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9. Shoud 
 

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

 
 

* * * 
 
 
 
Vagyok, Aki Vagyok, A Szuverén Birodalom Adamusa. 
 
Üdvözöllek titeket drága Shaumbra! Üdvözöllek titeket a Szenvedély 2020 Sorozat különleges 
kiadásán! 

 
Most akkor egy pillanatot 
azzal töltök, hogy 
magamba lélegezlek 
mindannyiótokat. Úgy 
hallottam, hogy van ez a 
szociális távolságtartás 
dolog. A Shoudokat 
általában azzal szoktam 
kezdeni, hogy megölelem 
az összes Shaumbrát, de 
úgy tudom, hogy most 
nem annyira helyénvaló 

ezt tennem. Akkor most csak lélegezzünk együtt, és legyünk együtt úgy, hogy közben 
fenntartjuk a saját szuverenitásunkat. 
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Ma a Shoud különleges kiadását láthatjátok. Nincs élő közönség, akit piszkálhatnék, 
bosszanthatnék és provokálhatnék, ahogy azt már megszokhattátok tőlem. 
 
LINDA: Adamus, miért támadt fel a szél, amikor elkezdtél beszélni? 
 
ADAMUS: Mert arról vagyok ismert, hogy sok bennem a forró levegő, (Linda nevetgél), nagy 
a szelem. 
 
Tehát ez itt ma egy különleges kiadás, és megkértem Cauldrét és Lindát, hogy állítsanak össze 
néhány kérdést – amit érzek az összes Shaumbrából. Mielőtt tovább mennék, be kell vallanom, 
hogy soha még csak el sem tudtam volna képzelni, hogy a Shaumbrával való munkám során, 
miközben Cauldre közvetít engem, egyszer egy bárszéken fogok ülni egy elég laza öltözetben 
egy ilyen trópusi környezetben. Ez számomra is egy kicsikét szokatlan. 

 
Ahogy jönnek majd a kérdések, arra kérnélek 
titeket, hogy érezzetek bele a megbeszélésünk sok 
más rétegébe, szintjébe is. 
 
Most mindenekelőtt annak van itt az ideje, hogy 
emlékezzetek! Emlékezzetek arra, hogy már 
nagyon, de nagyon régóta próbáltatok erre. Ez 
egyáltalán nem új a számotokra. Talán azt, hogy ez 
a sok változás a bolygón hogyan fog megtörténni - 
ennek a módját talán nem tudtuk előre. De, ami 
igazából történik az egy óriási változás a bolygón, 
amire korábban még soha nem volt példa. 

 
A többi birodalmakban történt változásokról – az Ark Rendjének a bezárásáról, az angyali 
családok felbomlásáról, Gaia távozásáról, arról, hogy a Föld egy időre el fog csendesedni – 
ezekről igenis tudtatok. Tudtátok, hogy valami történni fog. Azt nem tudtátok, hogy ezeket a 
változásokat konkrétan mi fogja elindítani, de azt tudtátok, hogy mindezek a dolgok be fognak 
következni. És azt is tudtátok, hogy mindez a Gépek Korszakában fog megtörténni, pont 
ebben az időszakban, amiben most élünk, és amiről elég sokat beszéltem a ProGnost 
üléseinken. Ahogy azzal is tisztában voltatok, hogy ez az egész a Realizációtok időszakában 
fog megtörténni. Tudtátok, hogy ez az összes dolog össze fog egymással folyni, és ismételten 
szólva, ez az egész egyáltalán nem új a számotokra, azon kívül talán, hogy konkrétan mi 
fogja elindítani ezt az egészet. De az lényegében nem igazán számít. 
 
Már életek óta erre próbáltatok. Olyan ez, mintha a saját magatokkal való egységetekre, 
bensőséges kapcsolatotokra próbáltatok volna. Vagyis ez egyáltalán nem valami 
meglepetésszerű dolog. Semmiképpen sem meglepő ez az egész, és odáig merészkedem, hogy 
azt állítom, ez most egy nagyon ideális időszak a Realizációtok megengedésére. Ez most 
annak az ideje, hogy magatokkal legyetek úgy, hogy sokkal kevésbé zavar meg ebben titeket a 
többi ember és a külvilág.  Ez annak az időszaka, hogy megengedd a Realizációdat, amihez a 
megengedéseden kívül semmi másra nincs szükség. Erről van szó. Veszel egy mély lélegzetet 
és megengeded. Majd csinálod tovább a dolgodat, folytatod az életedet, úgy, hogy közben 
megengedő vagy. 
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Mostanában a Felemelkedett Mesterek Klubjában jártam, ami igen gyakran megesik – és a 
Felemelkedett Mesterek rendkívül nagy érdeklődést tanúsítanak mindaz iránt, ami jelenleg a 
Földön zajlik. Mindannyian ezt figyelik meg. Azt figyelik, hogy  mi történik  az emberiséggel. 
 
Azt kérdezték tőlem, hogy „Adamus, szerinted mi történik itt valójában? Mi a nagy dolog a 
Földön?” 
 
Én pedig ezt feleltem, hogy „Kedves Felemelkedett Mesterek, ez az egész nem igazán a 
koronavírusról szól, sőt még csak nem is a gazdaságról, hanem a Shaumbra csoportról” – és 
másokról is, de engem a Shaumbra érdekel – tehát most az történik, hogy a Shaumbra 
csoport emlékezik. Eljött az ideje a Rózsa Gyümölcsének. Itt az ideje annak, hogy 
emlékezzenek a Realizáció útjára. Erről van szó. 
 
Ez egy olyan dolog, amit ti magatok terveztetek meg, amire próbáltatok. És ez most már itt 
van. És azt mondtam a drága Felemelkedett Mester társaimnak, hogy úgy látom, hogy a 
nyár végére könnyen lehet, hogy ezer realizált ember lesz, ezer realizált Shaumbra lesz, 
akiknek most semmi mást nem kell tenniük – nem kell ezen dolgozniuk, nem kell ezen 
stresszelniük – mindössze venniük kell egy mély lélegzetet és azzá kell válniuk. 
 
Hosszú életek óta ezen dolgoztok, akár a spirituális tanulmányaitok által, akár csak a saját 
egyedi választott utatok által. Életeket töltöttetek azzal, hogy a megfelelő időre vártatok, ami 
most itt van, megérkezett. 
 
Ezért én a következő pár Shoud alkalmával erre foglak emlékeztetni és bátorítani titeket, 
hogy csak álljatok meg és engedjétek ezt meg! Engedjétek meg a Realizációtokat! 
 
 
Kérdések és válaszok 
 
Arra kértem a kedves Lindát, persze Cauldre-vel együtt, hogy állítsanak össze egy pár kérdést, 
mert tudom, hogy sok kérdésetek van. Tehát ezt most egy kicsit másképpen fogjuk csinálni. 
Nem a közönséget fogjuk kérdezni, mivel, hogy nincs közönségünk, hanem úgy lesz, hogy a 
Linda által felolvasott kérdéseket rögtön megválaszolom. 
 
És akkor kezdjük is, kedves Linda! 
 
LINDA: Rendben. 
 
ADAMUS: És továbbra is hívhatlak Eesa Lindájának annak ellenére, hogy az angyali családok 
felbomlottak? 
 
LINDA: Igen, egészen addig, amíg ez így helyénvaló. 
 
ADAMUS: Az. 
 
LINDA: Köszönöm. Nagyon köszönöm. Remélem ezt kedvességből teszed. 
 
ADAMUS: Így van! 
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LINDA: Köszönöm. Oké. 
 
1. KÉRDÉS: Úgy tűnik, hogy 
senki nem látta előre a 
COVID-19 járvány 
érkezését, még a 
médiumok, látók és a 
csatornázott entitások 
sem. Beszélnél erről? 
 
ADAMUS: Valóban. 
Amikor egy látó, egy 
médium vagy egy jós 
belenéz a jövőbe, igazából 
a potenciálokat látja, és 
általában azokat a potenciálokat látja, amik a legközelebb állnak hozzá, vagyis amikkel 
energetikailag a leginkább kapcsolódik. 
 
Igazából tényleg senki nem tudta előre, hogy mi fogja kiváltani vagy okozni ezt a dolgot, de 
annak sokan tudatában voltak, hogy valami történni fog ezen a bolygón. Valaminek változnia 
kellett, mégpedig azért, mert először is túl sok tudat, tudatosság érkezett a bolygóra. 
Valaminek meg kellett változtatnia ezt a sok, többi beragadt, megrekedt energiát. Valaminek 
jönnie kellett, ami felrázza a dolgokat. 
 
Sokan azt jósolták meg, hogy egy gazdasági összeomlás fog történni a bolygón, de ennek okát 
már nem igazán értették. Ezért is történhetett meg az, hogy sokan egyszerűen nem látták 
meg ezt a vírus dolgot. Nem akarom magam vállon veregetni, de ismerek valakit, aki ezt 
időnként megteszi, és ez te lennél kedves Linda. Megtennéd, hogy vállon veregetsz? 
 
LINDA: Hát persze! (vállon veregeti Adamust) 

 
ADAMUS: Mert én tényleg 
már a 2014. évi ProGnost-
on elmondtam, hogy egy 
vírus érkezik majd a 
bolygóra, ami 
sokféleképpen elsöprő és 
pusztító lesz. És a vírus 
gyógymódja ismeretlen 
lesz, és hogy maga a vírus 
nagyon alattomos 
természetű. Mert pont 
akkor, amikor azt hiszik, 
hogy megtalálták a vírus 
ellenszerét, amivel meg 

tudják azt állítani, akkor elkezd mutálni, változni, és ez még egy darabig így lesz. De azt nem 
tudtam, hogy ez pontosan mikor fog bekövetkezni. Ahogy azt sem tudtam, hogy ez a 
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bizonyos COVID-19 koronavírus lesz az, mert ahogy ezt sokan ti is tudjátok, olyan rengeteg sok 
vírus létezik ezen a bolygón, mint ahány csillag van az égen. Vagyis annyi sok vírus van, hogy 
senki sem tudta pontosan, hogy fog ez pontosan kinézni. De annak sokan tudatában voltak 
annak, hogy változások lesznek a bolygón, és egyesek nagy gazdasági változásokat jósoltak. 
 
