehetnek az az, hogy most rögtön elismerik, hogy a legnagyobb arkangyal, akit 
csatornáznak, az saját maguk, de a legtöbben nem bíznak meg magukban, és valami kozmikus 
létezőre kell támaszkodniuk, akit csatornáznak. 
 
Szerintem a bölcsek ezt fel fogják ismerni. Tudni fogják, hogy volt valami vezettetés. Ó, és az 
arkangyalok csodálatos vezettetést nyújtottak egy jó darabig, de soha nem öltöttek testet 
emberként. Soha. Ezért aztán a vezettetésük korlátozott volt egy bizonyos értelemben, és most 
azok a bölcs létezők elkezdik csatornázni vagy kifejezni saját magukat. És már most tudom, 
hogy a legtöbben mit  gondoltok erről, de erre majd  máskor adok választ. Jó. 
 
LINDA: Oké. 
 
4. KÉRDÉS: Mi a helyzet a Shaumbrával és a Bíbor Tanáccsal? Ők is fel fognak oszlani? 
 
ADAMUS: A Shaumbra és a Bíbor Tanács. Akkor kezdjük a Shaumbrával! A Shaumbra soha nem 
volt egy szervezett  csoport. (nevetnek) Shaumbra – köszönöm a nevetést, mert most sok 
Shaumbra nevetett. Soha nem voltak nagyon szervezettek. 
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Először is a Shaumbra 
sok-sok angyali 
családból érkezett, 
tehát ez nem egy 
családi dolog volt. Ez 
nem egy ősi családi 
dolog volt, és 
lényegében ez egy 
átmeneti dolog. 
Tudom, hogy 
egyikőtök sem akarja, 

hogy a Shaumbra a végtelenségig folytatódjon. Jelenleg ez egy célt szolgál, de nem fogjuk 
hagyni, hogy ez a dolog még úgy ezer éven át tartson. 
 
Azért jöttetek ide, hogy elvégezzetek egy feladatot. Az angyali családotok képviselőikként 
érkeztetek ide. Soha nem voltatok, és nem is vagytok egy angyali család, és akármennyire is 
kerestem, nincsenek szabályok a Shaumbrában. Az lehetsz, aki vagy. Arra kapsz bátorítást, 
hogy legyél önmagad. Nem kell tagsági díjat fizetnetek. Ez volt az egyik olyan dolog, amit 
Tóbiás már a legeslegelején tisztázott. Semmilyen esküt vagy fogadalmat sem kell tennetek, 
mert ez tényleg minden esetben egy egyensúlytalan dinamikát állít be bármilyen csoportban, 
amikor esküt vagy fogadalmat kell tenned, hiszen olyankor nem teszed magad az első helyre, 
vagyis nem becsülöd magad. 
 
Tehát Shaumbra, ti kalózok vagytok, és nincs ok aggodalomra, mert ti nem alkottok egymással 
szoros köteléket. Ez egy elképesztően laza szervezet. Néha meg is lep, hogyan tud ez az egész 
ilyen érintetlen maradni. Elvégzitek a munkátokat majd tovább léptek. A Shaumbra szó ismertté 
fog válni a jövőben, de nem lesz semmilyen csoport, amihez csatlakozni tudnának. Sőt, 
végsősoron még ezek a fajta üzenetek sem lesznek, amiket most csinálunk. 
 
A Shaumbra és a…  
 
LINDA: Bíbor Tanács. 
 
ADAMUS: …Bíbor Tanács. A Bíbor Tanács szintén nem egy angyali család. Hanem lényegében 
egy tanítói szövetség vagy közösség a kozmoszban. 
 
Pár évvel ezelőtt történt egy váltás a Bíbor Tanácsban. Sok tagunkat elengedtük. 
Létszámleépítést végeztünk a stábunkban, hogy úgy mondjam, mert láttuk, hogy a Shaumbra 
munkája elvégzésre kerül a bolygón. El fog jönni az az idő az elkövetkezendő 2,7 évben, 
amikor még a Bíbor Tanács is fel fog oszlani, mert nem lesz rá szükség, hiszen ti magatok 
lesztek a tanács itt a Földön. Ti lesztek a testet öltött Mesterek. És többé már nem lesz 
szükség arra az energia egyensúlyra, amit addig a Tanács biztosított. 
 
