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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 benneteket drága barátaim a 
Szenvedély Sorozat 10-ik Shoudján! 
Teljes egészében a tökéletes helyen és a 
tökéletes időben vagyunk. És nem csak 
itt, az Ahmyo Villában, hanem azt akarom 
mondani, hogy Shaumbra csoportként 
abszolút a tökéletes helyen és időben 
vagyunk. 
 
Akkor most vegyünk erre egy jó mély 
lélegzetet! 
 
Nincsenek hibák, tévedések az út mentén, 
és akik ezt majd egy későbbi időpontban 
fogjátok ezt megnézni, akiket az 
újoncoknak nevezünk, ez t a Shoudot 
nagyon nagy jelentőségűnek fogják 
tartani – és azt ezt követő pár Shoudot is 

– annyira fontosnak és nevezetesnek fogjátok tartani, ami egyfajta fordulópontot, mérföldkövet 
jelent az igazi Realizáció időszakában. 
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Az évek alatt temérdek sok Shoudunk volt, sokat beszéltünk sok különböző témáról, és ahogy ezt 
tudjátok, ezeknek egy része pusztán elterelésként szolgált. Pusztán csak elterelésként és 
szórakoztatásként szolgált – de azért remélhetőleg időnként akadt benne egy kis bölcsesség és jó 
információ is, de most, kimondottan ebben a következő három Shoudban egy rendkívül fontos 
pontra érkezünk. 
 
Sőt, azt fogom kérni, hogy ez a Szenvedély 2020 Sorozat összesen 12 Shoudból álljon. Tehát ezt 
a havit, vagyis a júniusi, majd a júliusi, valamint az augusztusi Shoudokat értem ezalatt. Utána 
majd elkezdjük az új sorozatunkat, de most, ez a három hónap rendkívül nagy jelent őséggel, 
szépségesen dönt ő fontossággal bír. 
 
Tudom, hogy jönnek majd újak úgy egy év, öt év, tíz év múlva, akik majd azonnal előre akarnak 
ugrani ehhez a Shoudhoz, mert már sokat hallottak róla. Hallottak arról, hogy a 10-ik, a 11-ik és a 
12-ik Shoud – sarkalatos pontok voltak. És rögtön ezekbe a Shoudokba akarják majd belevetni 
magukat. Át akarják ezt érezni, és talán ők maguk is meg akarják majd ezt tapasztalni. És ez 
rendben van. Aztán majd vissza akarnak térni a korábbi Shoudokhoz is, hiszen mi ezt az egészet 
közösen építettük fel. Úgy értem, ez egy építkező folyamat volt. Egy kiterjedő és növekedő 
folyamat volt. Közösen építettük ezt fel, és most eljutottunk ide, erre a pontra. 
 
És itt van ezt az óriási kérdés, hogy „És mi következik a 12-ik Shoud után?” – Ahogy erről a 
Keahak-ban már beszéltünk, igazából nem létezik az, hogy „Mi következik.” 
 
Tudjátok az ember imád folyton kérdéseket feltenni, hogy „Mi lesz? Mi következik?” – Az ember 
tudni akarja, hogy mi fog a jövőben történni, de amennyiben részt veszel a Keahakban, akkor már 
tudod, hogy beszéltünk arról a dologról, hogy a jövő nem létezik. Nincs olyan, hogy „mi 
következik ”. Hiszen minden a Most-ban van. Minden egyszerre történik. Nincs többé aggodalom 
vagy szorongás amiatt, hogy „mi lesz, mi fog történni.” Nincs több aggodalom a jövő miatt, legyen 
szó akár a te jövődről, vagy akár a bolygó jövőjéről. Ezek a dolgok egyszerűen csak elmaradnak. 
Mert minden a Most pillanatában van. Minden egyszerre történik, ezért aztán nem 
aggodalmaskodsz valaminek a kimenetele miatt, hiszen tudod, hogy az tökéletes, mivel az 
energiád szolgál téged. Többé nem aggódsz amiatt, hogy „Hogy alakul ez a dolog? Hogy alakul 
az a dolog?” – Tudod, hogy jól alakul, hiszen az energiád szolgál téged. 
 
Igen, lesz még egy pár Shoud. Én ezt a Szenvedély Nyarának hívom. A szenvedély nyarának. 
Néhányan, akik egy kicsivel idősebbek vagytok, talán emlékeztek a Szeretet nyarára, ami a 60-as 
éveket jellemezte. Erre a mostani időszakra pedig talán a Szenvedély nyaraként fogtok 
visszaemlékezni, amikor végre megengedtétek a Realizációtokat, amikor végre megtörtént veletek 
a Realizációtok, ami elvezet a következő témámra, miután ittam egy kicsit ebből a nagyon finom 
Konai kávéból. Nagyon hozzászoktam, amióta Cauldre és Linda olyan sok időt töltenek itt. 
Hozzászoktam ehhez az itteni, jóízű, zamatos kávéhoz . Ebben a kávéban érezni lehet a Földet. 
Érezni lehet az őslakosok szellemét, a szigetet és az óceánt. Remélem sok kávét visznek vissza 
magukkal Coloradoba, és továbbra is élvezhetem ezeket az ízeket. De most eltértem a tárgytól. 
 
