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Аз Съм това Което Съм, Адамус от Суверенните Владения. 

Ах! Здравейте скъпа Шамбра. Здравейте в това специално издание на серия “Страст 2020.“ 

Искам да се възползвам от случая, за да вдишам всички вас. Чух, че има такова нещо като 

социалната дистанция. Харесва ми да започвам Шоудовете с хубава прегръдка на всички 

Шамбра, но разбирам, че прегръдките сега са неуместни. Така че нека просто да вдишаме 

заедно, запазвайки своята суверенност. 

Днес Шоуда е особен. Тук я няма обичайната жива публика, която мога да дразня и 

провокирам, както правя обикновено.  

ЛИНДА: Адамус, защо веднага след като заговори се появи вятър? 

АДАМУС: Защото както е известно аз разтърсвам въздуха (Линда се киска) създавайки 

силен вятър. 

И така; днес е специално издание и аз помолих Калдре и Линда да съставят списък с 

въпроси, които усетих у всички Шамбра. Преди да продължим напред, трябва да кажа, че 

никога не съм мислел, че ще работя с Шамбра тук, че ще ме канализира Калдре, че ще 

седя на бар в ежедневни дрехи, в тази тропическа обстановка. Така че за мен също всичко 

е съвсем необичайно. 

Моля ви днес, когато ще отговаряме на въпросите, да усетите другите нива на това, което 

ще се случва на нашата беседа. 

Сега е точния момент да си спомните. Да си спомните това, което репетирахте отдавна. 

Всичко, което вече не е ново. Отначало нито вие, нито дори ние знаехме, че всичко ще се 

окаже такова, не видяхме всички промени. Но всъщност сега стават такива огромни 

промени на планетата, каквито никога не е имало. 
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Всички промени в другите сфери, затварянето на Ордена Арк, разпадането на ангелските 

семейства, напускането на Гая, това, че Земята се успокоява за известно време – вие 

знаехте за всичко това. Вие знаехте, че нещо трябва да стане. Не знаехте от какво ще бъде 

предизвикано, как ще се случи всичко всъщност, но знаехте, че това ще се случи. И вие 

знаехте, че това ще стане във Времето на Машините, времето в което се намираме сега, 

времето за което доста говорих на нашата среща на ProGnost. И вие знаехте, че това ще 

стане когато стигате до Реализацията си. Вие знаехте, че всичко това ще се обедини в едно 

и отново, нищо от това не е ново, с изключение може би на това как ще стане всичко. Но 

това няма значение. 

Вие репетирахте това по цели животи. Това прилича на репетицията на вашето собствено 

обединяване, на обединяването със самите себе си. Така че всичко това не беше изненада. 

Това не стана изненада и аз искам да отида още по – далеч като кажа, че точно сега – е 

идеалния момент за вашата Реализация. Имате време за себе си, без особена намеса от 

стана на другите хора или обкръжаващия свят; дойде време да позволите своята 

Реализация и всичко, което трябва да направите – е да позволите. И това е. Вдишвате 

дълбоко и позволявате. После продължавате да правите, каквото сте правили. 

Продължавате да живеете живота си, просто позволявайки. 

Наскоро бях в Клуба на Възнесените Майстори, което се случва много често и всички 

Възнесени Майстори проявяваха голям интерес към това, което става на Земята. Те 

наблюдават всичко. Те един вид следят какво става с човечеството. 

Те ме попитаха, “И така, Адамус, какво виждаш сега в случващото се? Какво е най – 

важното на Земята?“ 

И аз им казах, “Скъпи Възнесени Майстори, работата не е само в коронавируса и дори не е 

в икономиката, колкото в групата Шамбра – и другите, но мен ме интересува Шамбра – 

работата е в това, че Шамбра си спомня. Сега е времето на Плода на Розата. Дойде 

времето да си спомнят пътя към Реализацията. Това е. 

Това е, което планирахте. Това е, което репетирахте. Това е, което става сега. И аз казах на 

скъпите си приятели, Възнесените Майстори, че виждам, че в края на вашето лято може да 

се появят хиляди реализирани хора, хиляди осъзнати Шамбра и всичко, което трябва да 

направим сега – е да не полагаме усилия, да не се притесняваме – а просто да вдишаме 

дълбоко и да станем такива. 

Посветихте огромно количество животи на тази работа, било то чрез духовни учения или 

просто вървейки по собствен път, който сте избрали. Прекарахте цели животи, очаквайки 

подходящото време и ето че то дойде. То е тук. 

Така че следващите няколко Шоуда ще, така да се каже, ще ви напомням, ще ви 

подтиквам да спрете и да позволите. Позволете своята Реализация. 

 

Отговори на въпроси 



И така, аз помолих скъпата Линда заедно с Калдре да подберат въпроси, защото зная че 

имате много такива. Така че днес всичко ще бъде малко по – различно. Няма да отивам в 

публиката, защото няма такава, и веднага ще преминем към въпросите, които ще чете 

Линда. 

И така, да започваме скъпа Линда. 

ЛИНДА: Добре. 

АДАМУС: И мога ли да продължавам да те наричам Линда от Иса, въпреки че всички 

ангелски семейства са разпуснати? 

ЛИНДА: Ако го смяташ за уместно, разбира се. 

АДАМУС: Уместно е. 

ЛИНДА: Благодаря. Добре. 

ВЪПРОС 1: Изглежда, че никой не предвиди приближаването на пандемията COVID-19, 

включително екстрасенсите и същностите, които предават ченалинги. Би ли коментирал 

това? 

АДАМУС: Разбира се. Когато екстрасенсите или пророците гледат в бъдещето всъщност 

те гледат потенциалите и обикновено ги привличат най – близките потенциали, с които те 

имат най – силната енергийна връзка. 

Никой всъщност не знаеше, от какво ще бъде предизвикано, но много осъзнаваха, че нещо 

трябва да се случи на Земята. Нещо трябваше да се промени и трябваше да се промени 

защото, първо на планетата дойде твърде много съзнание. Нещо трябваше да промени 

останалите заседнали енергии. Нещо трябваше да дойде, за да разклати всичко. 

Много предсказаха, че на планетата се задава икономически спад, но не разбираха защо. 

Затова много просто не виждаха самия вирус. Не се хваля, но аз от време на време говорех 

за него … или скъпата Линда, би могла да ме похвали … 

ЛИНДА: Да, разбира се (тя го потупва по гърба). 

АДАМУС: Аз наистина говорих в ProGnost 2014, че на планетата ще дойде вирус и този 

вирус в много отношения ще бъде разрушителен. Този вирус – лекарството за него ще 

бъде неизвестно и вирусът сам по себе си ще бъде много коварен. Фактически, веднага 

след като хората си помислят, че знаят, как да го спрат, той ще мутира, ще се променя, и 

така ще продължава известно време. Но аз не знаех кога. Аз не знаех, че това ще е което 

сега наричат коронавирус 19, защото както много от вас знаят, на тази планета има 

толкова вируси, колкото звезди на небето. Искам да кажа, че има много вируси, затова 

никой не знаеше, как ще стане това. Но много знаеха, че на планетата ще станат промени, 

а някои предсказаха големи промени в икономиката. 