És ahogy ezt egyértelműen ti is tudjátok, a Bíbor Tanács egyébként sem lát el benneteket 
pénzzel. Ti saját magatokat finanszírozzátok, és remélem, hogy ez egy jel most sokatok 
számára, hogy segítsétek ezt finanszírozni. Tehát a Bíbor Tanács nem finanszíroz titeket, és a 
legelején, amikor Cauldre és ti magatok is vezettetést szerettetek volna kapni a Bíbor Tanácstól, 



Szenvedély 2020 Sorozat: 8. Shoud 

 

 

www.crimsoncircle.com 18  www.centrodavida.com  
 

akkor azt a választ kapta, hogy „Ez a te problémád. Te élsz a Földön, te intézed az ottani dolgokat. 
Ne minket kérdezgess a szervezetedről, az üzletedről, a technológiádról vagy bármi egyébről. 
Ez a te problémád. Mi itt a túloldalon csak megfigyelők vagyunk és csak nevetgélünk.” – Tehát 
majd a megfelelő időben a Bíbor Tanács is fel fog oszlani. 
 
LINDA: Akkor… 
 
5. KÉRDÉS: Akkor az angyali családjaink nevében végzett munkánk véget ért? 

 
ADAMUS: Az angyali családjaitok 
nevében végzett munkátok véget 
ért? Abszolút. Méghozzá a mai 
napon ért véget. A mai napon 
fejeződött be. Már egy jó ideje 
éreztétek ezt, de most már véget ért 
a munkátok. 
 
És köszönjük a szolgálatotokat. 
Köszönünk mindent, amit 
megtettetek. Ezért nem fogtok díjat 
kapni. Nem fogtok trófeát kapni. 
Más emberek soha nem fogják 
megtudni, hogy mit tettetek. De az 

angyali családok tudják,  és máris csatlakozunk hozzájuk – ezt most ellenőriznem kell – igen, 
mindjárt csatlakozunk hozzájuk. Máris csatlakozunk hozzájuk egy különleges ceremónia 
kedvéért. 
 
De igen, a szolgálatotok véget ért. És többé már nem nyom titeket az angyali családotok súlya, 
terhe, mátrixa. Ezért is csináltuk még évekkel ezelőtt az Ősi karma elengedése anyagot. És ezt 
elengedtétek. Beletelt ugyan némi időbe, de elengedtétek. És nemrég csináltunk még ehhez 
egy frissítést az angyali családotokra vonatkozóan. Többé már nincs rajtatok az a teher, az a 
mátrix, ami visszahúzna titeket. Szabadok vagytok. 
 
A saját dolgaitokat elengedtétek menet közben, és a legvégső elengedi való dolog az angyali 
családotokkal való kapcsolódásotok volt. Erről nem beszéltünk sokat az évek alatt, mert tényleg 
ez volt a legutolsó lépés, és ma itt tartunk. Folyton az időt nézem, mert szerintem már várnak 
ránk, de előbb még meg kell tennünk egy pár más dolgot. Van még kérdés kedves Linda? 
 
LINDA: Csak két gyors kérdés van. 
 
ADAMUS: Két gyors kérdés. Jól van. 
 
LINDA: Oké. 
 
ADAMUS: Várj egy kicsit! Meg kell mondanom nekik, hogy várjanak még! 
 
(kis szünet) 
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Jól van. 
 
LINDA: Oké. 
 
6. KÉRDÉS: Hány embert 
fog megfertőzni a 
koronavírus, hányan 
fognak ebbe belehalni és 
mikor lesz ennek az 
egésznek vége? 
 
LINDA: Te jó ég, micsoda 
sötét kérdés! 
 
ADAMUS: Sötét kérdés. Mindenki ezt kérdezi, és azért szerettem volna, ha ez a kérdés itt is 
feltevésre kerül, mert ezt igazából senki sem tudja. Tényleg nem lehet ezt tudni. És nem akarok 
itt erről jóslatokba bocsátkozni. Viszont végeztem számításokat a többi birodalomban végzett 
megfigyeléseim alapján, ami szerint valószínűleg úgy 40-50 millió emberre lesz a vírus hatással a 
bolygón. 
 
LINDA: Hűha! 
 
ADAMUS: A mai napig úgy körülbelül kicsit több, mint egy millió a fertőzöttek száma, de igazából 
ez úgy 1,2 – 1,3 millió embert jelent. És ezek a számok sokkal magasabbra emelkedhetnek. 
 
A halálozások száma a mai nappal úgy 68.000 körül van. Ebből még nem lett mind hivatalosan 
bejelentve, de valahol itt tart a halálozások száma. A halálozások aránya úgy fél millió és egy 
millió fő körül lehetséges. Ezt még sok tényező befolyásolja, de akkor is jelentős a halálozások 
száma. 
 