Ezzel most itt nem azt akarom mondani, hogy a látók, a jósok vagy a jövendőmondók tévedtek 
volna, csak arról van szó, hogy nem látták a teljes képet. És igazából nagyon, de nagyon kevesen 
tudták, hogy egy apró kis vírus eredményeképpen – ami egy iciri-piciri, apró kis vírus, ami csak 
egy apró kis pont, mindössze egy homokszem egy óriási tengerparton – fogja majd ezt az 
egészet kiváltani, elindítani, és hogy ez majd odavezet, ahol éppen most vagyunk. 
 
Tehát ezt értsétek meg, hogy soha senki sem láthatja előre pontosan a jövőt, mert a jövő meg 
tud változni. A jövő a kézenfekvő, vagyis a közel lévő potenciálokból áll, továbbá abból, amit 
az emberek választanak. Tehát kezdésnek ez egy jó kérdés volt. 
 
LINDA: És van egy második része is. 
 
ADAMUS: Igen. 
 
LINDA: És néhány Shaumbra azt is kérdezte, hogy miért nem mondtad ezt el nekünk korábban, 
még mielőtt az megtörtént volna? 
 
ADAMUS: (nevetve) Hogy miért nem mondtam ezt el nektek korábban, még mielőtt az 
megtörtént volna? Nos, itt most egy kicsit vitatkoznék veletek. Először is, ha emlékeztek, több 
évvel ezelőtt elmondtam, hogy egy vírus érkezik erre a bolygóra. Azért nem mondtam meg 
ennek a várható pontos időpontját, mert ezt mi se tudjuk előre, csak akkor, amikor az 
bekövetkezik. A másik dolog pedig az, hogy emlékszem, hogy minden  Shaumbrának azt 
javasoltam, hogy gondoskodjatok arról, hogy legyen elegendő étel, víz és egyéb szükséges 
tartalékotok - beleértve ebbe természetesen a WC papírt - is úgy egy-két hónapra. Erről a 
WC papírról Linda többször is említést tett. Tehát erről határozottan beszéltem nektek. 
 
És ha visszanéztek, akkor beszéltem az Ark Rendjének a bezárásáról és a csoportok 
megszűnéséről is. Sok dologról még azt megelőzően beszéltem, mielőtt azok ténylegesen 
megtörténtek volna, csak az a helyzet, hogy a Shaumbra erre általában egészen addig nem 
figyel fel, amíg az már elkerülhetetlen, ahogy ez most, ebben az esetben is történt. Köszönöm 
ezt a kérdést. 
 
LINDA: Oké. 
 
ADAMUS: És most sem akarom magam ezért vállon veregetni, csak egy kicsikét. (Linda 
vállon veregeti) Köszönöm. 
 
LINDA: Köszönöm. 
 
2. KÉRDÉS: Adamus, ha már szó esett a jövőbe való bepillantásról, látsz valami olyan egyéb 
krízist, amiről szeretnél beszélni velünk, még mielőtt az bekövetkezne? 
 
ADAMUS: Jó kérdés. Kimondottan csak egy dologról. Tudjátok a Fölnek meg lesznek a maga 
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mélypontjai és csúcspontjai, és van egy dolog, amiről kifejezetten említést tettem már, hogy 
az elkövetkezendő években, most, itt a Gépek 
Korszakában, amiben jelenleg éltek, és ahol itt 
van ez a temérdek sok technológia, el fog jönni 
egy pont, amikor lesz egy megfékezhetetlen 
számítógép vagy technológiai vírus, ami le fogja 
zárni a dolgokat. Sok számítógépnek lesznek 
emiatt problémái, mert meg fognak ezzel a 
vírussal fertőződni. Ilyenekre manapság is akad 
példa időnként, csak nagyon apró kis szinteken. 
De el fog jönni egy olyan idő a jövőben, úgy 
körülbelül 7 év múlva, amikor megjelenik majd 
ez a vírus, vagy ez az üzemzavar, ami sok 
számítógépet működésképtelenné fog majd 
tenni, és sok tárolt fájl és adat tönkre fog menni. Azt javasolnám a Shaumbra számára, és 
lényegében mindenki számára, hogy mindig legyen a gépen tárolt adatokról egy biztonsági 
másolata, ami offline kerül eltárolásra, és semmilyen  módon, ismétlen semmilyen módon 
nem kapcsolódik az internethez, mert ez a vírus, illetve üzemzavar vagy hiba végig fog 
söpörni az egész interneten. És még ha azt is gondolod, hogy te offline tárolod a dolgokat, ha 
ennek valamilyen, bármilyen közvetett módon is kapcsolata van az internettel, akkor azt a 
vírus nagy valószínűséggel ki fogja törölni. Tehát legyen egy offline biztonsági másolatotok. 
 
LINDA: Hűűű! Nahát!!! 
 
ADAMUS: Ezt muszáj megtennetek, hiszen minden alkalommal, amikor van egy vírus, legyen 
az akár biológiai vagy tudatossági, az azt hivatott szolgálni, hogy egyensúlyba hozza a dolgokat. 
És úgy körülbelül hét év múlva nagyon szükségessé fog válni a technológia egyensúlyba 
hozatala. És azok a leckék, amin most keresztülmentek egy bizonyos szempontból olyanok, 
hogy ezzel próbáltok vagy készültök fel erre a számítógép vírus krízisre, ami majd 
bekövetkezik, és gondoskodtok arról, hogy mindenről legyen egy biztonsági mentésetek és 
másolatotok, ugyanúgy, ahogy most gondoskodtok arról, hogy legyen az életetekben étel, 
víz és egyéb tartalékotok. Tehát most mondhatni erre próbáltok, és amit most ebből a konkrét 
járványból megtanultok, hogy rengeteg változás lesz. Sok dolog történik, és végsősoron ebből 
sok jó dolog fog származni. Köszönöm. 
 
LINDA: Adamus, mikor fogsz beszélni a Bíbor Kör rengeteg információs könyvtáráról arra 
vonatkozóan, hogy azt a temérdek sok anyagot hogyan fogjuk tudni fizikailag offline 
eltárolni? 
 
ADAMUS: Hát, erről a saját technológiai szakértőiteket kell megkérdezzétek. Én egyáltalán 
nem vagyok szakértő ezen a területen. 
 
LINDA: Azta! 
 
ADAMUS: De meg vannak ennek a módjai. Meg lehet ezeket a biztonsági másolatokat 
oldani. 
 
LINDA: Oké, jól van. 
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ADAMUS: De a lényeg az, hogy ezek mindenképpen offline legyenek, mert ha valamiről úgy 
készítesz biztonsági mentést vagy másolatot, hogy az online marad, akkor arra nagy 
valószínűséggel hatást fog gyakorolni ez a vírus. És ezzel most nem akarom azt mondani, hogy 
ez mindenképpen be fog következni, csak nagyon nagy potenciált látok rá. 

 
LINDA: Sajnálatos módon 
ezt el lehet képzelni. 
Köszönöm. Jól van. 
 
ADAMUS: Igen. Jöhet a 
következő kérdés. 
 
LINDA: Ez a harmadik kérdés. 
 
3. KÉRDÉS: Nemrégiben azt 
mondtad, hogy „Miután 2020. április 
4-én az angyali családok 

felbomlottak, ezt követően sok angyali létező az Új Földekre ment.” – Mi a helyzet ezzel? 
 
ADAMUS: Hm. Ez önmagában véve is egy nagyon érdekes tanulmány. Mi történik az angyali 
családotok tagjaival, akik elmentek a sok Új Föld egyikére? Ezen a ponton, kicsit több, mint 200 
Új Föld létezik, és azért nem mondok erre vonatkozóan pontos adatokat, mert folyamatosan 
egyre több kerül megtervezésre és megteremtésre. Az angyali családjaitok tagjai javarészt 
odamentek. Nem mindegyikük, mert vannak olyanok, akik egyszerűen csak azt választják, 
hogy a teremtésben barangoljanak, vándoroljanak. Vannak köztük elveszettek és céltalanok, 
mások pedig egyszerűen még nem állnak készen arra, hogy elkötelezzék magukat az Új Földek 
mellett. 
 
Ezek az Új Földek mind különböznek egymástól a saját maguk módján, viszont vannak közös 
jellemzőik. Először is az, hogy nem kell fizikai testben megszületned. És ha kíváncsiak vagytok 
rá, hogy ezt hogyan is kell elképzelni, akkor képzeljetek el egy összepréselő, összenyomó, 
sűrítő kamrát, ami tényleg nem egy emberi  értelemben  vett mechanikai dolog – hanem 
egy energetikai összepréselő, összenyomó kamra, amin keresztül el lehet jutni az Új Földre. 
Ennek a kamrának az egyik oldalán belép egy fény létező vagy egy angyali létező, a másik 
oldalán pedig kijön belőle egy félig-meddig ember. Mind rendelkeznek biológiai jellemzőkkel, 
anélkül, hogy ehhez keresztül kellene menniük a születés folyamatán. 
 
Ezen túlmenően azzal a képességgel is rendelkeznek, hogy egyszerűen csak a Szabad Energia 
Testükben legyenek, az emberi biológia nélkül, amikor csak ezt akarják, de a legtöbben jelenleg 
éppen azt tapasztalják, hogy milyen az emberi biológiában létezni. 
 