Така че не трябва да казваме, че екстрасенсите, гадателите или пророците са сгрешили, 

просто те не можеха да видят цялата картина. И много, много малко всъщност знаеха, че 



всичко ще стане заради прост, дребен вирус – мъничък вирус, зрънца, песъчинки на 

огромния плаж – че всичко това ще започне и ще ни доведе до там където сме сега. 

Единственото, което трябва да разбирате – че никой не може да види точното бъдеще, 

защото дори и бъдещето подлежи на промени. То зависи от потенциалите и от това, кои 

ще изберат хората. И така, добър въпрос за начало. 

ЛИНДА: Втора част. 

АДАМУС: Да. 

ЛИНДА: Още няколко Шамбра попитаха, защо не каза за това по – рано. 

АДАМУС: (смее се) Защо не ви казах за това по – рано? Какво пък, ще си позволя малко 

да поспоря. Преди всичко, ако си спомняте преди няколко години, аз казах, че на 

планетата ще дойде вирус. Не посочих точните дати или време, защото ние просто не го 

осъзнаваме, докато не стане. Освен това, си спомням, че предложих на всички Шамбра да 

си направят един – два месечни запаса с храна, вода, предмети от първа необходимост и 

тоалетна хартия, разбира се. Това Линда го повтори няколко пъти. Така че, аз наистина, 

несъмнено говорих за това. 

И ако погледна назад, говорих за затварянето на Ордена Арк. Говорих за разгрупирането. 

Всъщност говорих за много неща преди да са станали, но Шамбра често не слушат почти 

докато не им падне на главите, както сега. Така че, благодаря за този въпрос.  

ЛИНДА: Добре. 

АДАМУС: И аз, отново, не се хваля, но все пак … (Линда отново го потупва по гърба). 

Благодаря. 

ЛИНДА: Благодаря. 

ВЪПРОС 2: И така, Адамус, като се заговорихме за бъдещи предсказания, има ли още 

кризи или големи промени, за които искаш да ни разкажеш, преди да са станали? 

АДАМУС: Добър въпрос. Само за един конкретен. На Земята ще има възходи и падения, 

но ще разкажа само за един и съм го споменавал и по – рано – в близките години, в това 

Време на Машините, в което сега живеете с всички тези технологии, ще настане момент, 

когато ще започне да се разпространява компютърен или технологичен вирус, който ще 

изключва всичко. Много компютри ще се сблъскат с проблеми и както вие казвате ще 

хванат вирус или ще отказват. Това се наблюдава от време на врем в много малки мащаби, 

но в бъдеще примерно както аз предполагам, след седем години ще се появи вирус, който 

ще изведе от строя много компютри и ще унищожи множество данни и пазени файлове. 

Така че бих посъветвал Шамбра, да и изобщо всички, да се уверят че вашата информация 

винаги е копирана, която остава автономна и по никакъв начин не е свързана – изобщо не 

е свързана – с интернет, защото този бъг ще се пуска чрез интернет. И дори да си мислите, 

че имате така нареченото автономно хранилище, ако то има дори и коствена връзка с 

интернет, вируса потенциално ще го унищожи. Така че архивирайте автономно. 



ЛИНДА: Еха. Еха. 

АДАМУС: Това е почти неизбежно, тъй като винаги когато присъства вирус, било то 

биологичен или вируса на съзнанието, той трябва нещо да балансира. И примерно след 

седем години ще има нужда от голямо пребалансиране на технологиите. И сега сякаш 

получавате уроци в известен смисъл това прилича на репетиция или подготовка към тази 

компютърна криза, за да се убедите, че имате резервни копия ваш личен запас от храна, 

вода и други предмети от първа необходимост в живота. По такъв начин вие репетирате и 

изучавате сега в тази конкретна пандемия, че стават много промени. Много се случва и в 

крайна сметка от това ще излязат много хубави неща. Благодаря. 

ЛИНДА: Адамус, ти започна да говориш за огромни библиотеки с материали, 

информация, дори по отношение на Аления Кръг, как мислиш, реално ли е изобщо да се 

пази всичко това автономно? 

АДАМУС: Трябва да попиташ своите технически специалисти. Аз разбира се не съм 

експерт в тази област.  

ЛИНДА: Ех! 

АДАМУС: Но има начини. Без съмнение, има начини за резервни копия. 

ЛИНДА: Добре. Хубаво. 

АДАМУС: Но важното е да се уверите, че резервното копие е изключено от мрежата, 

защото дори нещо запазено, но намиращо се в мрежата, потенциално то също ще 

пострада. И аз не казвам, че това задължително ще стане, но виждам потенциал. 

ЛИНДА: За съжаление това е възможно. Така че благодаря за съвета, може би. Добре. 

АДАМУС: Да. Следващия въпрос. 

ЛИНДА: Номер три. 

ВЪПРОС 3: Наскоро ти каза, “След разпадането на ангелските семейства на 4 април 2020 

година, много ангелски същности отиват на Новата Земя.“ Какво става там сега? 

АДАМУС: Хм. Това е много интересно и това заслужава да бъде изучено само по себе си. 

Какво става с членовете на вашите ангелски семейства, които са отишли на Новата Земя? 

В момента има около 200 Нови Земи, не мога да назова точната бройка, защото 

продължават да се създават и разработват нови. Болшинството от членовете на ангелските 

семейства се насочиха натам. Не всички, защото има такива, които сега искат да поскитат 

из творението; някои се изгубиха и бродят безцелно, други просто не са готови да отидат 

на Новата Земя. 

Всички Нови Земи се различават една от друга, но имат някои общи черти. Преди всичко 

не трябва да се раждате във физическо тяло. Ако ви е интересно как става това, 

представете си нещо от сорта на компресионни камери, но всъщност не са механични 

поне не в човешкия смисъл, а енергийни компресионни камери през които преминавате, за 



да попаднете на Новата Земя. От едната страна влиза да кажем светлинно същество или 

ангел, а от другата страна на тази компресионна камера излиза като квази човешко 

същество. То притежава всички атрибути на биологията без нуждата да се ражда. 

Те също така имат възможност да влязат в своето чисто Свободно Енергийно Тяло без 

човешката биология, когато поискат, но сега болшинството от тях получава житейски 

опит в човешко тяло. 

Следващия въпрос, който бихте могли да зададете, “На колко години са? Ако не са се 

раждали, не са били бебета, на колко години са?“. Те са на всяка възраст, която поискат. В 

това е цялата прелест, че на Новите Земи не трябва да остарявате, но може да изберете да 

преживеете остаряването. И също така там няма смърт, каквато я познавате тук, на 

физическата Земя. Там няма тежки болести, които водят до смърт. Това е просто въпрос 

на излизане извън тялото. 