Ez a szám jelentős, ez kétségtelen, de sok ember van, aki készen áll ennek a bolygónak az 
elhagyására ebben az időszakban. Tudják, hogy képtelenek ezeket a változásokat meglépni. Egy 
újrakezdést akarnak, és a halál pedig pontosan ezt jelenti. Egy újrakezdést. Tudják, hogy itt 
az ideje a távozásuknak, és akadnak olyanok, akik - nevezzük úgy, hogy földönkívüli 
származásúak, akik akár el akarnak innen távozni, akár nem, emiatt el fognak távozni. 
 
Tehát ez egyfajta exodus vagy kivonulás a bolygóról, és az elképesztő ebben az, hogy ez 
háború nélkül történik meg. Hogy ellenségesség, viszály nélkül történik meg. Sőt, ez egy 
nagyszerű alkalom a bolygón az együttérzésre. Szemtanúi lesztek az emberiség legkreatívabb, 
legegyüttérzőbb cselekedeteinek, amire még soha nem volt példa a bolygón. 
 
Van még valami? 
 
LINDA: Egyszerű. 
 
7. KÉRDÉS: Mi következik most? 
 
ADAMUS: Hogy mi következik? Számotokra, ahogy ezt már az előbb említettem, eljött a 
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MesterLétetek ideje. Itt az ideje, hogy megengedjétek a Realizációtokat most és a nyár vége 
között. Emlékezzetek, hogy a múltkori Shoudban azt mondtam, hogy hat hónapig ne hozzatok 
nagy döntéseket, legyetek otthon, ez annak az ideje, hogy egyszerűen megengedjétek a 
Realizációtokat. 
 
Többé már nincsenek kifogások. Többé már nincsenek angyali családi fogadalmak és szolgálatok. 
Most már nincsenek kifogások. Ezt már elpróbáltuk. Újra és újra végig mentünk ezen, azt 
mondva, hogy lesz egy időszak ezen a bolygón. És tessék, most itt van. Ez most a nagy váltás 
ideje, és most már eljött annak az ideje, hogy megengedd a Realizációdat. Ne dolgozz rajta! 
Ne tanulmányozd! Ne stresszelj ezen! Csak engedd meg! 
 
Most és nyár vége között – Cauldre most megint szeretné megszűrni a mondandómat, de engem 
ez nem érdekel – tehát most és a nyár vége között annak jött el az ideje, hogy legalább ezer vagy 
még több Shaumbra a bolygón belesétáljon a Realizációjába – hogy megengedje azt. 
 
Tudom, hogy ez a szám helyes. És nincs is semmi oka annak, miért is ne lenne helyes. 
Nézzétek csak meg mindennek a konvergenciáját, összefolyását – azt, hogy az angyali családok 
mind vissza lettek hívva, hogy meghallják az üzenetet a feloszlásukról, aztán itt vannak az 
emberek a bolygón – akiknek, mint eddig még soha – le kell lassulniuk, otthon kell maradniuk. 
Ez az egész most történik, a Gépek Korszakában, és ti ezért az időszakért jöttetek el ide. 
 
Emlékezzetek erre, hogy miért vagytok itt, és engedjétek meg, hogy ez most megtörténhessen! 
 
Sok dolgunk van még, amit közösen meg akarunk tenni az előttünk állói időkben. De, ami a 
legfontosabb, szeretném, ha élveznétek az életetek hátralévő részét! Szeretném, ha ti lennétek 
az első úttörők, akik megértitek, hogy milyen  is az, amikor az  energia tényleg varázslatos 
módokon szolgál titeket. És sok munkánk lesz, sok szórakoztató munkát fogunk valódi Realizált 
Mesterekként közösen végezni ezen a bolygón! 
 
Aztán majd el fog jönni egy pont, ahol többé már nem lesz arra szükség, hogy én itt legyek. 
Persze időről-időre azért majd be fogok ugrani egy kis játékra hozzátok, de el fog jönni egy 
pont, ahonnan ti magatok egyedül is tudjátok majd ezt folytatni. És ez megválaszolja azt a 

kérdést, ami sokan feltettetek, hogy „És te, 
Adamus mikor fogsz eltávozni?” – Elég sokáig itt 
fogok még maradni, hogy biztos legyek abban, hogy 
elegendően vagytok itt a bolygón Realizált 
Mesterekként, és hogy átsegítselek benneteket és 
vezettetést nyújtsak nektek ennek kezdeti 
szakaszában, miközben itt maradtok a bolygón. 
Mert  ez bizonyos értelemben nehéz. Aztán az én 
munkám véget ér. És ez volt a létező 
legélvezetesebb munkám mind közül, persze 
időnként frusztráló is néhányatokkal, de teljesen 
élvezetes! 
 