A következő kérdés, amit feltehettek az az, hogy „Hány évesek? Ha nem születtek meg, akkor 
nem csecsemők, és akkor mégis hány évesek?” – Hát pont annyi idősek, amit választanak 
maguknak. Ez a szépsége ennek, hogy ezeken az Új Földeken nem kell átmenni az öregedés 
folyamatán, de aki akarja, az megtapasztalhatja milyen az öregedés. És tényleg nem létezik 
halál, mint itt a fizikai Földön. Nincsenek hosszan elhúzódó betegségek, amik végül a halálhoz 
vezetnek. Mindössze kisétálnak a testükből. 
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És ha ez az egész nagyon jól hangzik, ez azért van, mert ti segítettétek ezt ilyenre tervezni és 
megteremteni. Fogtátok az emberi élet legjavát, mint például a természetet. A természet 
mindenhol bőségesen megtalálható az Új Földeken. Mindig a természetben vagy az Új 
Földeken. (Linda tüsszent egyet) -Gesundheit! (Egészségedre!) 
 
LINDA: Köszönöm, elnézést kérek. 
 
ADAMUS: Mindenhol a természet vesz körül, sőt, akár még pollen allergiád is lehet az Új 
Földön. Hiszen fogtátok a Föld legjavát – mint amilyen az étkezés is – de nem azért kell ennetek, 
hogy energiához vagy tápanyaghoz jussatok, hanem egyszerűen csak azért, hogy élvezzétek 
az evés élményét. 
 
Az Új Földeken nincsenek munkahelyek vagy állások, és hallom, hogy ezt most sokan hangosan 
megtapsoljátok. Az Új Földeken nincsenek munkahelyek, és pénz sincs, mert nincs rá szükség. 
Az Új Földek arra hivatottak, hogy az ott élők megtapasztalják a saját Énjüket a létező 
legbensőségesebb és legérzékibb módokon. 
 
Az Új Földeken nincsenek csoportok. Nincsenek családok. Nincsenek klubok. Nincsenek 
szervezetek, intézmények. Mégis, az Új Földeken élőknek sok barátjuk van. Vagyis azt akarom 
ezzel mondani, hogy nem akarnak annyira szoros kötelékekbe bonyolódni, mint itt, ezen a 
Földön. És ismételten szólva, ha ez csodálatosan hangzik, akkor ez azért van, mert ti segítettetek 
ezt megteremteni, létrehozni. 
 
Az Új Földön nagyon mély bensőséges kapcsolatban tudsz lenni saját magaddal, és pontosan 
ez a lényege a valódi tapasztalásnak. Ott a természet, és ott van a többi létező is, de ezek 
inkább csak háttérként vagy tapétaként szolgálnak. Ezek mindössze dekorációként vannak ott 
az egyén új valóságaként az Új Földön, annak érdekében, hogy tényleg, igazán magukkal 
legyenek, hogy a saját energiájukban tartózkodjanak, és a saját szuverenitásuk megélésének 
a kellős közepén legyenek. 
 
Valaki éppen azt kérdezte, 
hogy és mi a helyzet a 
szexszel? – Mi a helyzet a 
szexszel? – Az Új Földeken a 
szex egy nagyon fontos 
dolog, ahogy itt a Föld 
bolygón is. De itt azt 
láthatod, hogy az emberek 
teljesen belemerülnek a saját 
magukkal való 
szerelmeskedésbe, és ezt 
alaposan megtanulják, 
mielőtt egy másik létezővel szeretkeznének. Ez nem valami törvény. Nem egy előírt szabály. 
Hanem ez egyszerűen csak így működik az Új Földön. Szeresd magad fizikailag – mondta ezt 
oly sokszor Tóbiás a Szexuális Energia Iskolában – ahol beszélt az Aliyah-ról. Szeresd magad 
érzelmileg bűntudat és szégyen nélkül. Szeresd magad pusztán a saját lényedért, létezésedért, 
a saját tudatosságodért. Szeress bele magadba nagyon mélyen! 
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Ha valaki egyszer eljut ide, erre pontra, hogy szereti saját magát, akkor ezt követően már meg 
tudja ezt osztani egy másik létezővel – házasság nélkül. Jelenleg nincsenek házasságok az Új 
Földeken, és nem hiszem, hogy valaha is lesznek. És igen, igazatok van, nincsenek ott 
ügyvédek és jogászok sem. (Linda nevetgél) Nincs szükség ezekre a dolgokra, hiszen nagyon 
gondosan elterveztétek ezeket az Új Földeket, ahova tényleg ezeket a legjobb dolgokat vittétek, 
mint amilyen az egyszerű fizikai érzékiség – ami egy olyan érzékiség, ami nagyon mélyre hatol 
a lényedben, és amit aztán lehetővé teszi, hogy össze tudj kapcsolódni a saját energiáddal. 
 
Vagyis úgyis meg lehet ezt fogalmazni, hogy az Új Föld olyan sablonokra vagy mintákra épült, 
amik az érzékiségről szólnak, és amik beleviszik az egyént a mély érzésekbe – amik nem 
mentálisak – hanem érző, érzés szintű kapcsolódások a saját energiájukkal. Az Új Földeken 
nem élnek túl sokan, nincsenek túlnépesedve, hiszen ezek elég „frissek” vagy újak még, ezért 
még sok tanulás folyik. Még sok a tapasztalás, és ez továbbra is így fog folytatódni. De, amit 
nem láttam az Új Földeken, és szerintem soha nem is fogok ott látni, az a bánat, a szomorúság 
és a gyűlölet, valamint annak az érzése, hogy szükséged van arra, hogy elvegyél valamit 
valaki mástól. Nincsenek családi kötelékek, nincsenek munkahelyek, állások, nincsenek 
kormányok és egyházak vagy vallások, ezért hatalmas nagy ott a szabadság. 
 
És tudom, hogy egy páran szinte már nyalogatjátok a szátok szélét, alig várjátok, hogy ti is 
odamenjetek. De nekünk még itt a Földön van egy-két dolgunk. És egy bizonyos értelemben 
véve pedig ott vagytok. Már jártatok ott. Ti segítettétek létrehozni, megalkotni ezeket a 
helyeket. Jó volt a kérdés. Köszönöm. 

 
LINDA: Oké. 
 
4. KÉRDÉS: Akkor most ki az, 
aki eljön ide, a Régi vagy 
klasszikus Földre? Az 
újoncok most is érkeznek a 
Földre? 
 
ADAMUS: Hm. Nagyon sok 
újonc érkezett a Földre, 
kimondottan az utolsó 
három vagy négy 

évtizedben. Tehát sok olyan újonc érkezett ide, akik korábban még soha nem jártak a 
Földön. Sokan előtte elvégeztek egy képzést, egy olyan iskolai előkészítőt, mielőtt idejöttek 
volna, ahol az emberi dolgokról tanultak, és legtöbben már el is távoztak innen. Sokan még 
a járvány kezdete előtt elmentek, és sokan a koronavírus járvány idejében távoztak el innen. 
Azért jöttek ide, hogy benne legyenek az emberiség sűrűjében, hogy aztán ezeket a 
tapasztalásaikat elvigyék magukkal az Új Földekre, hogy segítsék egymást, és hogy segítsenek 
abban, hogy elmondják nekik, hogy milyen is az élet itt a Régi, vagy Klasszikus Földön. 
 
Jelenleg és a közeljövőben nem fognak újoncok inkarnálódni a Földre. Tehát mindenki, aki 
reinkarnálódik, az már korábban is élt a Földön, és továbbra is folytatja a létidőit itt, ezen 
a bolygón. Tehát, hogy válaszoljak a kérdésedre, egyetlen újonc sem fog mostanában 
idejönni. Lehet, hogy majd később jönni fognak, de most annak van itt az ideje, hogy mindazok, 
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akik benne vannak az inkarnációik ciklusaiban, visszatérjenek és befejezzék a bolygón való 
inkarnációikat. 
 
Ami végsősoron népesség csökkenést fog eredményezni. Először meg fog ugrani a népesség 
száma, mielőtt elkezdődne a csökkenés. Sőt, még arra is lesz példa, hogy néhányan, akik az 
inkarnációs ciklusaikban voltak benne itt a Régi Földön, most el fognak menni az Új Földekre, 
mert bizonyos értelemben véve ott minden sokkal könnyebb. Vagyis ezzel azt akarom 
mondani, hogy a tapasztalás nem annyira intenzív, mint itt ezen a Földön. Tehát ott sokkal 
könnyebb a tapasztalás. Tehát jelenleg nyugodtan feltételezhetitek, hogy aki most megszületik 
a Régi Földön, az már korábban is járt itt. Köszönöm. 
 
5. KÉRDÉS: És mi zajlik a Földközeli Birodalmakban? 
 
ADAMUS: Hogy mi folyik a Földközeli Birodalmakban? A DreamWalker Halál-járás 
tanfolyamomban – amit hamarosan frissíteni fogok – beszélek a Földközeli Birodalmakról. 
Ezek a Földközeli Birodalmak nem fizikai természetűek, úgy képzeljétek ezt el, mint egy nagy 
felhőt, ami körbeveszi a Föld bolygót. Ez nem a Földön található, mégis nagyon hasonlatos 
hozzá. 
 
 

Ez az, ahova a legtöbb ember megy az életei között. A múltban, kimondottan évszázadokkal 
ezelőtt amikor valaki maga mögött hagyta a fizikai életét, akkor az visszatért oda, amit mi a 
Virágok Hídjának nevezünk, továbbá az angyali családjához. De most szinte mindenki a 
Földközeli Birodalmakba megy. 
 
A Földközeli Birodalmak nagyon hasonlítanak erre a Földre. Szinte mindenki a fizikai teste 
szerint jelenik ott meg, és a Földközeli Birodalmak azt a helyet jelentik, ahová a következő 
inkarnációjuk előtt mennek. És általában arra a helyre mennek a Földközeli Birodalmakban, 
ami a legjobban rezonál az életükben megélt problémákkal. 
 