Това звучи толкова добре, защото вие помогнахте за създаването на всичко това и 

неговото проектиране. Взехте най – доброто от човешкия живот, например природата. 

Природата на Новите Земи е много богата. Тя е навсякъде. Намирайки се на Новата Земя 

вие винаги сте сред природата (Линда киха). Наздраве. 

ЛИНДА: Благодаря. Извинявай. 

АДАМУС: Когато сте на Новата Земя винаги сте на природа и цветния прашец ви 

въздейства. Взехте най – доброто от това, което съществува на Земята – например, храната 

– но не за получаване на енергия или за хранене, а просто за наслада. 

На Новата Земя няма работа и аз чувам силни аплодисменти. На Новата Земя няма пари и 

няма работа. Там няма нужда от това. Новите Земи – това е начин да се потопите в Себе 

си, в своята чувствена природа. 

На Новата Земя няма групи. Няма семейства. Няма клубове. Няма организации. Но 

съществата на Новата Земя имат много приятели. С други думи, те не намират или желаят  

такова тясно сближаване, каквото става тук. И отново, ако всичко това звучи толкова 

прекрасно, то е само защото, вие помогнахте за създаването му. 

На Новата Земя човек много се сближава със самия себе си и в това е същината на опита. 

Има природа и други същества, но те – са като тапет или фон. Това е декорацията на 

новата реалност на Новата Земя, позволяваща наистина да навлезете в себе си, да 

навлезете в собствената си енергия и да се намирате в опит на собствената си суверенност.  

Някой току - що попита за секса, “А как е секса?“ Ами на Новата Земя – това е много 

важен атрибут, защото той съществува тук на тази планета Земя. Но ще видите, че преди 

да правят любов с друго същество, хората правят любов със себе си и изцяло изучават 

този въпрос. Това не е закон. Това не е правило. Това просто е начин на живот на Новата 

Земя. Да обичаш себе си физически, Алия, това за което толкова често говореше Тобиас в 

Школата по Сексуална Енергия. Да обичаш себе си емоционално, без чувство на вина или 



срам. Да обичаш себе си само за своето битие, за своята осъзнатост. Дълбоко да се 

влюбиш в себе си. И това не трябва да бъде само физически, но може и да бъде. 

Когато някой стигне до тази точка, да придобие любов към себе си, той може да сподели 

това с друго същество – без да се жени. О, сега на Новата Земя няма брак и аз силно се 

съмнявам, че някога ще има. И, да, вие сте прави, на Новата Земя няма адвокати (Линда се 

киска). Няма нужда от това и вие внимателно работихте с другите, за да създадете Новата 

Земя с най, най - добрите атрибути, физическа чувственост – чувственост, която прониква 

много дълбоко в съществото и после му позволява да се обедини със своята собствена 

енергия.     

По такъв начин може да се каже, че в структурата на Новата Земя е заложена чувственост, 

която потопява човека в усещането – не ментално – а усещане за връзка със собствената 

енергия. Новите Земи дълго време не бяха напълно заселени. Това стана съвсем наскоро, 

така че там продължават да се провеждат обучения. Там има много преживявания и това 

ще продължи. Но това, което не съм виждал на Новата Земя и не мисля, че ще видя – това 

е печал, ненавист и усещане, че трябва да вземете нещо от някого. Не сте свързани нито 

със семейство, нито с работа, нито с правителство, нито с религията, затова там има най – 

високото ниво на свобода. 

И аз зная, че някои от вас вече се облизват, искат да отидат там, но ние трябва да 

направим още нещо тук на Земята. Въпреки че в известен смисъл вие вече сте там. Били 

сте там. Вие помогнахте за създаването на тези места. Добър въпрос. Благодаря. 

ЛИНДА: Добре. 

ВЪПРОС 4: И така, кой сега идва на Класическата Земя, на нашата планета? Идват ли все 

още от новите? 

АДАМУС: Хм. Особено през последните три – четири десетилетия на тази планета идва 

голям поток от нови. На Земята никога не са идвали толкова много нови. Много от тях са 

преминали някакво обучение или предучилищно образование, преди да дойдат тук, за да 

разберат за начина на живот на хората и много от тях вече си тръгнаха. Много напуснаха 

преди тази пандемия, много си тръгнаха по време на пандемията. Те дойдоха тук за да 

постоят в така да се каже Отправната Точка на човечеството, а после да се свържат с този 

опит, да отидат на Новата Земя, за да учат другите и да разказват за това, каква е била 

Класическата или Старата Земя. 

Точно сега в - и в недалечно бъдеще – на планетата няма да идват нови. Ще се въплъщават 

отново тези, които вече са били тук и които продължават своите жизнени цикли на тази 

планета. Така че същността на отговора на вашия въпрос е: сега не идва нито един нов. По 

– късно това може да стане достъпно за тях, но сега е времето на тези, които са били в 

цикъл на въплътяване, да се върнат и да завършат своите въплъщения на тази планета. 

В крайна сметка това също означава намаляване на населението. Числеността малко ще се 

покачи преди да започне да намалява. И ще видите, дори някои от тези, които са били в  

цикъл на въплътяване на Старата Земя – на тази планета – сега ще отиват на Новите Земи, 



защото в известен смисъл, там е много по – лесно. Тоест опита не е толкова интензивен, 

както тук. В някои отношения там опита е много по – прост. Така че може да се 

предположи, че всеки който сега се ражда на Класическата Земя, е бил тук и по – рано. 

Благодаря. 

ВЪПРОС 5: А какво става в Околоземните Сфери? 

АДАМУС: В Околоземните Сфери. 

ЛИНДА: Околоземните Сфери. 

АДАМУС: Какво става в Околоземните Сфери? Сега в курса “DreamWalker Death“ който 

скоро ще обновяваме се споменава за това, което аз наричам Околоземни Сфери. 

Околоземните Сфери не са физически и можете да си ги представите като облак около 

планетата Земя. Те не се намират на Земята, но много приличат на нея. 

Това е мястото на което се намират болшинството от хората между животите. В миналото, 

до преди няколко столетия често човек напускаше физическия живот на тази планета, 

насочвайки се към Моста на Цветята и се завръщаше при своето ангелско семейство. Но 

сега почти всички същества отиват в Околоземните Сфери. 

Околоземните Сфери много приличат на Земята. Почти всички имат видимо физическо 

тяло, Околоземните Сфери – са мястото на което отиват хората преди да се върнат в друго 

въплъщение и като правило те отиват на това място в Околоземните Сфери, което най – 

точно преповтаря проблемите, които са имали в този живот. 