Akkor most erre vegyünk egy mély lélegzetet! Nincs több kérdés? 
 
LINDA: Ennyi kérdés volt a listán. 
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ADAMUS: Tehát nincs több kérdés. Jó. 
 
 
Egy Mester története 
 
Már várnak ránk az angyali családok, de van itt még egy dolog. Szeretnék elmesélni egy rövid 
történetet, mielőtt csatlakozunk az angyali családokhoz. Ez egy nagyon nagy jelentőséggel bíró 
történet, kifejezetten ma és a jövőben is – ez egy újabb Mester történet. Csak egy pillanatot 
kérnék! Össze kell szednem a részeket. 
 
LINDA: Mi pedig addig vehetünk egy jó mély lélegzetet, amíg te… 
 
ADAMUS: Vegyetek pár jó mély lélegzetet! 
 
LINDA: Akkor csináljuk is! Vegyünk pár igazán jó mély lélegzetet, és csak engedjünk teret, 
készüljünk fel erre a történetre, hiszen mindig elképesztően szórakoztató történeteket hallunk 
Adamustól. Vegyünk pár jó mély lélegzetet, hiszen  máris elmeséli nekünk  ezt a történetet. 
 
ADAMUS: Tehát a Mester ott ült a parkban a padon. A vírus végigszáguldott az egész 
bolygón, ami sok szenvedést okozott, sok életet megváltoztatott, és a Mester, mint mindig, 
most is ott ült a padon élvezve a napját. És most már meg tudta venni a kedvenc dupla kávés 
lattéját és egy croissant-t. 
 
A padon ülve éppen a Kristály Unikornis Magazin egyik riporterét várta, aki egy interjút 
készült készíteni a Mesterrel. A riporternő már hosszú ideje próbálkozott a Mesterrel egy interjút 
készíteni, de a Mester mindig talált valami kifogást, mert ez a szintű makyó bosszantotta, 
de most pusztán csak saját maga szórakoztatása kedvéért mégis úgy döntött, hogy belemegy 
az interjúba. 
 
Ott üldögélt a padon a kávéját kortyolgatva, és 
közben azon tűnődött, hogy a világ mennyire 
megváltozott mindössze hat hónap alatt. Még a 
tanítványai is megváltoztak. Sőt mi több, csak fél 
házzal ment az iskolája. Közel sem volt annyi 
tanítványa, mint korábban. De ez anyagi értelemben 
véve nem számított neki. Sőt, valójában a 
tanítványok elég sokba kerültek neki, de a 
teremben alig voltak, mivel sok tanítványa végre 
megengedte a saját Realizációját. Többé már nem 
volt szükségük arra, hogy tanfolyamokra járjanak. 
Azért eljöttek látogatóba. Meglátogatták a Mestert és 
a többi tanítványt. 
 
Leültek az iskola területén található gyepre, és visszaemlékeztek az  összes csodálatos és 
időnként teljesen frusztráló időszakokra. Visszaemlékeztek azokra az időkre, amikor szidták a 
Mestert, mindenféle dolgokat dobáltak rá, és azzal gyanúsították, hogy csak a saját anyagi 
haszna miatt csinálja ezt az iskolát. Amit a Mester szórakoztatónak talált, hiszen nem volt 
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szüksége a pénzre. Az energia egészen egyszerűen csak eljött hozzá – drága barátaim. Nem 
kellett egy iskolát vezetnie ahhoz, hogy meg tudjon élni. Ez egy elképesztően ősrégi elképzelés, 
annyira, hogy már csak a gondolatára is majdnem elnevette magát, de tudjátok milyenek 
szoktak lenni a tanítványok. 
 
Tehát éppen a kávéját iszogatta, amikor egyszerre csak megjelent a riportot készítő hölgy. Ó, 
hát teljesen úgy öltözött, mintha csak egyenesen a Kristály Unikornis Magazinból lépett volna 
ki. Bő szoknyát viselt, mindenhol tele volt kristályokkal, és minden elképzelhető makyós 
szimbólum is látható volt rajta, de ugye ez volt az ő személyisége, amit a Mester egy bizonyos 
értelemben nagyra becsült, annak ellenére, hogy teljesen úszott a makyóban. 
 
Leült, hogy belekezdjen a Mesterrel való interjúba, és az első kérdése így szólt, hogy „ Drága 
Mester, te meg vagy világosodva? Megvilágosodott vagy?” 
 