Ez azt jelenti, hogy ha mondjuk alkoholista voltál ebben az életedben, és alkoholistaként 
is haltál meg, akkor valószínűleg egy bárba jutsz a Földközeli Birodalmakban. (Linda nevet) Ezt 
most komolyan mondom, mert ezzel vagy energetikai kapcsolatban, ezzel rezonálsz 
energetikailag. Ha egy nagyon hithű zsidó voltál ebben az életedben, akkor valószínűleg egy 
zsidó helyre kerülsz a Földközeli Birodalmakban. Amennyiben nagyon szorosan kötődtél itt a 
Földön a biológiai családodhoz ebben az életedben, akkor minden bizonnyal újra találkozni 
fogsz velük a Földközeli Birodalmakban. 
 
Tehát a legtöbben most a Földközeli Birodalmakba mennek, de most már léteznek új folyosók  
a Földközeli Birodalmakban, amik  lehetővé tesznek  egy  nagyon gyors iramú reinkarnációt, 
ami a Realizációhoz vezet. Ez inkább a tudatosabb létezőknek való, akik tényleg tanulmányozni 
akarják az inkarnációikat, a múltjukat, és tudni szeretnék, hogy hogyan lehet ezt az egészet 
lezárni, befejezni. Tehát most sokkal több forrás  áll rendelkezésre a Földközeli Birodalmakban. 
 
A Földközeli Birodalmak valaha nagyon tiszták és nyitottak voltak, és egy olyan helyként 
szolgátak, ahol, mielőtt visszatértél volna egy újabb inkarnációra – lehetőséged adódott a 
pihenésre és az ellazulásra. De kimondottan az utóbbi 100 évben, illetve az utóbbi 30-40 évben 
ez az egész nagyon besűrűsödött, amire én azt mondanám, hogy szennyezett lett, 
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beszennyeződött. Nagyon sötétté váltak az energiák, mert azok, akik meghaltak  és átkeltek, 
nem igazán vették a fáradtságot, hogy megújítsák magukat egy következő inkarnáció vagy 
élet előtt. És így azon kapták magukat, hogy valami visszaszippantotta őket egy újabb 
inkarnációra, anélkül, hogy erre egy tudatos döntést hoztak volna. Egyszerűen csak vissza lettek 
ide vonzva egy mágneses vonzással egy újabb életre. Vagyis igazából soha nem töltöttek azzal 
időt, hogy lenyugodjanak és befelé fordulva elmélyedjenek és áttekintsék a saját utazásukat. 
De ez most elkezd megváltozni. Az összes dologgal egyetemben, amik megtörténtek a kozmosz 
egészében, még ez a dolog is elkezd változni. 
 
De lényegében a Földközeli Birodalmak már egy jó ideje nagyon zsúfoltak, és én nem igazán 
szeretnék odamenni két élet között. A Földközeli Birodalmak legtöbb részén nem szívesen 
tartózkodnék. Köszönöm. 

 
6. KÉRDÉS: Azt is mondtad, hogy többé nem 
lehetséges beavatkozni a Föld és az emberiség 
dolgaiba. Hova mentek a földönkívüliek? 
 
ADAMUS: Igen, és amikor azt a szót használom, 
hogy „földönkívüliek”, akkor szeretnék egy kicsit 
konkrétabb lenni. Szerintem mindannyian 
földönkívüliek vagy idegenek vagyunk. Hiszen 
mind más helyekről érkeztünk ide. De én itt 
azokról a létezőkről beszélek, akik soha nem 
választották a fizikai inkarnációt, azt, hogy tényleg 
itt legyenek a bolygón, és hogy azt tegyék, amit ti 
emberként tesztek. Sokszor máshonnan jöttek ide 

– fizikai és nem fizikai helyekről – és mondhatni a Föld külső peremén vagy annak környékén 
tartózkodnak. 
 
Nem jöttek le ide a Földre, és nem öltöttek fizikai testet, vagyis nem mentek keresztül az 
inkarnációkon, hanem csak ott lófrálnak, lebzselnek. 
 
Erre most azt kérdezitek, hogy „De miért csinálják ezt? Mi az oka ennek?” – Hát egyértelműen 
nem az, hogy megmentsék az emberiséget. Azért lófrálnak vagy lézengenek itt, mert először 
is, ezen a módon jutnak energiához. Energiára tesznek szert az emberi drámából, az emberi 
háborúkból. És igen, ezekből energiához lehet jutni, kifejezetten akkor, ha te magad segítesz 
beindítani, kiváltani vagy kezdeményezni azokat a dolgokat, te tartod azokat mozgásban. Tehát 
a földönkívüliek itt lézengenek, és sok nagyon kiszolgáltatott embert találtak, akik elhitték, 
hogy ezek a földönkívüliek azért vannak itt, hogy megmentsék a bolygót. Nos, először is, ha 
ez igaz volna, akkor már réges-régen megmentették volna, másodsorban pedig a bolygót  
semmitől sem kell megmenteni. Egyszerűen  semmitől. Az emberek keresztülmennek a saját 
tapasztalásaikon. 
 
Az összes változással, ami nem sokkal azt követően kezdődött, hogy az Ark Rendje 
bejelentette, hogy bezárja a kapuit, a földönkívülieket visszarendelték a Földről. Nem 
maradhattak itt. Korábban meg volt engedve, hogy itt legyenek, mert ez mindössze a része 
volt az egész tapasztalásnak. Része volt az összes energia megengedésének. De most már az 
emberek egyre több és több felelősséget vállalnak ezért a bolygóért, kifejezetten most, hogy 
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Gaia eltávozóban van, és amiatt, amin most éppen keresztülmentek. Ezeknek a 
földönkívülieknek, akiket csak beavatkozóknak 
hívok, lényegében meg lett tiltva, hogy itt 
legyenek, és bizonyos energetikai dolgok is 
megtörténtek, aminek a következtében 
egyszerűen többé nem tudják beleártani magukat 
a bolygó dolgaiba. 
 
Néhányan továbbra is megpróbálnak itt maradni, 
de rájönnek, hogy ez szinte egyenlő a 
lehetetlennel. Mások pedig más birodalmakba 
vándorolnak, és megpróbálnak egy másik helyet 
találni, ahol egy bizonyos szintű káoszt tudnak 
okozni, és egy kevesen lényegében rádöbbennek 
arra, hogy az angyali családjuk felbomlott, megszűnt, és el fognak menni az Új Földek egyikére. 
 
De ők voltak azok, akik megpróbáltak az emberiségből táplálkozni a dráma megteremtésével. 
És ahelyett, hogy eljöttek volna ide a Földre, hogy mondjuk felfedezzék saját maguk 
szeretetét, más embereken keresztül akarták megtalálni a szeretetet. Talán azt hitték, hogy a 
szeretet a fizikai testben található, annak  a része. Tényleg megpróbálták megtalálni erre a 
válaszokat rendkívül alattomos módokon, embereket használva erre, és miközben ezt tették, 
rengeteg konfliktust és csatározást okoztak a korszakok alatt. Beszéltem ezekről a dolgokról az 
Angyalok és Földönkívüliek anyagban, amit Lengyelországban csináltunk. Élvezték, hogy ahol 
csak tudtak, problémákat okoztak, és általánosságban szólva azokon az embereken 
élősködtek, azokat ejtették zsákmányul és használták ki, akik kiszolgáltatottak, sebezhetőek 
vagy hataloméhesek voltak. 
 
Soha nem kedveltem ezeket a beavatkozókat – mert csak így hívom őket, bár néha van, hogy 
földönkívülieknek nevezem őket, pedig igazából csak beavatkozók – akik szinte semmi jót 
nem adtak ennek a bolygónak. Gyáváknak tartom őket, mert nem jönnek le ide úgy, ahogy 
ezt ti megtettétek, nem öltenek magukra fizikai testet, mint ti, akik elfelejtettétek, hogy kik is 
vagytok és hogy honnan jöttetek. Hanem ott ücsörögnek az oldalvonalon, és onnan avatkoznak 
bele a dolgokba, ami által elveszik az emberek energiáját, ami lényegében egyáltalán nem áll 
jogukban. Tehát tényleg ők az univerzum gyávái. 
 
Nagyon csalódott vagyok sok értelemben amiatt, hogy az emberek azt választották, hogy 
hallgatnak rájuk, sőt, más emberek meg azt választották, hogy közvetítik, csatornázzák őket. 
És tudom, hogy ez egy kicsit erős kijelentés  a részemről, de akkor is nagyon erős 
érzelmekkel viseltetek ezzel kapcsolatosan. 
 
Hatalmas bátorságra vall bármelyik lélek létező részéről, hogy eljön ide, és végigmegy az 
inkarnációk ciklusán. Elképesztő bátorság kell ahhoz, hogy valaki belemerüljön a saját Énje 
mélységeibe abból a célból, hogy felfedezze a saját szuverenitását, az energiáját és a 
tudatosságát. Azok, akik csak az oldalvonalról kiabálnak be, akik beleavatkoznak az emberek 
dolgaiba, akik tényleg megpróbálnak visszatérni önmagukhoz – én ezeket nagyon nagy 
gyáváknak tartom, és erre a megfelelő időben fény fog derülni. Jelenleg nem én vagyok a 
legnépszerűbb létező sok körben a bolygón és máshol sem, de ez az egész dolog egyszer 
úgyis leleleplezésre kerül, fel fog tárulni. Köszönöm. 
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És Cauldre most érzi ahogy a saját mellkasa és szíve aggodalommal telik meg amiatt, hogy 
kimondtam ezeket a szavakat. De ti Shaumbra sokan ezt már tudjátok, és mások is fel fogják 
majd ismerni, hogy mi a helyzet a beavatkozókkal, leleplezésre kerül majd az összes 
játszmájuk, amikkel szórakoztak, és mindenki meg fogja tudni, hogy igazából milyen nagyon 
gyávák. Köszönöm. 
 
LINDA: Köszönöm. 
 
ADAMUS: Hm! 
 
LINDA: Köszönöm. 
 
7. KÉRDÉS: Sokan meghaltak a 
COVID-19… 
 
LINDA: Biztos végeztél? 
 
ADAMUS: Igen, folytasd csak! 
 
LINDA: Oké. 
 