Това означава, че ако сте били алкохолик в този живот, умрели сте като алкохолик, вие 

вероятно бихте отишли в Околоземните Сфери в бар (Линда се смее). Сериозно, защото 

именно с него имате енергийна връзка, енергиен резонанс. Ако в този живот сте били 

много набожен евреин, вие вероятно ще отидете на еврейско място в Околоземните 

Сфери. Ако в този живот сте били много, много дълбоко свързани със семейството си, с 

биологичното си семейство, вие вероятно ще се срещнете с тях отново в Околоземните 

Сфери. 

И така, болшинството сега отиват в околоземните сфери, но може да се каже, че сега в 

Околоземните Сфери има нови коридори, нови места, които са предназначени своего рода 

за бърз реинкарнационен цикъл за достигане на Реализация. Те са за по – осъзнати 

същества, които наистина искат да разберат за своите въплъщения, за своето минало; те 

искат да разберат, как да го доведат до край. Така че сега в Околоземните Сфери има 

много по – големи възможности. 

По – рано Околоземните Сфери бяха много чисти и открити. Това беше един вид почивка, 

отпускане преди завръщането в следващ живот. Но, особено в последните три – четири 

десетилетия, те станаха много плътни и аз бих използвал думата “замърсени.“ В тях се 

появиха множество мрачни енергии, защото тези, които умират преминаваха там и дори 

не се опитваха да се възстановят преди следващия живот. Тоест те нямаха време за 

спокойствие и размисли, за да оценят наистина своето пътешествие. Но сега всичко 



започва отново да се променя. Заедно с всичко, което се случва из целия космос, дори това 

отново започва да се променя. 

Но в общи линии Околоземните Сфери вече отдавна бяха задръстени и това не е мястото 

на което да ви се иска да останете между животите, не ви се иска да се мотаете из 

повечето от тези места. Благодаря. 

ВЪПРОС 6: Ти също каза, че извънземните няма да могат вече да се намесват в работите 

на нашата планета и на човечеството. Къде отидоха извънземните? 

АДАМУС: Да, и когато казвам “извънземните“, искам да бъда по – конкретен. Може би 

всички сме извънземни. Всички сме дошли от други места. Но аз говоря за същества, 

които никога не са преминавали през физическо въплътяване, за да попаднат наистина на 

планетата, за да правят това, което правите вие като хора. Често те идват от другите сфери 

– физически и нефизически, но като цяло нефизически – и те някак оставаха в 

периферията на Земята. Те не идваха тук, не приемаха физическо тяло и не преминаваха 

през въплътяване, те просто се мотаеха наоколо. 

Ще попитате, “Защо се мотаят тук? С каква цел?“ Еми, разбира се не заради спасението на 

човечеството. Причината поради която те оставаха беше, преди всичко, получаването на 

енергия. Те получаваха енергия от човешките драми, човешките войни. И, да, може да 

имате усещането, че получавате енергия от това, особено ако помагате в тези неща или 

участвате в тях, помагате да продължават. Затова извънземните се мотаят тук и те 

намираха много уязвими хора, които вярваха, че пришълците са тук за да спасят 

планетата. Ако това беше така, то първо планетата отдавна щеше да е спасена, а второ 

няма от какво да я спасяват. Просто няма от какво. Хората преживяват своя опит. 

След всички промени случили се скоро след закриването на Ордена Арк, на извънземните 

беше забранено да стоят тук. По – рано това се допускаше, защото просто беше част от 

опита. Това беше част от позволяването на всички енергии. Но сега хората поемат по – 

голяма отговорност за планетата, особено с напускането на Гая и като резултат от това, 

което преживявате сега. На извънземните като източник на вмешателство, по същество им 

е забранено да се намират тук и това е вид енергийна забрана, така че те просто не могат 

да се намесват в работите на планетата. 

Някои от тях се опитват да останат, но откриха, че това е невъзможно. Останалите отиват 

в другите сфери, опитват се да намерят друго място, за да продължават да предизвикват 

определено ниво на хаос, а някои от тях, осъзнавайки че сега техните ангелски семейства 

се разпаднаха, отиват на някои от Новите Земи. 

Това са всички онези, които се опитваха да се подхранват от човечеството, създавайки 

драма. Вместо да дойдат на планетата, за да открият себе си, да кажем, любовта, те просто 

се опитваха да намерят любов чрез другите хора. Те дори мислеха, че е възможно любовта 

да е част от физическото тяло. Те наистина се опитваха да намерят отговорите по много 

коварен начин, използвайки хората и при това в продължение на векове, те предизвикваха 

много конфликти, много войни. Говоря за някои на семинара “Ангели и извънземни “ 



който проведохме в Полша. Харесва им да създават проблеми навсякъде където е 

възможно и обикновено паразитират от хората, които са уязвими или са жадни за власт. 

Аз никога не съм бил поклонник на подобни вмешателства, както аз ги наричам; понякога 

ги наричам просто извънземни, но това са вредители, защото те, дори и да са донесли на 

планетата някакво добро, то е крайно малко. Смятам ги за страхливци, защото не са дошли 

тук както сте направили вие, не са приели физическо тяло и не са забравили кои са и от 

къде. Те стоят на страна. Те се намесват и крадат енергия на което всъщност нямат 

никакво право. Така че всъщност те са вселенски страхливци. 

По много начини съм разочарован от това, че хората решиха да ги слушат, а някои дори 

решиха да ги канализират. И аз зная, че моята позиция е непреклонна, но аз съм напълно 

убеден в това. 

От всяко одухотворено същество се изисква огромна смелост, за да дойде тук и да 

премине през въплътяване. Изисква се огромно мъжество, за да проникнеш в дълбините 

на собственото си Аз, за да разкриеш своята суверенност, своята енергия и своето 

съзнание. Тези, които просто крещят и викат от всички посоки, които се месят в работите 

на хората, които се опитват наистина да завлекат всичко съм собствената си същност, аз 

считам за абсолютни страхливци и след време всичко това ще се разкрие. Сега аз – не съм 

най – популярната личност в много кръгове на планетата и дори в някои, които не са на 

планетата, но всичко това в някакъв момент ще излезе на повърхността. Благодаря. 

ЛИНДА: Благодаря. 

АДАМУС: Хм! 

ЛИНДА: Благодаря. 

ВЪПРОС 7: Много хора загинаха в резултат от COVID … 

ЛИНДА: Сигурен ли си че приключи? 

АДАМУС: Да, да. Продължавай, моля. 

ЛИНДА: Добре. 

ВЪПРОС 7 (продължение): Много хора загинаха от COVID -19. Тяхната смърт случайна 

ли беше? Или за тяхното напускане имаше някаква обща причина? 

АДАМУС: Към момента на този майски Шоуд на планетата има около 3 000 000 случая на 

заразени с този вирус и малко повече от 200 000 души направиха прехода заради него. 

Това не е случайно. Никой не може да се зарази случайно, ако не трябва. На тази планета 

имаше много, твърде много хора, готови да напуснат. Някои, да го кажем така, бяха тук 

временно – те наистина така или иначе не биха останали и преминали през всички цикли 

на инкарнация. Някои просто бяха готови да напуснат – просто имаха нужда от изход. 