A Mesternek ezen nevetnie kellett és azt felelte, hogy „Először is, én ezt sokkal jobban 
szeretem Realizációnak hívni, mert a megvilágosodás szónak meg van a maga 
mellékjelentése, mint például az, hogy az embert körülveszi egy vattaszerű ragyogás, hogy 
képes vízen járni, továbbá mindenféle csodák és varázslatok végrehajtására.” – Majd így 
folytatta, hogy „Ezért aztán Realizációnak hívom. Realizálom vagy felismerem, hogy Vagyok, 
Aki Vagyok. Realizálom, hogy az energia engem szolgál, és ezt imádom. Ez a varázslat! De 
igazából ez egyáltalán nem varázslat. Az emberek akkor hívnak valamit varázslatnak, amikor 
egyszerűen nem értik az a valamit és akkor belehelyezik azt a varázslat kategóriájába. Pedig 
semmilyen varázslat sincs ebben. Ez pusztán csak tiszta fizika, ahol az energia téged szolgál. A 
varázslat az, amikor nem hagyod, hogy az energia szolgáljon téged. Annak az égvilágon semmi 
értelme sincs. Semmi értelme.” 
 
A riporter erre azt kérdezte, hogy „Mester, hogyan jut 
el az ember a Realizációhoz?” 
 
A Mester már várta ezt a kérdést, és azt válaszolta, 
hogy „Először is mindenki már eleve realizált, csak 
ezt még nem realizálta. Benne van az energiájában. 
Az a pont, amit megvilágosodásnak hívsz, és amit 
én Realizációnak nevezek, már eleve ott van 
mindenkinek az energiájában. Pusztán csak arról van 
szó, hogy ezt realizálja vagy ismerje fel. Tehát 
semmin nem kell dolgozni. Nem kell tanfolyamokra 
járni. Nem kell speciális termékeket megvenni. Semmin sem kell dolgozni. Egyszerűen az ember 
csak megengedi magának, hogy realizálja a Realizációját. Ennyi az egész. Ennyire egyszerű.” 
 
Látta, hogy a riporter kezd nagyon zavart lenni, mivel nem kedvelte az ilyen rövid válaszokat. 
A riporter bele akart menni a módszerekbe, a trükkökbe és a tippekbe az olvasói kedvéért, de 
a Mester eléggé rövidre zárta a válaszát, hogy „Már realizált vagy, csak ismerd ezt fel! Csak 
engedd meg, hogy a Realizáció megtörténhessen!” 
 
A következő kérdése úgy szólt, amire a Mester számított, hogy „ És mégis, hogy lehet 
megtanítani ezt a Realizációt? Sok olvasónk tényleg szeretné ezt a Realizációt tanítani. Hogyan 
kell ezt tanítani? Milyen lépések vannak? Mik a módszerek erre vonatkozóan? Hány év alatt 
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lehet ezt megtenni? Milyen dolgokat kell az olvasóinknak megtenniük a Realizáció érdekében?” 
 
A Mester már várta ezt a kérdést, mint egy jól előkészített csapdát, és ezt felelte, hogy 
„ Kedvesem, az ember nem tudja ezt tanítani és nem is lenne szabad soha azzal próbálkoznia, 
hogy tanítsa a Realizációt vagy amit te megvilágosodásnak hívsz. Nem lehet ezt tanítani. 
Nincsenek erre módszerek. Nincsenek lépések. A realizációt nem lehet tanítani.” 
 
A riporternő erre közbevágott és azt mondta, hogy „De Mester, de, de Mester…” – És a Mester 
gyorsan félbeszakította a nőt és azt mondta, hogy „Nem, a Realizációt nem lehet tanítani. 
Mindössze azt mutathatod meg, hogy te Realizált vagy. Csak azt mutathatod meg a többi 
embernek, hogy realizált vagy, és ez lehetséges. És amikor látják, hogy realizált vagy, akkor egy 
szinten azt is tudják, hogy ez számukra is lehetséges. És amikor mindenféle módszereket meg 
lépéseket kérnek tőled, akkor ezt tagadd meg tőlük! Mondd azt nekik, hogy ezt nekik maguknak 
kell megtalálniuk. Ha folyamatokat akarnak tőled, és azt kérdezik, hogy milyen termékeket 
kellene ehhez megvenniük, és miféle dolgokat kellene tenniük, és hova kellene elköltözniük, és 
mire kellene megváltoztatniuk a nevüket, és ki kellene, hogy legyen a gurujuk, akkor ezt tagadd 
meg tőlük, mert ezek csak elterelések, ami eltéríti őket a Realizációjuktól, ami egyébként már 
ott van. Nem tudod tanítani a Realizációt. Bárki, aki ezt csinálja, az totális makyo. Amit viszont 
megtehetsz az az, hogy megmutathatod egy személynek, hogy te Realizált vagy, ezért aztán ők 
is azok lehetnek. Hiszen ez már eleve ott van bennük.” 
 