7. KÉRDÉS: Sokan meghaltak a COVID-19-ben. Ezek a halálok véletlenszerűek voltak? Vagy 
valami közös oka volt a távozásuknak? 
 
ADAMUS: Ahogy ma itt ülünk ezen a májusi Shoud-on, úgy nagyjából 3 millió fertőzöttje van a 
koronavírusnak, és valamivel több, mint 200.000 ember halt bele a vírusba. Ez nem a véletlen 
műve. Ez nem úgy van, hogy valaki véletlenül megfertőződik ezzel, miközben ennek nem 
kellene így lennie. Nagyon sok olyan ember volt, aki készen állt a bolygó elhagyására. 
Voltak közöttük úgynevezett átmeneti látogatók, akik egyébként sem akartak volna itt 
maradni az összes inkarnációs ciklusban. Aztán olyanok is akadtak, akik készen álltak a 
távozásra, és ehhez szükségük volt egy kiútra. 
 
Tényleg semmiféle véletlen nem létezik ezzel az egésszel kapcsolatosan, és kivétel nélkül 
mindazokat, akik megfertőződtek ezzel a vírussal és meghaltak, nagyra kellene, hogy 
becsüljétek. De ne sajnáljátok őket, mert amikor átkelnek a túloldalra, amennyiben érzik a 
sajnálatotokat, akkor az vissza tudja tartani őket. Nagyrabecsülést kellene éreznetek irántuk 
azért, amiért ezt bevállalták. És volt, aki ezt saját személyes okból tette, de ezzel egy időben 
pedig egy hősies okból is, mert amit az emberiség meg fog tanulni ezzel az egész intenzív 
erőfeszítéssel a technológiára és az orvoslásra vonatkozóan a vírus megértése miatt, tehát 
amit így meg fognak tanulni az emberi testtel kapcsolatosan, az teljességgel lenyűgöző! Azok a 
felfedezések, amik meg fognak történni, és nem csak a következő hat hónapban vagy egy 
évben, hanem az elkövetkezendő években azzal kapcsolatosan, hogy mi is történik valójában a 
biológiában, és hogy mi az, ami beszél a biológia összes elemével – minden egyes sejttel, 
kromoszómával, szervvel. Lényegében az anayatronról van szó, amiről korábban már 
beszéltünk. De meg fogják érteni, hogy létezik a testnek ez a kommunikációs hálózata, és ez 
nagyon fel fogja gyorsítani a rák gyógymódját… 
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LINDA: Nahát! 
 
ADAMUS… és mindez a koronavírussal kapcsolatos kutatások eredményeképpen fog tudni 
megtörténni. 
 
LINDA: Azta! 
 
ADAMUS: Hm. 
 
LINDA: Ó! Nahát! Oké. 
 
8. KÉRDÉS: Mostanság az olajárak nagyon alacsonyak. Ez kapcsolódik a történésekhez? 
 
ADAMUS: A fontos az,  hogy emlékezzetek arra, hogy mindig minden összefügg egymással, 
kapcsolódik egymással. Nincsenek véletlen események sohasem, még akkor sem, ha néha 
nehéz összekötni egymással a pontokat. De nézzétek csak meg, hogy mi történik! Az olajárak 
soha nem látott mértékben zuhantak le. Sőt, azt hallottam Cauldre-től és másoktól is, hogy 
lényegében azért fizetnek az embereknek, hogy vigyék az olajat. Na persze ez nem fog örökké 
tartani, de nagyon is jól szimbolizálja azt, ami a bolygón történik. 
 
Nézzétek ezt meg energetikailag! Mi az olaj? Energia. Üzemanyag. A modern világotokat ez 
vezérli már úgy egy évszázada. Ez hatalom. És ezzel együtt nagyon régi és nagyon 
megmunkálatlan vagy nyers. Nem véletlenül hívják nyers olajnak. Eljött a bolygón az Új Energia 
ideje, és az egyik legnagyobb örömöm abban állt, hogy láttam, ahogy az olaj ára nullára, sőt, 
még az alá is csökken, mert ez azt jelenti, hogy az emberek tényleg készen állnak erre a 
változásra, hogy a Régi Energiát maguk mögött hagyják. Alapvetően az olaj nem csak halott 
dinoszauruszokból áll, hanem a halott rokonaitokból is – őket tankoljátok bele az autótokba, 
hogy üzemanyaggal lássátok el a modern életeteket. 
 
És eljött annak az ideje, hogy ebből kiszálljatok! Számomra ez volt az egyik legnagyobb jele 
annak, hogy az emberiség készen áll az Új Energiára, és itt most nem a szél vagy a 
napenergiáról beszélek –  azok csak átmeneti 
ragtapaszt jelentenek ebben az egészben. Hanem 
arról, hogy az emberek készen állnak annak 
felismerésére, hogy mi az energia. Amikor a Régi 
Energia értéke egyenlő a nullával, akkor az 
emberiség készen áll annak megértésére, amiről 
mi már évek óta beszélünk – vagyis arra, hogy 
valójában mi az energia, és hogy az energia 
nyitottan és szabadon elérhető, rendelkezésre áll. 
 
Ennek az egésznek az eredményeképpen csak 
figyeljétek, hogy milyen felfedezések lesznek arra 
vonatkozóan, hogy valójában mi az energia, és hogy 
mekkora eltávolodás mozgalom fog kialakulni a 
régi petróleum alapú energiától, amit jelenleg a világ használ. És azt gondolhatjátok, hogy 
most, hogy ennyire alacsonyak az olajárak, mindenki megengedheti magának a használatát, de 
pont az ellenkezője fog történni. Ebben az elmúlt pár hónapban történt egy váltás a bolygón, 
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aminek magához az energiához van köze. És azt mondhatom, és állandóan ezt is mondom a 
Felemelkedett Mesterek Klubjában, hogy „ Nézzetek csak mit tett ez a Shaumbra csoport! 
Másokkal együtt persze, de az én csoportom volt az, aki segített behozni ide a bolygóra az 
energia új megértését, méghozzá olyan mértékben, hogy emiatt nullára csökkentek az 
olajárak!” 
 
Igen, az olajárak egy kis időre megint fel fognak szökni, de az emberiség végül nem fog olajat 
használni, ami jó dolog, mert az olaj ellátás egyébként is kezdett már eléggé kifutni. Most 
már más utakat-módokat keresnek erre, mint például az agyagpalát, és más dolgokat is, de 
az általános olaj ellátás már képtelen fenntartani vagy ellátni a bolygó növekedési arányát, a 
fogyasztás arányát, és azt is, ahogy ez eddig működött. Tehát csodálatos dolgok történnek 
most, a ti életetekben, a Realizációtok időszakában. Köszönöm. 
 
LINDA: Köszönöm. 
 
9. KÉRDÉS: Mi történik a világgazdasággal? Hamar helyre fog állni? 
 
ADAMUS: A világgazdaság, ami gyakorlatilag a koronavírus, legalábbis ez a mögötte található 
energetikai tervezet, aminek az a dolga, hogy újra egyensúlyba hozza a gazdaságot. Ennek 
rengeteg sok további rétege és szintje  van, más dolgok is történnek majd menet közben, 
mint például lesznek orvoslással kapcsolatos áttörések, technológiai áttörések és más dolgok 
is. De jelen pillanatban az a helyzet, hogy a gazdasággal kapcsolatos változások még 
évtizedekig fognak tartani. 
 
Itt az ideje az újra gondolásnak! Mostanság hirtelen drámaian megnőtt a munkanélküliek 
száma, és ez a szó szoros értelmében egyetlen éjszaka alatt következett be. És most el kell 
azon gondolkodniuk, hogy „Mit tehetnénk annak érdekében, hogy a jövőben ilyen ne 
történhessen meg?” – Újra át kell gondolniuk, felül kell vizsgálniuk a munkahelyeket, a 
pénzforgalmat, a tőzsdét, és – én nem állok egyik politikai oldalon sem az egészségügy 
kapcsán – de az egészségügyet is felül kell vizsgálni minden mással egyetemben. Ugyanúgy, 

ahogy az adózási rendszereket és az elosztási 
rendszereket is felül kell vizsgálni. 
 
De gyökereiben ezt az egészet meg kell érteniük és 
reményeim szerint ez meg is fog történni – hogy 
a bőségnek nincsenek korlátai. Az nem úgy van, 
hogy a bőség csak egy bizonyos méretű vagy 
mértékű lehet, miközben ennél sokkal nagyobbak 
az igények. Mert a bőség az hatalmas és korlátlan 
mennyiségben rendelkezésre áll. (ahogy ezt 
elmutogatja Adamus, és véletlenül a kezével 
beleütközik Lindába) Jaj, bocsánat. 
 

LINDA: Nem probléma. Nem, nem, nem. Nincs probléma. 
 
ADAMUS: A bőség hatalmas, óriási. Korlátlan bőség áll mindenki rendelkezésére, ez az, amit 
újra kell gondolni. – Nem arról a korlátolt gondolkodásról van itt szó, amit azt állítja, hogy „Csak 
ennyi és ennyi arany van Fort Knoxban. (Fort Knox egy katonai bázis Kentucky-ban, ahol az 
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amerikai kormány tartja az aranyát) Csak egy bizonyos mennyiségű étel terem a földeken. 
Csak egy bizonyos mennyiségű olaj van az olajtankokban.” – A bőségnek egy egészen új 
megértésére van szükség, és ezért is vagyok nagyon kitartó a Shaunbrával – kitartó, 
ellenszenves és minden más is vagyok a Shaumbrával, amikor azt mondom, hogy „Amennyiben 
nem vagy bőségben, akkor nem állsz készen a Realizációra, mert akkor ez azt jelenti, hogy 
még mindig korlátok közt élsz, amit te helyezel magadra. És  ehhez ragaszkodom, mert ott van 
a bőség energiája, és ez teljesen a tiéd.” 
 