Така че във всичко това няма никакви случайности, трябва да се отнесете с почит към 

всеки човек, който се е заразил и е преминал заради това, но не трябва да съжалявате, 



защото съжалението се запазва при прехода. Когато след прехода от другата страна 

човекът изпитва съжаление, това не му позволява да продължи напред. Трябва да се 

отнасяте с уважение към това, което е поел човекът върху себе си. Някои от тях направиха 

това по лични причини, но в това има и доза героизъм, защото знанията за технологиите и 

медицината, които ще бъдат получени в резултата от огромните усилия по изучаването на 

този вирус – знанията за човешката биология – ще бъдат просто поразителни. Откритията, 

които ще бъдат направени не само в близките шест месеца, но и в близките няколко 

години, ще се отнасят за това, което всъщност се случва в биологията, това което 

обединява различните биологични елементи – всяка клетка, всяка хромозома, всеки орган. 

По същество това е анаятрон, за който сме говори на нашите дискусии. Но учените ще 

стигнат до разбирането за комуникационната мрежа на тялото и благодарение на това те 

значително ще напреднат в лечението на рака … 

ЛИНДА: Еха. 

АДАМУС: … в резултат от изследването на коронавируса. 

ЛИНДА: Охо! 

АДАМУС: Хм. 

ЛИНДА: Ох! Чудесно! Добре. 

ВЪПРОС 8: Неотдавна цената на нефта достигна исторически минимум. Това някак 

свързано ли е с всичко, което става сега? 

АДАМУС: Важно е да се помни, че винаги всичко е свързано. Няма нищо случайно, 

въпреки че често е трудно да се види цялостната картина. Но вижте какво става във 

въпроса, който зададе Линда. Цената на нефта достигна исторически минимум. Чрез 

Калдре и другите хора аз дори съм чувал, че хората плащат за това да им вземат нефта. 

Разбира се, това няма да продължава вечно, но е хубаво, защото символизира това, което 

става на планетата. 

Погледнете това от енергийна гледна точка. Какво е нефта? Това е енергия. Това е 

топливо. Вече няколко века той задвижва вашия съвременен свят. Това е сила. Тя е много 

стара и много примитивна. На тази планета дойде време за Нова Енергия и за мен беше 

невероятна радост да наблюдавам, как цената на нефта пада до нула и дори по – ниско, 

защото това говори за това, че хората са готови за тези промени, готови са да напуснат 

Старата Енергия, тъй като всъщност нефта – това не са само мъртви динозаври, това са 

вашите мъртви предци, с които пълните резервоарите си, използвайки нефт в 

съвременният си живот. 

Дойде време да се избавите от всичко това. За мен това беше един от очевидните 

показатели за това, че човечеството е готово за Новата Енергия и аз говоря не за енергията 

на слънцето и вятъра. Всичко това са временни решения. Но аз говоря за готовността да 

разберете какво е това енергията. Когато цената на Старата Енергия е равна на нула, 

тогава човечеството е готово да започне да разбира това, за което говорим вече няколко 



години – какво е енергията всъщност и факта, че енергията се намира в открит и свободен 

достъп. 

В резултат на това наблюдавайте случващите се сега открития за това какво всъщност е 

енергията, а също така за колосалното движение в света за отказ да се използва енергия 

базирана на петрола, който се използва сега. Бихте си помислили, че заради ниската цена 

сега всеки ще може да си го позволи, но всичко ще бъде точно обратното. За последните 

няколко месеца на тази планета станаха промени касаещи самата енергия. Мога да кажа и 

през цялото време говоря за това в Клуба на Възнесените Майстори, “Вижте какво 

направи групата Шамбра. С тях имаше и други, но моята група помогна за привнасянето 

на планетата на новото разбиране за енергията – заради това дори цената на нефта се 

снижи до нула.“ 

Разбира се, тя отново ще се покачи малко, но в крайна сметка все едно човечеството ще се 

откаже от нефта, защото запасите от нефта много намаляха. Ще намерят други начини за 

нефтодобив – слънчеви и още какви ли не – но общия запас от нефт не може да поддържа 

темповете и нарастването на нивото на потребление на тази планета. Чудесни неща стават 

сега в живота ви по време на вашата Реализация. Благодаря. 

ЛИНДА: Благодаря. 

ВЪПРОС 9: Какво ще стане със световната икономика? Ще се възстанови ли в скоро 

време? 

АДАМУС: Световната икономика … всъщност енергийния дизайн стоящ зад 

коронавируса, неговата енергийна цел е в пребалансирането на икономиката. В нея има 

много нива и слоеве, в този процес много ще се случи, ще има пробиви в областта на 

медицината и технологиите и още много други неща. Но ако говорим за настоящия 

момент, последиците за икономиката ще се проточат с десетилетия. 

Това е време на преосмисляне. Сега буквално за една нощ стана рязко увеличаване на 

безработицата и ще се наложи да се замислите, “Как да избегнем това за в бъдеще?“ 

Необходимо е да се преразгледат работните места и обмена на валутата – аз не подкрепям 

и не лансирам никоя от политическите страни по въпроси като здравеопазването – но 

здравеопазването трябва да бъде преразгледано. Трябва да се преразгледа системата за 

данъчно облагане и системата за дистрибуция. 

В основата на всичко трябва да бъде разбирането – и аз вярвам, че то ще дойде – че 

изобилието е безгранично. Не е вярно, че изобилието е само толкова (малко), но търсенето 

му е (голямо). Изобилието е толкова голямо (много голямо, разперва ръце удря Линда). О, 

извинявай. 

ЛИНДА: Няма нищо. Не, не, не. Нищо страшно. 

АДАМУС: Изобилието е ето толкова голямо. Изобилието стига за всички, но трябва да 

стане преосмисляне. Това вече няма да бъде онова ограничено мислене, “Във Форт Нокс 

има само толкова злато. На полето има само толкова храна. В хранилищата има само 



толкова нефт.“ Нужно е съвсем ново разбиране за изобилието, точно затова аз упорито 

повтарях на Шамбра – настойчиво, ненатрапчиво повтарях на Шамбра – ако не живеете в 

изобилие, вие не сте готови за Реализация, защото продължавате да живеете в 

ограничения, които сами сте си наложили. Аз настоявах за това, защото наоколо е пълно с 

енергия и тя цялата е ваша. 

Човечеството ще преразгледа проблема с изобилието на много нива. Въпроса всъщност не 

е в това как да се разпредели малко количество между много хора, защото това не е 

изобилно мислене. Изобилното мислене – това е разбирането, че отгледаната на планетата 

храна е достатъчно, за да нахрани три пъти повече хора или може да бъде така. 

Селскостопанския отрасъл е ефективен и може да стане много по – ефективен. Храната е в 

изобилие. 