És ekkor a Mester elnézést kért, majd elsétált, magára hagyva a riporternőt, Természetesen ez 
az interjú soha nem lett leközölve a Kristály Unikornis Magazinban, mert ez nem volt valami nagy 
történet. Nem a drámán alapult. Nem adott még több makyót a már egyébként is forrásban lévő 
makyo leveshez. Az interjút soha nem közölték le, és lényegében a Kristály Unikornis Magazin 
teljesen távol tartotta magát a Mestertől és csúnya dolgokat állított róla és az Iskolájáról is, de 
ez teljesen rendben volt a Mester részéről. 
 
Egyáltalán nem érdekelte a nyilvánosság. Nem akart nyilvánosságot, mert tudta, hogy a 
megfelelő emberek a megfelelő időben fel fognak bukkanni. Tudta, hogy azok az emberek 
válaszokat keresnek. Azt is tudta, hogy azok, akik majd megjelennek az Iskolájában, egy rendszert 
vagy egy módszert akarnak, és azt is tudta, hogy ez évekbe fog kerülni minden egyes 
tanítványával, és minden alkalommal arra kell, hogy emlékeztesse őket, hogy „Már Realizált 
vagy. Most már csak engedd meg magadnak az emberi elmédben, hogy ezt realizáld, vagy 
felismerd! És akkor tovább léphetünk!” 
 
Drága barátaim, Mesterekként soha, de soha ne tanítsatok a Realizációról! Írjátok meg a 
történeteiteket, osszátok meg azokat másokkal,  de soha ne tanítsatok semmiféle módszert! 
Ne tanítsatok egy rendszert! Ne kössétek termékek megvásárlását a Realizációhoz! Soha ne 
engedjétek meg senkinek, hogy guruként tekintsenek rátok! És ennek nagyon sok oka van. 
Szerintem értitek, hogy nem vagytok ti senkinek sem a gurui. Mindössze Szabványként vagy 
Példaként vagy itt, hogy megmutasd másoknak, hogy ezt meg lehet csinálni, ezért aztán 
fordítsátok vissza őket saját magukba a saját válaszaikért. Persze, osszátok meg velük a 
történeteiteket, de ne adjatok nekik módszereket vagy rendszereket, vagy azt, ahogy ezt ti 
csináltátok meg, mert mindenkinek más az útja. Legyetek példaképek, de ne adjatok nekik egy 
rendszert, ne adjátok meg nekik a válaszokat! 
 
Azért meséltem el most nektek ezt a történetet, mert egy teljesen új szakaszba lépünk a 
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Shaumbrával, ahol Realizált  Mesterek  lesztek, és ott lesz majd a kísértés arra vonatkozóan, 
hogy tanítsátok ezt. A létező legjobb tanítás az, aki a pillanatban vagy, megbecsülve az 
utazásukat, és hagyd nekik, hogy megtalálják az összes választ a saját energiájukban, hiszen az 
energia teljes egészében a sajátjuk. Ez ilyen egyszerű. Ezt írjátok ki az iskolátokban! Ezt írjátok 
ki a weboldalatokra mottóként, de soha ne tanítsatok nekik módszereket vagy programokat! 
Azt tanítsátok meg nekik, hogy ezt meg lehet úgy csinálni, hogy itt maradnak a bolygón egy 
valódi, igaz Mester élő példájaként. 
 
 
A Tanács előtt 
 
Az összes család a tanács előtt van. Az összes angyali létező hazatért, kivéve azokat, akik jelenleg 
emberként élnek a bolygón. De mindenhonnan 
az összes létező hazatért az angyali családjához, 
még akkor is, ha ennek ellenálltak. 
 
Az angyali családok már hetek óta gyülekeznek, 
amióta csak kiment a hívás, hogy térjenek haza 
egy üzenet céljából. 
 
Az üzenetet tegnap kezdték sugározni, kiment 
egy hang, egyetlen egy hang, egyetlen 
rezonancia kiáradt az egész kozmoszba, hogy „Itt 
az ideje a csoportok feloszlásának. Itt az ideje a 
csoportok felbomlásának. Az Ark Rendje bezárult. 
Az angyali családokként végzett munkánk véget 
ért.” 
 
És itt, ezen a bolygón 2020. április 4-é hajnalától fogva, azóta, amióta a legeleső időzónában 
elindult ez a nap, ez a hang kiáradásra került a teremtés egészében. 
 