Az emberiség felül fogja vizsgálni a bőség egész témakörét sok különböző szinten. Mert ez 
nem csak arról szól, hogyan osszál szét újra egy kevés kis összeget sok ember számára, 
mert ez nem bőség gondolkodás. A bőség gondolkodás az, amikor felismered, hogy több élelem 
terem meg a földeken a bolygón - annyi, amivel kétszer vagy háromszor több embert is meg 
lehet etetni, vagy legalábbis azt  felismerni, hogy ez lehetséges. A mezőgazdasági rendszer 
nagyon hatékony, de lehet ennél még sokkal hatékonyabb. Ott van az élelem bősége. 
 
Minden bőségesen van, amennyiben az emberek ezt megengedik, amennyiben ezt választják. 
Erre lehet, hogy azt mondják „De hát a szántóföldnek meg van a maga mérete, nem nagyobb 
annál.” – Hát ez a korlátolt gondolkodás! – Azt mondhatják, hogy „ Csak ennyi és ennyi pénz 
van a bankrendszerben.” – Ez korlátolt gondolkodás! Ezen a ponton nagy gondolkodókra van 
szükség, a dobozon kívüli gondolkodókra van szükség, akik felismerik, hogy a bőség 
mindenhol ott van, és mindenkinek ugyanolyan joga van hozzá, amennyiben ezt választják, 
amennyiben beengedik azt az életükbe. És lesznek, akik ezt nem fogják beengedni. Néhányan 
nem akarják majd ezt, azokhoz a Shaumbrákhoz hasonlóan, akik még mindig a hiányhoz 
ragaszkodnak a bőség helyett. Azt hiszik, hogy valami baj van azzal, ha van egy szép autód vagy 
egy szép házad. Ez nagyon régi korlátolt gondolkodásra vall! 
 
Ahogy az előző kérdésnél az olajról beszéltünk, és azt mondtam, hogy lesznek felfedezések az 
energia természetére vonatkozóan a jelenleg végzett intenzív kutatás és fejlesztés 
eredményeképpen – olyan felfedezések fognak történni az energiára vonatkozóan, amihez 
képest az olaj nagyon, de nagyon réginek, ósdinak és elavultnak fog tűnni. De az energiával 
kapcsolatos felfedezések sorában meg fognak történni azok a felismerések – több ilyen is lesz 
majd egy bizonyos időszak keretében – hogy az energia bőségesen rendelkezésre áll. Ez aztán 
az energia és a bőség új meghatározásához fog vezetni. Mert rengeteg van belőle. 
 
Képzeljétek csak el, hogy ez szinte pont ilyen könnyű, mintha képes lennél kivenni az energiát a 
levegőből, hogy rendelkezzél az összes energiával,  amire csak szükséged van. Akkor miért 
szenvedne bárki is? Miért folyamodna bárki is saját magán kívülre, ha az emberiség elkezdené 
felismerni az energia mag fizikáját? Még sok időbe fog kerülni számukra, mire mindazt 
felismerik, amit ti tudtok, amiről ebben az elmúlt pár évben beszélünk, de ha egyszer 
felismerik, hogy az energia mindenhol ott van és azt ki lehet vonni, be lehet hozni és alkalmazni 
lehet az életben, és hogy mindenki számára rengeteg sok van belőle, akkor miért is kellene 
ott lennie ennek a gazdasági egyensúlytalanságnak a bolygón? 
 
Azt is mondhatjuk, hogy ennek a koronavírus dolognak a nagy része, ami most történik – 
a gazdasággal kapcsolatos, mert ez a legnagyobb dolog, ami ennek eredményeképpen 
történni fog – de közben pedig az energiához van köze. 
 
A rendszerek átalakításra fognak kerülni – ami sok-sok évet fog igénybe venni. Ez nem 
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egyetlen éjszaka leforgása alatt fog bekövetkezni, és sok olyan politikus lesz, akikbe, mintha 
csak villám csapott volna – (Linda nevet) – a régi dolgokhoz akarnak majd továbbra is 
ragaszkodni, és nem fogják megérteni, hogy itt az ideje egy bőségen alapuló gondolkodásnak 
ezen a bolygón. Köszönöm. Imádom ezeket a kérdéseket. 
 
LINDA: Jól van. 
 
ADAMUS: Egy bár helyett inkább egy szónoki emelvényt kellene adnod nekem! 
 
LINDA: Tudom! Értem én ezt Adamus! Most csak vegyél egy jó mély lélegzetet! 
 
(Adamus vesz egy jó mély lélegzetet) Jól van. 
 
ADAMUS: És kellene egy ital is. 

 
LINDA: Oké. Egy jó mély lélegzet és egy kis innivaló. Oké. 
Készen állsz? Jól van. 
 
10. KÉRDÉS: Adamus, nagyon sok összeesküvés 
elméket kering a vírusról. Van valami köze a 
koronavírusnak az új 5G mobil frekvenciához a 
technológiában? Szándékosan lett kiszabadítva a vírus 
Vuhán egyik laboratóriumából a nyugati civilizáció 
elpusztítása céljából? És a repülőgépek által 
kipermetezett méreganyagok, vagyis a chemtrail 
tényleg terjeszti a vírust? 
 
ADAMUS: (mélyet lélegzik) Igen. (Linda nevet)  
Amennyiben ebben akarsz hinni. Amennyiben ezt 
akarod hinni – ami gondolom jó móka – ha felnézel az 

égre és látod ezeket a kondenzcsíkokat, amiket a repülőgépek hagynak a levegőben maguk 
után – és most már ahelyett, hogy mérgező anyagokat szórnának ki a levegőbe, a 
koronavírust terjesztik. És biztosan vannak olyanok, akik abban akarnak hinni, hogy a vírust 
szándékosan szabadították ki a nyugati civilizáció elpusztítása céljából. És még mi volt a 
kérdésben? Ja, az 5G technológia, szerintem ez a ti új mobil frekvencia technológiátok. 
Igen, ha ebben akarsz hinni, akkor az valóságos, és hatást fog rád gyakorolni. De a valóság 
az, hogy nem, ez mind nem igaz. 
 
Az emberek imádják az összeesküvés elméleteket. És tudjátok a beavatkozók, a 
földönkívüliek tényleg jó munkát végeztek az összeesküvés elméletek elültetésében, mert az 
eltereli az embereket. Ráveszi arra, hogy az egyik irányba nézzenek, miközben pont a másik 
irányba, vagyis befelé kellene fordulniuk. Tehát az összeesküvés elméletek kiváló eltereléssel 
szolgálnak az igazság elkerülésére. 
 
Amit én energetikailag látok az az, hogy semmilyen összefüggés nem létezik az 5G 
technológiátok és a koronavírus vagy bármi más között. Ahogy az sem igaz, hogy ez a vírus 
szándékosan lett volna rászabadítva az emberiségre, ahogy a többi dolog sem igaz, és ez 
különben sem számít. Tényleg nem számít. Még ha valaki szándékosan is szabadította volna el 
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ezt a vírust, az az igazság, hogy ennek itt volt az ideje. Valaminek történnie kellett, és úgy 
alakult, hogy ez az iciri-piciri kis vírus okozta a létező legnagyobb változást ezen a bolygón, 
amire még soha nem akadt példa. Egy aprócska kis vírusról van szó, és mindez nagyon rövid 
idő alatt történt meg. Tudjátok, Atlantisz bukása hosszú ideig tartott, több ezer évig. És 
nézzétek csak meg, hogy mi minden történt mindössze 60 nap alatt a bolygótokon. 
 
Szóval lényegében az mindegy, hogy az hogyan került ide. Nem számít, hogy a repülőgépek 
permetezték-e ezt ki magukból, vagy egy földönkívüli űrhajó hozta-e ide. A lényeg az, hogy 
ez okozza ezt a nagy változást a bolygón. És igen, nagyon sok haláleset történt emiatt, de 
az ebből eredő változások az energia, a gazdaság, a szuverenitás és sok más dolog értelmében 
elképesztőek! 
 
Nézzétek csak meg ennek a horderejét, hiszen így most elkezditek megérteni a 
környezeteteket. Hogyan is lett volna ez másképpen lehetséges – itt vannak ezek a 
tanulmányok, amiket kiadnak – hogy azáltal, hogy a közúti forgalom 20%-kal lecsökkent, és 
hogy a repülőgépek légúti forgalma 80-90%-kal esett vissza – nézzétek csak meg, hogy ennek 
micsoda hatása van erre a bolygóra! És ez véget fog vetni ennek az egész vitának arról, hogy a 
klíma változás most valós vagy nem valós. És most már fel fogják ismerni, méghozzá pontos 
adatokkal alátámasztva, hogy a Régi Energia egyértelműen szennyezi a bolygót. Köszönöm. 
 
LINDA: Jó, akkor… 
 
ADAMUS: És ha még vannak egyéb összeesküvés elméleteitek, csak nyugodtan küldjétek be 

azokat. Talán nekünk is el 
kellene indítanunk néhány 
összeesküvés elméletet! 
(Adamus nevet) 
 
LINDA: Érdekes, hogy az 
olajra, mint Régi Energiára 
hivatkozol, és ez a szó 
szoros értelmében régi 
energia. 
 

ADAMUS: Igen, és ez egyáltalán nem véletlen. 
 
LINDA: Igen! Oké. 
 
11. KÉRDÉS: Adamus, konkrétan New Yorkot, és általánosságban véve az Egyesült Államokat 
érte a legnagyobb vírus támadás. Mi az oka ennek? 
 