Всичко е в изобилие, ако хората го позволят, ако го избират. Може да се каже, “Но 

полетата са само толкова големи.“ Това е ограничено мислене. Може да се каже, “В 

банковата система има само толкова пари.“ Това е ограничено мислене. Сега са нужни 

хора които мислят, разсъждават нестандартно – за да се разбере, че изобилието е 

навсякъде и всеки има право на него, ако го избере, ако му позволи да влезе в живота му. 

Тъй като някой може и да не го позволи. Някой може да не го поиска, също така някои 

Шамбра все още настояват за недостига, а не за изобилието. Струва им се, че е неправилно 

да имаш хубава кола или хубав дом. Това е много остаряло, ограничено мислене. 

Когато отговарях на предишния въпрос за нефта, аз казах че в резултат от изследванията и 

разработките, които стават сега, ще бъдат направени открития в областта на енергията; 

открития в областта на енергията, заради които нефта ще изглежда като нещо много, 

много остаряло. Но заедно с това откритие ще има и други – след известно време ще има 

поредица от открития – които ще доведат до разбирането за изобилието на енергията. 

Това ще доведе до преосмисляне на енергията и изобилието. Има много от нея. 

Представете си – на практика е толкова просто – че можете да вземете енергия от въздуха, 

да вземете толкова, колкото ви трябва. Защо му е на някого да страда? Защо му е на 

някого да продължава да живее без енергия, ако човечеството започне да осъзнава 

основите на физиката на енергията? Ще отнеме време за да разберат всички това, което 

знаете вие, за което говорим през последните няколко години, но когато хората разберат, 

че енергията е навсякъде и може да бъде извлечена, може да бъде привлечена и приложена 

в живота и има от нея достатъчно за всички – от къде ще се появи на планетата 

икономическия дисбаланс? 

Така че може да се каже, че ситуацията с коронавируса, която се случва в момента, до 

голяма степен е свързана с икономиката - в резултат от промените ще засегне точно нея – 

а също така е свързана с енергията. 

Всички системи ще бъдат преработени – това ще отнеме много години. Това няма да стане 

мигновено и много политици – да ги порази гръм (Линда се смее) – ще се борят и ще се 

вкопчат в старите принципи, без да разбират, че на планетата дойде време за изобилно 

мислене. Благодаря. Харесват ми въпросите ви. 



ЛИНДА: Добре. 

АДАМУС: Трябваше да ми направите трибуна, а не да ме слагате зад бара. 

ЛИНДА: Знам! Виждам. Адамус, вдишай дълбоко (тя вдишва дълбоко). Добре. 

АДАМУС: И глътка вода. 

ВЪПРОС 10: Адамус, с вируса са свързани много теории на конспирацията. Свързан ли е 

коронавируса с технологията от пето поколение мобилни връзки 5G? Беше ли вируса 

специално създаден в лаборатория в Ухан, за да разруши западната цивилизация? Разнася 

ли се вируса с помощта на химически самолети? 

АДАМУС: (въздиша дълбоко) Да (Линда се смее) ако искате да вярвате в това. Ако ви се 

иска да вярвате и сигурно е забавно да гледаш инверсионните следи от самолети и да си 

мислиш, че сега не разнасят отрова, а коронавирус. Предполагам има и такива на които им 

се иска да вярват, че това е било преднамерено действие за разрушаването на западната 

цивилизация или – какво още имаше в списъка? О, 5G – изглежда това е мобилна 

технология, работеща на други честоти. Да, ако ви се иска да вярвате в това, тогава то е 

реално и ще ви повлияе. Но всъщност това не е така. 

Хората обичат теориите за заговори. И знаете ли, пришълците се намесват в хода на 

историята, добре преуспяха в насаждането на теориите за заговор, защото те разсейват 

хората. Те гледат в една точка, когато трябва да гледа в друга. Теориите за заговор 

прекрасно разсейват вниманието от истината. 

Енергийно аз виждам, че няма съвършено никаква връзка между 5G технологията и 

коронавируса или каквото и да било. Това, че е създаден изкуствено, не е вярно и това 

няма никакво значение. Това наистина няма значение. Дори ако беше изкуствено 

създаден, факт е, че времето за него дойде. Нещо трябваше да се случи и се появи дребен 

вирус – мъничък вирус – предизвикващ на планетата най – големите промени от всички, 

които някога съм виждал. Дребен вирус в кратък период от време. Разберете, падането на 

Атлантида отне дълго време, стотици години. Но погледнете, какво стана на вашата 

планета за 60 дни. 

Така че всъщност не е важно как се е появил той. Няма значение дали е разнесен от 

самолети или е донесен от извънземен кораб. Факт е, че той предизвиква промени на тази 

планета. И, да с него са свързани много смърти, но предизвиканите промени в енергията, 

икономиката, независимостта, осъзнатостта и в много други области – са просто 

поразителни. 

Вижте последиците – защото това е разбирането за вашата околна среда. Нима това 

изобщо беше възможно? Ще се провеждат изследвания за ефекта, който оказа на тази 

планета простото съкращаване на движението на транспорта, дори и на 20 процента, 

самолетите – на 80 - 90 процента. И това ще сложи край на всички спорове, реални ли са 

промените в климата или не. Сега имайки точните факти, ще се появи разбиране за 

последиците от замърсяването на тази планета със Старата Енергия. Благодаря. 



ЛИНДА: Хм. Добре, и така… 

АДАМУС: И ако имате други любими теории на конспирациите, изпращайте ги. Може би 

трябва да започнем да измисляме свои теории! (Адамус се смее) 

ЛИНДА: Интересно, че ти нарече нефта Стара Енергия, тъй като тя в буквален смисъл е 

стара. 

АДАМУС: Разбира се, това не е случайно. 

ЛИНДА: Точно! Добре. 

ВЪПРОС 11: Адамус, коронавируса удари най – вече Ню Йорк, по – конкретно 

Съединените Щати като цяло. В какво е причината? 

АДАМУС: Причината лежаща на повърхността – е в това, че в Ню Йорк хората живеят 

буквално един до друг, но хората живеят така и в други краища на света. Не, причината 

отново е в това, че това е икономически и енергиен вирус, но като цяло сега по света ще е 

забележима неговата икономическа част. 

Сега Ню Йорк е център на световната икономика, а Съединените Щати може би 

притежават най – голямата икономическа сила в света. Затова, да, разбира се, факта че 

вируса удари най – силно по Ню Йорк и Съединените Щати, е пряко свързан с това, че 

това е икономически вирус. Но той има много ръце и крака или пипала. Той ще засегне не 

само икономиката. Той ще засегне енергията. Той ще засегне медицината, а в крайна 

сметка – и изкуствения интелект. Той ще повдигне въпроси за общуването и грижата на 

хората помежду си и много, много други, за това ще бъдат написани много книги. Добре. 