És ez egészen addig fog folytatódni, amíg itt a bolygón a legeslegutolsó időzónában is 
megtapasztalják ennek a napnak a végét. Ez egészen addig folytatódni fog. 
 
Ezen a módon fejezik ki a tiszteletüket és a nagyra becsülésüket azok iránt az emberek iránt, akik 
az angyali családjukat képviselik a bolygón, ezen a módon fejezik ki az utazásuk iránti 
nagyrabecsülésüket a legelső időzónában kezdődő napkeltétől a legutolsó időzónában történő 
napnyugtáig. 
 
Akkor most érezzünk bele ebbe az egészbe! Csatlakozzunk hozzájuk, ahogy ott ülnek a tanácsban, 
és ezt az üzenetet hallgatják. 
 
(szünet) 
 
Figyeljetek nagyon oda drága barátaim! 
 
Figyeljetek nagyon, de ne a fületekkel, ne az elmétekkel, hanem a lelketekkel! Figyeljetek! 
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(szünet) 
 
A történeteitek – az ezen a bolygón 
megélt történeteitek – bele lettek 
szőve az angyali családotok 
történetébe. És a történeteiteket 
éppen most vetítik le, ahhoz 
hasonlatosan, ahogy ti is levetítetek 
egy filmet, de itt ebben az esetben egy 
hologramról van szó, amit most 
levetítenek az angyali családjaitok  
számára. Látják az összes létidőtöket, 
mindazt, amin keresztülmentetek. 
 
A ti műsorotokat nézik éppen. 
 
És nagyra becsülik a szolgálatotokat. 
 
Akkor most egy kicsit üljünk itt csendben és figyeljünk! 
 
(szünet) 
 
A létező legmagasabb szintű megbecsülést adják most neked az ezen a bolygón történő 
utazásodért, most, amikor az angyali családok felbomlanak. Csak figyelj! 
 
Csendben leszek, miközben figyeltek! 
 
(nagyon hosszú szünet) 
 
Az angyali családjaitok a visszatérésetekre vártak. Te voltál a vezetőjük. A vezetőik közé 
tartoztál, és aztán eltávoztál. És ők azóta is a te visszatérésedre vártak. 
 
És most visszatérsz hozzájuk a legvégső alkalommal, hogy együtt legyél az angyali családoddal, 
még egyszer, utoljára. 
 
Búcsúzzatok el tőlük drága barátaim! Búcsúzzatok most el az angyali családotoktól. Te, mint a 
vezetőjük, most búcsúzz el tőlük! Ó, hát nekik nincs más választásuk, muszáj felbomlaniuk. 
És most pontosan ezt teszik. 
 
Vegyetek egy mély lélegzetet és érezzetek ebbe bele! 
 
(szünet) 
 
Nem túl sok óra múlva véget ér a bolygón 2020 április 4-e a legutolsó időzónában is. Nem Hawaii 
a legutolsó időzóna, de valószínűleg ez az utolsó főbb lakott terület és aztán abban a 
pillanatban, ahogy a nap lenyugszik a Föld legutolsó időzónájában is, az angyali családok 
végérvényesen és örökre felbomlanak. 
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Sokan el fognak menni az Új Földekre. És lesznek, akik egyszerűen csak barangolni, vándorolni 
fognak. Lesznek, akik megpróbálnak majd ide, erre a Földre inkarnálódni, de a legtöbben az 
Új Földekre fognak menni. 
 
 
A továbbiakban 
 
Akkor most beszéljünk rólatok és a Bíbor Körről! 
 
20 évet töltöttünk együtt! Először Tóbiással, aztán pedig velem. A Bíbor Körön belül is lesznek 
változások, mert egy új szakaszba lépünk. 
 
Volt az az idő, amikor Tóbiás eleinte összeszedett benneteket és arra emlékeztetett titeket, hogy 
nem vagytok ti őrültek vagy bolondok. Mindössze egy őrült világban éltek, és megpróbáltok 
abba beilleszkedni. Aztán pedig rávett titeket arra, hogy elkezdjétek elengedni a sebeiteket, a 
régi dolgokat, a beragadt energiákat. 
 
Aztán 10 évvel ezelőtt jöttem én, hogy 
elmondjam nektek, hogy meg fog történni 
a Realizációtok. Hogy elviszlek titeket a 
Realizációba, és amennyiben nem állsz 
erre készen, akkor menj el innen. Akkor 
távozz innen! Mert azokkal, akik itt 
maradnak, még akkor is, ha csak 5 
emberről van szó, bele fogunk menni a 
Realizációba! 
 