ADAMUS: A felszíni szinten azt lehetne mondani, hogy ennek az az oka, hogy New Yorkban 
nagyon szorosan, közel élnek egymáshoz az emberek, de ez a világ más helyein is előfordul. 
Tehát ez nem így van. Vagyis ennek az a valódi oka, hogy ez a vírus a gazdaságról és az 
energiáról szól, de amit a világ elsődlegesen látni fog, az a gazdaság. 
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Talán New York a központja a világ gazdaságának, az Egyesült Államok pedig jelenleg talán a 
világ legnagyobb gazdasági hatalma. És igen, az, hogy a vírus New Yorkot és az Egyesült 
Államokat támadja a legerősebben, közvetlen kapcsolatban áll azzal a ténnyel, hogy ez egy 
gazdasági vírus. De sok csáp nyúlik ki belőle. Ami nem csak a gazdaságra vonatkozik. Hanem az 
energiára. Az egészségügyre, az orvostudományra és végül a mesterséges intelligenciára is. 
Ez az egész a megosztásról, a törődésről, gondviselésről, és még sok-sok más dologról szól, 
amiről majd könyveket fognak írni. Jó. Köszönöm. 
 
LINDA: Oké. 
 
12. KÉRDÉS: Adamus, szerinted, hogy teljesített a Shaumbra ezekben a megpróbáltatást 
okozó időkben? 
 
ADAMUS: Az utóbbi 5-6 hétben többet beszéltem a Shaumbrával, mint valaha, amióta együtt 
vagyunk, és behívtok engem magatokhoz, amikor éjjelente beszélgetünk, és néhányan eléggé 
szorongtok és aggódtok. Aztán vannak, akiknek nincs más dolguk, ezért behívtok egy kis 
csevegésre. (Linda nevet) És néhányan pedig tudjátok, hogy ez a mostani időszak nagyon 
fontos a Realizációtokba történő beérkezésetek miatt. 
 
Az egyik legnagyobb kérdés, amit feltesztek nekem, hogy „Adamus, mit kellene most 
tennem? Mit kellene most csinálnom?” – És a válaszom mindannyiótok számára mindig 
ugyanaz: Semmit. – Most csak arról van szó, hogy engedd meg a Realizációdat! 
 
A Shaumbra kifejezetten jól áll, mert sok képzésben, kiképzésben volt részetek. Szerintem 
már rég megteremtettétek a szociális távolságtartást. Már régen elhatároltátok magatokat a 
családotoktól. Sok időt töltöttetek egyedül, magatokkal. A legtöbben sok-sok életen át a 
tagjai voltatok csoportoknak és szervezeteknek, de ezt a mostani életeteket megelőző 
életetekben a legtöbben nagyon egyedül 
voltatok. A legtöbben ezeket a csoportokat 
magatok mögött hagytátok. Felismertétek, 
hogy az egyházak nem fogják megadni a 
válaszokat. Rájöttetek, hogy a spirituális 
csoportok vagy más dolgok nem fogják 
megadni neked a válaszokat. Tehát magad 
mögött hagytad mindezeket a dolgokat. 
 
És a mostani életedet megelőző életedben 
magányos voltál, nagyon magányos voltál. 
Ebben az életedben megint megpróbáltál 
„beilleszkedni”, de az egészen egyszerűen 
csak nem működött. Ezért aztán egyszerűen 
csak megengedted magadnak, hogy egyedül, 
magaddal legyél. Sokan nem éltek párkapcsolatban, nincs társatok, és még ha van is, 
fenntartjátok a saját teretek egyértelmű meghatározását. Sok Shaumbrának nincs gyereke, 
mert tudtátok, hogy az egy elterelés lenne ebben az életetekben, elterelne benneteket a 
saját Realizációtoktól. 
 
Sokan könnyen tudtok beszélgetni másokkal, de mégis előnyben részesítitek azt, hogy 
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egyedül, magatokkal legyetek. Évekkel ezelőtt, amikor először beszéltünk arról, hogy üljetek 
le egy padra – hogy csak fogd magad és egyedül ülj le egy padra – azt nagyon jól fogadtátok, 
hiszen már egyébként is ezt tettétek. Már eleve a saját teretekben voltatok. 
 
Már megtanultátok, hogyan viseljetek gondot magatokra. Már megtanultátok, hogy nincs 
szükségetek a mindennapos emberi drámára, ami az emberekből árad. Mondhatni ti már 
visszavonultan éltek. Nagyon függetlenné váltatok. Tehát a Shaumbra az egész világon nagyon 
jól áll ebben az időszakban. Hiszen már felkészültetek erre. 
 
Emlékezzetek, hogy azzal kezdtük a mai Shoud-unkat, hogy azt mondtam: Most ez annak az 
ideje, hogy emlékezzetek arra, amit már eleve tudtok. – Sokan nagyon odafigyeltetek, amikor 
évekkel ezelőtt azt mondtam, hogy gondoskodjatok arról, hogy legyen elegendő tartalékotok 
ételből, vízből, és más fontos és szükséges dolgokból, WC papírból – arra az esetre, ha 
zavarok és fennakadások keletkeznének a rendszerben. – Ami ugye meg is történt. Jó. 
Köszönöm. 
 
LINDA: Köszönöm. Oké. 
 
13. KÉRDÉS: És a Bíbor Kör Szervezet, hogy teljesített a krízis alatt? 
 
ADAMUS: A Bíbor Kör elég jól teljesített. Tényleg. De nagyon egyértelműen közöltem velük 
évekkel ezelőtt, egészen pontosan ennek múlt hónapban volt két éve, amikor egy éjjelen 
elmondtam Cauldre-nek, mégpedig pont itt Kona-n, hogy „Készüljetek fel! Készüljetek fel! 
Valami nagy dolog fog történni úgy két év múlva. És ez életmegváltoztató lesz, meg fogja 
változtatni az egész bolygót. Készüljetek erre fel, mert három-öt év múlva emberek új hulláma 
fog érkezni a Bíbor Körbe.” – És ezt megfogadta. Megosztotta ezt veled is, drága Linda, ahogy 
a Bíbor Kör stábjával is, és ezt mindannyian komolyan vettétek. Elkezdtetek dolgozni a belső 
rendszereitekkel, hogy minden 
hatékonyabban működjön, hogy a régi 
kitisztulásra kerüljön. katalogizálni 
kezdtétek a dolgokat meg… 
 
LINDA: Indexelni. 
 
ADAMUS: …mindennel elkészültetek, 
biztosítottátok, hogy az összes belső 
rendszer tökéletes technológiával 
működjön. Az internet és minden más 
is készen állt. És szerencsére 
szervezetként mindezt komolyan 
vettétek és a fókuszotokat azokra helyeztétek, akik a Realizációjuk miatt vannak itt ebben az 
életükben. És figyelmen kívül hagytátok azt a sok többi zajt, amik azoktól erednek, akik 
inkább csak hobbistákként vannak itt, és lehetővé tettétek, hogy a figyelmetek nagyon 
egyértelműen azokra összpontosuljon, akik a Realizációjuk miatt vannak itt. 
 
A Bíbor Kör egész stábja – a teljes munkaidősek és a részmunkaidősek is – elképesztően 
kemény munkát végeztek, hogy minden elkészüljön. És most már szinte minden készen van. 
Még ugyan maradt  egy kis dolog, de a legtöbb dolog elkészült. És mindezt kibírtátok anyagilag 
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is. Adódtak ezzel kapcsolatosan nehéz kihívásaitok az elmúlt pár hónapban. Ezúton is köszönöm 
a Shaumbrának az egész világon az anyagi támogatást. 
 
LINDA: Tényleg, Igazán. 
 
ADAMUS: Tehát amikor le kellett mondanotok a tanfolyamokat, és visszaadtátok a befizetett 
pénzeket - aminek egyébként nagyon örülök, hogy megtettétek – hogy visszafizettétek a 
lemondott tanfolyamokra befizetett összeget – készen álltatok a tovább lépesre. 
 
Az újak beérkezésének még csak a kezdetét láttátok, a legelejét. A jövőben majd egész 
hullámokban fognak érkezni, és sokkal több újonnan érkezőt fogtok látni úgy egy év múlva. 
Ennek egyszerű oka van. Ebben az egész járvány időszakban – amit a vírus időszakának 
fogok hívni – tehát ezalatt az idő alatt a Gépek Korszaka könyvemet meg kell írni. Az ember 
azt gondolná, hogy ezt a csendes időszakot remekül lehet arra használni, hogy ez a könyv 
megírásra kerüljön. 
 
LINDA: (hangosan a torkát köszörüli) 
 
ADAMUS: A vírus egész időszaka alatt rengeteg sok mély változás zajlik. Ezekről nem hallotok a 
híradásokban. Mély változások ezek, ahol az embereknek van idejük mélyen magukba fordulni 
és elgondolkodni az olyan dolgokon, mint „Igazából mit akarok ebben az életben?” - Nem 
tudnak kimenni. Nem tudják elterelni magukat. Nem tudnak bemenni a munkahelyükre. Ezért 
aztán otthon vannak, és azt kérdezik, hogy „Mit akarok kezdeni az életemmel? – És ez elindítja 
bennük a keresés folyamatát. És ismételten, nagyon aktuális, hogy éppen most jelent meg 
a Mester Élete 12-ik része: A Realizációhoz vezető útvonalak – mert ahogy keresnek, nem 
biztos, hogy a spirituális útra  fognak  rálépni. Hanem a sok másik út egyikére, amiről szó van az 
anyagban. 
 
Elkezdenek keresni, kutatni, és ez a keresés néhányukat majd elvezeti a Bíbor Körhöz. Ahol 
felismerik, hogy ez nem egy spirituális szervezet. Hogy ez nem csak egy ezoterikus szervezet. 
Hanem ez a Mesterek csoportja, és sokukkal 2020-ban történt meg a Realizációjuk. Valódi 
testet öltött Mesterek  csoportja ez a bolygón, akik nem ontanak  ki magukból sok-sok makyót, 
akiket nem érdekelnek az összeesküvés elméletek, akik valódiak, igazak és őszinte, egyenes 
megtestesült Mesterek. 
 
Tehát, amikor majd ideérkeznek, rá fognak jönni, hogy ez nem csak arról szól, hogy 
elvégezzenek sok tanfolyamot, és hogy sok könyvet elolvassanak, és sok találkozóra járjanak, és 
új hitrendszereket vegyenek magukra. Az a több ezer valódi testet öltött Mester lesz az, akik 
a saját Jelenlétükben vannak. Ez fogja idevonzani az újakat, akik egyre többen és többen fognak 
jönni, érkezni. 
 