Благодаря. 

ЛИНДА: Добре. 

ВЪПРОС 12: Адамус, как преживяват Шамбра по целия свят в тези трудни времена? 

АДАМУС: Мисля, че през последните пет или шест седмици имах повече контакти с 

Шамбра, от колкото за цялото наше прекарано време заедно, когато вие ме търсехте, 

когато разговаряхме посред нощ, когато някой от вас се притесняваше и вълнуваше. 

Някои от вас откриха, че когато няма вече с какво да се занимавате, можете да ме 

поканите да си побъбрим (Линда се смее). А някои от вас знаят, че сега – е много важно 

време за постигането на вашата Реализация. 

Един от най – често задаваните въпроси, които ми задават, когато идвам да ви навестя е, 

“Адамус, какво да правя сега? Какво да правя?“ Но моя отговор към всички вас остава 

същия – нищо. Не. Сега просто трябва да позволите своята Реализация. 

Шамбра се чувстват добре, защото преминахте през голяма подготовка. Струва ми се, че 

вече отдавна създавахте социална дистанция. Дистанцирахте се от семейството си. Много 

време прекарвахте в самота. Болшинството от вас участваха в различни групи и 

организации много, много животи, но в миналите въплъщения бяхте много самотни. 

Болшинството от вас ги напуснаха. Вие разбрахте, че църквата няма отговори на вашите 



въпроси. Вие разбрахте, че духовните групи или тям подобните няма да отговорят на 

въпросите ви. Затова си тръгнахте. 

И в живота предшестващ този, вие бяхте отшелници, е, или доста близки до това. В този 

живот вие отново се опитахте да се “впишете“, но от това нищо не излезе. Затова вие 

просто си позволихте да бъдете сами. У много от вас няма партньор, а дори ако имате, вие 

ясно обозначавате личното си пространство. Много Шамбра нямат деца, защото 

разбрахте, че това може да бъде разсейване в живота ви на Реализация. 

Много от вас обичат да общуват с другите хора, но предпочитате да бъдете сами. Имате 

нужда от лично време. Преди няколко години, когато започнахме да говорим за “стоенето 

на пейката“ – когато вие сами стоите на пейката в парка – това беше добре прието, защото 

вие вече го правехте. Вече пребивавахте в собственото си пространство.  

Вече се научихте сами да се грижите за себе си. Вече разбрахте, че в ежедневието си 

нямате нужда от човешката драма, поразяваща хората. Вие вече се бяхте изолирали. 

Станахте много независими. Така че сега Шамбра по целия свят се чувстват чудесно. Вие 

се подготвяхте за това. 

Помните ли, когато започнах днешната среща, казах, “Това просто е времето в което си 

спомняте това, което вече знаете.“ Много от вас се вслушаха, когато преди няколко 

години казах, “Имайте под ръка запаси от храна, вода, тоалетна хартия и предмети от 

първа необходимост в случай на бъгове в системата“ – и, определено те се случиха. Добре. 

Благодаря. 

ЛИНДЯ: Благодаря. Добре. 

ВЪПРОС 13: Как се развиваше Аления Кръг по време на тази криза? 

АДАМУС: В Аления Кръг наистина всичко е наред. Но аз много ясно им дадох да 

разберат преди няколко години, между другото беше преди две години и месец – 

говорейки с Калдре през нощта тук в Кона и му казах следното, “Подгответе се. 

Подгответе се. Приблизително след две години ще стане нещо важно. То ще промени 

живота на цялата планета. Гответе се, защото през следващите три – пет години в Аления 

Кръг ще идват вълни от нови хора“ – и той прие думите ми. Той ти разказа за това, скъпа 

Линда и на персонала на Аления Кръг и те приеха това от все сърце. Те започнаха да 

работят над своите вътрешни системи, повишавайки ефективността, премахвайки старото, 

занимаваха се предполагам с каталогизиране и … 

ЛИНДА: Индексиране. 

АДАМУС: … организация, индексиране, подготовка – за да се уверят, че всички ваши 

технологични системи, интернет и всичко останало е готово за това. За щастие вие 

приехте това присърце като организация и се концентрирахте върху тези, които са дошли 

в този живот заради Реализацията си. Игнорирахте целия друг шум, излизащ от просто 

любителите и си позволихте да се фокусирате само върху тези, които вървят към 

Реализацията. 



Целия персонал на Аления Кръг изцяло или частично свърши невероятна работа, 

подготвяйки всичко необходимо. Сега вече почти всичко е готово. Остана съвсем малко, 

но вече всичко е почти готово. Вие се подготвихте финансово. В последните няколко 

месеца се сблъскахте с големи трудности. Огромни благодарности за подкрепата на 

Шамбра по целия свят. 

ЛИНДА: Наистина. Наистина. 

АДАМУС: Затова, когато ви се наложи да отмените всичко и да върнете парите, от което 

аз бях много щастлив – вие върнахте парите за отменените семинари – бяхте готови за 

това, че така ще стане. 

Сега виждате началото на появата на новите – самото начало. В бъдеще това ще става на 

вълни и примерно след година ще видите доста повече от тях. Причината за това е проста. 

По време на пандемия … ще наричам това време на вируса, както в книгата “Времето на 

Машините“, която трябва да бъде написана. Може да помислите да използвате това време 

за написването на книга. 

ЛИНДА: Кхм! 

АДАМУС: В това време на вируса стават невероятно дълбоки промени. За тях не винаги 

можеш да чуеш по новините. В процеса на тези дълбоки промени хората имат време за 

размисъл, да погледнат навътре в себе си и да си помислят, “Какво наистина искам в 

живота?“ Те не могат да излязат на улицата. Не могат да се разсейват. Не могат да отидат 

на работа. Те седят вкъщи и си мислят, “Какво наистина искам от живота?“ За тях това ще 

бъде началото на търсенето. Отново, ние записахме много своевременно, “Живота на 

Майстора 12 – Пътища към Реализацията“, защото тяхното търсене не е задължително да 

бъде по духовния път. То може да бъде един от многото пътища, за които говорим там. 

Те ще започнат своето търсене и то ще ги отведе – някои от тях – в Аления Кръг, където 

те ще осъзнаят, че това не е духовна организация. Това не е просто езотерична 

организация. Това е група от Майстори, много от които са стигнали до Реализация през 

2020 година. Това е група от истински въплътени Майстори на тази планета, които не 

разпространяват макио, не се занимават с теории на конспирацията и са истински, най – 

истинските въплътени Майстори. 

Когато дойдат тук, те ще разберат, че работата не е само в това да се премине през 

някакви курсове, да се прочетат много книги, да се посетят много срещи и да се стигне до 

нова система от убеждения. Тук ще има хиляди въплътени Майстори, които просто ще 

присъстват. Ето какво повече от всичко ще повлияе на новите и ще привлича все повече и 

повече нови хора. 