Az elmúlt években végzett közös 
munkánknak kizárólag ez volt a célja. 
Tudom, hogy időnként befrusztráltalak, 
idegesítettelek, bosszantottalak titeket, de 
abban is bízom, hogy egy jó értelemben véve szórakoztattalak és eltereltelek benneteket. 
 
És most egy új szakasz kezdődik a Bíbor Körben. Ismételten szólva ez nem egy család. Nem 
vagytok kötelesek semmire. Nem kell esküket, fogadalmakat tennetek. 
 
Egy dolgot mégis kérnék tőletek, amennyiben továbbra is maradni szándékoztok. Mégpedig 
azt, hogy támogassátok a Bíbor Kört energetikailag, anyagilag. Nem arról van szó, hogy 
szükségük van a pénzre. Nem ez a lényeg. Nem értitek. Hanem arról van szó, hogy 
támogassátok, hogy tegyétek a sajátotokká és ezzel együtt mindenkiévé is. 
 
De egy teljesen új szakaszba fogunk lépni, de szerintem ezt meg sem kell említenem, hogy 
a Mesterekkel fogunk dolgozni. Tovább már nem fogunk együtt dolgozni a sérültekkel és a 
fásultakkal, a lemerültekkel. Az lehet, hogy ez azt jelenti, hogy megint kevesebben leszünk. 
Azokkal fogunk dolgozni, akik megengedik a MesterLétüket. 
 
Elárulom nektek, hogy azt szeretném, ha ezzel úgy augusztus végére meglennénk, hogy amikor 
majd összegyűlünk Bleden, az tényleg a Mesterek összejövetele legyen. Nem azt mondom 
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ezzel, hogy ennek akkorra meg kell történnie, de Cauldre most éppen leszid engem, – pedig 
én azt mondtam, hogy szeretném, ha addigra ez megtörténne. 
 
A Bíbor Kör munkája szintén egy könyvtárrá válik, a történeteitek, a Shoudjaink, az 
összejöveteleink, a tanfolyamaink helyévé válik, amibe majd mások is beleérezhetnek. Nincs 
ennek egy meghatározott módja. Nem létezik egy erre vonatkozó módszer. Ezek pusztán 
csak elérhető történetek, és mindenki majd a pont neki megfelelő történetet vagy Shoud-ot 
vagy tanfolyamot fogja megtalálni a számára megfelelő időben. Tehát egy célt fogtok szolgálni 
ezzel az utánatok érkezők számára. És most át fogjuk váltani a munkánk nagy részét az 
elengedéstől a valódi realizációba. Az elengedéstől a Realizációba. 
 
Lesznek változások a Bíbor Kör szervezetében, az irány és az, hogy hogyan szolgálnak titeket. 
Az egyik fő tervezet a Mesterek szolgálata lesz. Nem azoké, akik Mesterek akarnak lenni, nem a 
makyós Mestereké, hanem a valódi, igaz Mestereké. De ez még várat magára. Emiatt ma nem 
kell aggódnunk. Ez még odébb van. 
 
 
Végső búcsú 
 
Akkor most vegyünk egy mély lélegzetet és utoljára búcsúzz el az angyali családodtól! 
 
Egy-két percig most csendben leszek, amíg utoljára elbúcsúztok az angyali családotoktól. 
 
(hosszú szünet) 
 
Akkor ma, ezen a történelmi napon, 2020 április 4-én vegyünk egy jó mély lélegzetet közösen, 
mert ez az a nap, amikor elbúcsúzunk az angyali családoktól, akik ma felbomlanak. 

 
(véget ér a zene) 
 
Ó, hát mindig is megmaradnak a köztük lévő 
barátaitok! Ez nem azt jelenti, hogy soha többé 
nem fogsz velük találkozni, csak azt jelenti, hogy 
nem lesz ott közöttetek ez a kötelező érvényű 
kötelék. Nem lesztek egy angyali családként 
kötelező jelleggel összekötve egymással, hiszen 
kivétel nélkül minden létező tényleg szuverén. 
 
Akkor most közösen vegyünk egy mély lélegzetet 
erre a történelmi  fontosságú napra itt a Föld 
bolygón! 

És most, sokkal inkább, mint eddig, ne feledjétek, hogy tényleg minden jól van a teremtés 
egészében. Adamus Saint-Germain Vagyok. Köszönöm. 
 
Fordította: Telegdi Ildikó – telegdi.ildiko66@gmail.com 
Szerkesztő és magyar nyelvi lektor: Thomázy Timea – timea.thomazy@centrodavida.com  
 
Magyar szinkronos video megtekintése itt: http://www.centrodavida.com/webcast/  
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