És igen, valóban megtapsolom a Shaumbrát és a Bíbor Kört, amiatt, ahogy felkészültek erre 
az egészre. És a legtöbbetek számára ez egy viszonylag sima és könnyű dolog, és sokan 
nagyon is élvezitek ezt a csendes időszakot ezen a bolygón. Köszönöm. 
 
LINDA: Köszönöm. És a Bíbor Kör tényleg egy fantasztikus szervezet, nem igaz? 
 
ADAMUS: Igen, valóban az! 
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LINDA: Abszolút. 
 
ADAMUS: Máskülönben nem is csinálnám ezt. 
 
LINDA: Igazán ösztönzi a tudatosságot. Oké… 
 
ADAMUS: És szeretném elmondani, hogy bárki, aki eljön, hogy a Bíbor Körrel vagy a Bíbor Kör 
számára dolgozzon, munkát végezzen – szeretném, ha tudná, hogy nagyon magasak az 
elvárásaim az energetikai egyensúlyuk, és a Shaumbra szolgálata iránti elkötelezettségük 
értelmében. Elvárom, hogy Mesterek legyenek, mert csak egy Mester tud igazi szolgálatot 
ellátni. 

 
LINDA: Köszönöm. 
 
14. KÉRDÉS: Mikor ér véget ez a COVID-19 krízis, 
és a dolgok mikor térnek vissza a megszokott 
kerékvágásba? 
 
ADAMUS: A dolgok soha nem fognak visszatérni 
a megszokott kerékvágásba. Ez egyszerűen csak 
nem fog megtörténni. 
 
LINDA: Hm. 
 
ADAMUS: Van egy folyamat, amin az emberek 
keresztülmennek egy ilyen szituációban. Ez 

hasonlatos azokhoz a lépésekhez, mint amikor az ember elfogadja, hogy meg fog halni, de 
itt most a nagy változások elfogadásáról van szó. 
 
Először is a legtöbb emberrel az történt, hogy hallott erről a koronavírusról, de azt gondolták 
magukban: -Ez valahol a világ másik felében történik. Ezért nem lesz rám hatással. – Vagyis 
mondhatni figyelmen kívül hagyták ezt a dolgot. 
 
Aztán ahogy ez elkezdett tovább terjedni, következett a tagadás fázisa. – Hát ez csak olyan, 
mint egy influenza, nem egy nagy durranás, egy hét alatt vége lesz ennek az egésznek, csak 
túlságosan nagy dráma meg felhajtás van most az egész körül. 
 
És amikor a valóság elkezd megtörténni, akkor a következő fázis az, hogy elkezdik felismerni, 
hogy „Hát ez bizony itt van és lehet, hogy engem is meg fog fertőzni” – valamilyen okból 
kifolyólag. Lehet, hogy valaki máson keresztül fogom ezt elkapni. Ideje komolyabban vennem 
ezt az egészet. 
 
Aztán következik a félelem és aggodalom stádiuma, hogy „ Mi lesz, ha engem is megfertőz? 
Mi lesz, ha meghalok? Mi van akkor, ha nem is a Realizációm miatt vagyok itt, mert még 
előtte meg fogok halni?” 
 
És végül megérkezik a valóság, hogy „A vírus itt van. A koronavírus itt van. Megváltoztatja a 
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világot.” 
 
Aztán megint van egy újabb szakasz, amikor azt mondod, hogy „ Tessék, itt vagyunk. Otthon 
rekedtem. Most mégis mihez fogok kezdeni? Mihez akarok kezdeni az életemmel?” – És ez 
nem csak a Shaumbrára igaz, hanem még nagyon sok más emberre is. Nem az összes emberre. 
De elegen vannak azok, akik azt mondják, hogy „ Nem akarok visszamenni abba az állásba. 
Először féltem, hogy nem kapok fizetést.” – vagy – Itthon rekedtem, de tudom, hogy soha többé 
nem akarok oda visszamenni. Nem akarok visszamenni a Régi Energiás életbe. Nem akarom 
azokat a játszmákat játszani, amiket korábban kellett játszanom. Nem akarok találkozókra 
meg bulikba járni, vagy olyan dolgokat tenni, amikhez semmi kedvem és amit nem szeretek. 
 
Tehát sok ember egy teljesen másmilyen realizációt él meg. Ki fogják dobni azt a sok régi dolgot, 
ami eddig ott volt az életükben. Aztán meg egy darabig kicsit elveszettek lesznek. És ha 
visszanézel, akkor visszaemlékezhetsz arra, hogy te is hasonló dolgokon mentél keresztül más 
helyzetekre vonatkozóan, és te is azt mondtad, hogy „El kell engednem ezt a sok régi dolgot. 
Elveszettnek érzem magam. Nem tudom mi fog történni, de képtelen vagyok visszatérni 
ahhoz a régi élethez.” – És ez az, amikor a keresés elkezdődik, és ez a keresés lesz az, ami végül 
majd sokukat elvezeti a Bíbor Körhöz. Remélem ezzel megválaszoltam a kérdésedet. 
 
LINDA: Igen uram! Jöhet a legutolsó kérdés? 
 
ADAMUS: Igen. 
 
LINDA: Oké. 
 
15.KÉRDÉS: Milyen társadalmi változások lesznek a COVID-19 krízis következtében? 
 
ADAMUS: A legtöbb társadalmi változásról már szót ejtettünk, mert sok ember a bolygón 
most azt mondja, hogy „ Elég volt! Nem megyek oda vissza!” – Sok ember az otthona 
csapdájába ragadt a családjával, és már most 
egy kilépési stratégiát terveznek, ha egyszer 
ennek az egésznek vége lesz majd – arra 
vonatkozóan, hogyan tudnak elszabadulni a 
családjuktól, a társuktól, partnerüktől, vagy 
bármitől, amit most már elviselhetetlennek 
tartanak, és nem tudnak többé eltűrni. Nagy 
változások lesznek a karrierre, a 
munkahelyekre vonatkozóan, annak kapcsán, 
hogy be kell menni egy irodába, ahol szolga 
munkát kell végezni, és el kell tűrni a bőség 
hiányát. Ezek hatalmas változások, amik be 
fognak következni a társadalomban, és 
egyben kvantumugrások is lesznek – nagy fejlesztések lesznek az orvoslásban, a technológiában 
és az energiában. 
 
Ennek az egésznek az utóhatása évtizedekig fog tartani – szó szerint évtizedekig – mire ez az 
egész véget ér. Azt a kérdést tetted el az előző kérdésedben, hogy „Mikor lesz vége ennek a 
koronavírusnak?” – Az utóhatása még évtizedekig el fog tartani. 
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A vírus terjedésének közvetlen hatása, annak nagyrésze nyár végére, augusztus végére elmúlik. 
Ezért is mondtam azt pár hónapja, hogy ebben a hat hónapban most ne legyenek nagy 
terveitek és ne hozzatok nagy döntéseket. Mire véget ér a nyár itt az északi féltekén, addigra 
a vírus nagy része el fog menni. Maradnak még belőle kis darabkák, és egy ponton majd újra 
vissza fog térni. Lehet, hogy ősszel vagy a következő télen, aztán pedig majd egyszeriben 
csak hirtelen eltűnik. Hirtelen fog eltűnni, de nem a védőoltások, nem a tesztelések és nem 
a karantén következtében – hanem egyszerűen csak eltűnik a Föld színéről. Hogy miért? Hát 
azért, mert a tudatosság ki fogja innen vinni. A tudatosság egyensúlyba fog kerülni. A gazdaság 
egyensúlyba fog kerülni, és pont olyan hirtelen, ahogy megjelent, ugyanolyan hirtelen el is fog 
tűnni. De ennek utóhatásai, a bolygón történő változások még évtizedekig fognak tartani. 
 
Akkor most ezt a teljes kört vezessük vissza rátok! Nem véletlen, hogy pont most vagytok 
itt, a vírus időszakában, a Gépek Korszakában. Nem véletlen, hogy már életek óta erre 
készültök, erre próbáltok – nem a részletekre, hanem a nagyobb képre. Ez egyáltalán nem 
véletlen. Nem véletlen, hogy az elmúlt pár évben olyan egyértelműen és világosan 
beszéltem a Realizációról, mostanában pedig arról, hogy milyen lesz Realizált létezőként itt 
maradni a bolygón. Ez egyáltalán nem véletlen. Ez az egész éppen most történik. Ezért vagy 
itt. 
 
Ennek az a szépsége, hogy nincs miért aggódnod, és tudom, hogy az emberi elme aggódni 
akar, aggódni akar a munkád miatt, a számlák kifizetése miatt, vagy amiatt, hogy esetleg 
egy olyan emberrel kerülsz kapcsolatba, akit megfertőzött a vírus. De nincs miért aggódnod, 
egészen addig, amíg megengedő vagy. Semmi miatt nem kell aggódnod, mert te ezt 
eltervezted. Tudtad, hogy ez fog történni. És azt is tudod, hogy most arra lettél megkérve 
– először is saját magad által, másodjára én is erre kérlek, és harmadjára a Minden Létező is 
arra kér most téged, hogy engedd meg a Realizációdat most. Most. Többé már ne úgy lásd 
ezt, mint ami valahol a jövőben van. Hiszen itt van most. És szó szerint arra lettél kérve, hogy 
engedd meg a Realizációdat. 
 
Akkor most vegyünk erre egy mély 
lélegzetet! 
 
Mindaz, ami most a bolygón 
történik, az ok egyike sem hiba 
vagy tévedés. Azok egyike sem 
rossz. És most már a földönkívüli 
beavatkozókat sem vádolhatjuk 
mindezért. Ez az egész tökéletes 
rendben történik, mivel, ahogy ezt 
ti is tudjátok, minden jól van a 
teremtés egészében. 
 
És ezzel Adamus Saint-Germain vagyok. Köszönöm. 
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