Затова, да, аз наистина аплодирам Шамбра и Аления Кръг за това, че те се подготвиха за 

това. За болшинството от вас всичко това преминава относително меко и леко, а много 

наистина се наслаждават на този тих период на планетата. Благодаря. 

ЛИНДА: Благодаря. Аления Кръг наистина беше невероятна организация, нали? 



АДАМУС: Ах, разбира се! 

ЛИНДА: Безусловно. 

АДАМУС: Аз не бих позволил да станат нещо различно. 

ЛИНДА: Наистина вдъхновяващо съзнание. Добре … 

АДАМУС: И аз възлагам големи надежди на всички, които идват в Аления Кръг, които 

работят с тях – аз очаквам от тях енергиен баланс и привързаност в служба на Шамбра. Аз 

очаквам, че те ще бъдат Майстори, защото само Майстора може да служи. 

ЛИНДА: Благодаря. 

ВЪПРОС 14: Когато кризата с COVID -19 приключи, ще стане ли всичко както преди? 

АДАМУС: Нищо никога няма да е както преди. Няма да стане. 

ЛИНДА: Хм. 

АДАМУС: В подобна ситуация хората преживяват определен процес. Той прилича на 

етапите на приемането на починал човек, просто в дадения случай това е свързано с 

приемането на велики промени. 

Отначало много хора слушаха за коронавируса, но си мислеха, “Това става някъде по 

света. То няма да ме засегне.“ Те някак го игнорираха. 

После заради неговото разпространение възникна отрицанието, “Това е просто грип, не е 

толкова страшен, ще го преживеем. Сега с него е свързана много драма.“ 

По – натам той започва да се появява в тяхната реалност и те започват да разбират, “Той 

вече е тук и аз по някаква причина мога да бъда уязвим. Мога да се заразя чрез контакт с 

друг човек. Трябва да се отнасям към това по – сериозно.“ 

После идва етапа на страха, хората започват да се страхуват и да се притесняват, “Какво 

ако се заразя? Какво ако умра? Какво ако всъщност не съм дошъл тук за Реализация, 

защото ще срещна смъртта преди това да стане?“ 

И после настъпва приемането на реалността, “Той е тук. Коронавирусът е тук. Той 

променя света.“ 

След това идва следващия етап, “Това стана. Аз заседнах вкъщи. Какво ще правя? Какво 

искам да правя в живота си?“ Това се отнася не само за Шамбра, но и за много други хора. 

Не всички, но много си казват, “Не искам да се връщам на работата си. От начало се 

страхувах, че няма да получавам заплата“ или “Заседнах вкъщи. Но сега разбирам, че не 

искам да се връщам там. Не искам да се връщам към живот в Старата Енергия. Не искам 

да играя на тези игри, на които ми се налагаше да играя. Вече не искам да ходя на срещи и 

партита, не искам да правя това, което не ми харесва.“ 



Много хора стигат до съвършено ново разбиране. Много неща ще изхвърлят от живота си. 

И известно време те няма да си намират място. Ако се обърнете назад, спомнете си, че сте 

преживели нещо подобно в други ситуации, “Трябва да се отърва от всичко старо. 

Чувствам объркване, не зная какво предстои, но не мога да се върна към стария начин на 

живот.“ В този момент и започва тяхното търсене, което ще доведе много от тях в Аления 

Кръг. Надявам се отговорих на вашия въпрос. 

ЛИНДА: Да, сър. Е, какво, последен въпрос? 

АДАМУС: Да. 

ЛИНДА: Добре. 

ВЪПРОС 15: Какви промени ще станат в обществото в резултат от кризата с COVID - 19? 

АДАМУС: До голяма степен вече говорихме за всички промени в обществото – много 

хора на тази планета ще кажат, “Стига. Няма да се върна към стария начин на живот.“ 

Много хора се оказаха заключени вкъщи със своите семейства и те вече планират 

стратегия за изход, когато всичко това приключи – как да напуснат семейството, 

партньора, тази непоносима ситуация. Промените ще засегнат кариерите, работата, 

нуждата да се ходи в офиса, да вършиш черната работа, хората няма да се примиряват с 

липсата на изобилие. В обществото ще станат огромни промени, а също така ще има 

скокове – квантови скокове – в развитието на медицината, технологиите и енергетиката. 

Последиците от всичко това ще се проточат с десетилетия – буквално десетилетия – след 

като всичко приключи. По – рано беше зададен въпроса, “Колко дълго ще продължи 

коронавируса?“ Последиците от него ще продължат няколко десетилетия. 

Голяма част от непосредствените последици от разпространението на коронавируса ще 

приключи в края на лятото, към края на август и точно затова преди няколко месеца ви 

казах през следващите шест месеца да не правите големи планове, да не взимате важни 

решения. В края на лятото в Северното полукълбо вируса почти ще изчезне. Ще останат 

негови огнища и в някакъв момент той отново ще се появи. Това може да стане през 

есента или следващата зима, а после той изведнъж ще изчезне. Не благодарение на 

ваксините, тестовете и изолацията – но той изведнъж просто ще изчезне от планетата. 

Защо? Защото ще го измести съзнанието. Съзнанието ще се върне към равновесие. 

Икономиката ще се върне в равновесие и вируса изведнъж ще изчезне толкова бързо, 

както се е появил. Но последиците, промените на планетата ще продължат с десетилетия. 

Но нека да завършим тази тема връщайки се към вас. Вие не случайно сте тук сега по 

времето на вируса, във Времето на Машините. Ние не случайно се подготвяхме и 

репетирахме това в продължение на няколко живота – не в детайли, но като цяло. Всичко 

това не е случайно. Аз не случайно толкова подробно говорих през последните няколко 

години за Реализацията, а после съвсем наскоро започнах да говоря за това как да останете 

на тази планета като осъзнати Майстори. Всичко това не е съвпадение. Всичко това става 

точно сега. Ето защо сте тук. 



Цялата красота е в това, че сега няма от какво да се страхувате, въпреки че знам, че 

човешкия ум ще започне да се притеснява за вашата работа, за плащането на сметките или 

от контакта с някой заразен. Докато позволявате, няма за какво да се притеснявате. Няма 

за какво да се притеснявате, защото вие планирахте всичко. Вие знаехте, че това ще стане. 

И също така знаехте, че ще ви призоват – първо вие самите и второ аз и трето Всичко 

Което Е – ще ви призоват да позволите своята Реализация. Сега. Вече не трябва да 

мислите, че тя е някъде в бъдещето. Това вече се случва сега. Буквално ще ви призоват да 

позволите своята Реализация. 

Нека вдишаме дълбоко. 

Нищо от случващото се на тази планета не е грешка. Не става нищо лошо. Сега в това 

дори не можете да обвините извънземните. Всичко се случва в своето съвършенство, 

защото както знаете всичко е наред в цялото творение. 

С това, Аз Съм Адамус Сен Жермен. Благодаря. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