 
Sart 
 
Most a mi drága Sart barátunkról szeretnék röviden beszélni. Sokan a Shoudokon keresztül 
ismertétek őt. Néhányatoknak pedig megadatott az öröm, hogy személyesen is ismertétek. Most 
itt van mellettem. Itt van ezen a Shoudon . Elképesztően boldog. Sugárzik. Nagyon örül annak a 
felé áradó hatalmas szeretetnek, amit a Shaumbrától kapott a közösségi médiátokon keresztül, 
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vagy amikor csak egymás között beszélgettetek róla. Igazából soha nem volt azzal tisztálva, hogy 
ennyire nagyon törődtetek vele. Soha nem fogta fel, hogy a világon milyen sok Shaumbra ismerte 
őt, nevetett vele együtt és érezte az energiáját. Ez hatalmas örömmel töltötte el. 
 
El akarom mondani, hogy igen, megtörtént vele a Realizációja, és a történet rövid verziója – amiről 
Cauldre cikket írt az e-havi Shaumbra Magazinban – tehát a történet rövid verziója az, hogy hosszú 
évek óta járt a Shoudokra, és az a fajta Shaumbra volt, aki úgy érezte, hogy sokakkal jóval 
hamarabb fog megtörténni a Realizáció, mint vele. Nem érezte magát annyira spirituálisnak, vagy 
azt, hogy ennek az egésznek az élvonalában járna. Imádta ezt az egészet, imádta a Shaumbrát, de 
soha nem érezte azt, hogy a legelsők között fog megtörténni a Realizációja. 
 
Pár héttel a halála előtt, az átkelése előtt, ami egyébként – és most hozzáteszi ehhez a saját 
megjegyzését, amit el fogok mondani nektek – és most mindannyiótokat arra emlékeztet éppen, 
hogy a halál az egy rendkívül könnyű dolog. Azt mondja ebben a pillanatban, hogy „Egyáltalán 
nincs mitől félned!” – A valóság az, hogy meghalni sokkal könnyebb, mint megszületni, tehát 
amennyiben még mindig érzel félelmet vagy gátlóerőt a halál miatt, akkor fogadd el Sarttól, aki 
ugye éppen most ment ezen keresztül, hogy ez tényleg nagyon könnyű és felszabadító egy 
bizonyos értelemben. 

 
Úgy két héttel a Realizációját 
megelőzően, Sart a tőle 
megszokott módon élte a maga 
életét. Imádta a földet, és ezt a szó 
szoros értelmében mondom. 
Imádott a földdel dolgozni. Ez volt 
a szakmája – a föld megművelése. 
Nagyon szerette ezt a földdel való 
munkát, és szerette azt a nagy 
munkagépét is, amivel a földet 
megművelte, és szerette a földdel a 
két kezét is bepiszkítani. 
 
Nagyon sokat hallott a 
Megengedésről, ahogy persze ti is 
mindannyian. Ismerte magát a 
„megengedés” szót. Értette ezt az 
egész dolgot, hogy „Lazulj bele a 
megvilágosodásba” - egy mentális 
vagy elméleti síkon, de ahogy 

sokan mások is, ő sem vitte ezt teljesen belülre, magába. Ez egy gondolat volt a számára. Egy szép 
szó, egy szép kis közhely volt a számára, de tényleg nem integrálta magába ennek valódi jelentését. 
 
Egy pár héttel az átkelése előtt végre megértette, volt egy hatalmas „aha” pillanata. Az azt 
megelőző hetekben nagyon fura álmai voltak, sőt még azt megelőzően is voltak nagyon idegesítő, 
bosszantó álmai – ahogy ezt ti neveznétek – és megpróbálta megfejteni azoknak az álmoknak a 
jelentését. Pedig az valójában egy végső elengedés volt. Sokszor ezt az álom állapotodban 
tapasztalod meg, a dolgok végső elengedését, amiket a sárkány megpróbált elengedtetni veled, 
amit ezen a módon tapasztalsz meg. 
 
Tehát végre megértette a Megengedés jelentését – nem a fejében, hanem a szívében – ami 
beléhasított. Felfogta „Megengedés! Ez pusztán az elengedést jelenti! Megbízni a saját Énemben, 
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az Én Vagyok-ban, a Mesterben, az emberben, az egészben, és megengedni egy természetes 
folyamatot.” – Nem pedig gondolkozni rajta, vagy próbálkozni a Megengedéssel, hanem 
egyszerűen csak Megengedni, mint amikor a házad összes ablakát és ajtaját kinyitod, és mindent 
beengedsz rajta. És Sart ezt egy nagyon mélyreható módon megértette. 
 
És a követkető hetekben egyszerűen csak megengedő volt. Mindent beengedett az életébe. Semmit 
sem tartott vissza, nem próbált semmire rájönni, nem próbált semmit sem feldolgozni vagy 
folyamat alá vetni, semmi ehhez hasonló dolgot nem tett, egyszerűen csak megengedő volt. 
 
Olyan sok mindent megengedett, hogy egy nap, nem sokkal azután, hogy kint ásott a kertjében, 
visszament a házba, és hirtelen egy örvényt érzett, egy meleg, csodálatos örvényt, ami szinte ahhoz 
hasonlatos, mint amikor beleengeded magad egy csodálatos melegvízbe, amibe nem tudsz 
belefulladni, ami élettel telít, és ami kimos minden fájdalmat a testedből, kimossa az összes „szaros 
gondolatot” az elmédből, ahogy ezt Sart mondaná. Ebben a gyönyörűséges örvényben volt benne, 
ami úgy tűnt, hogy legalább úgy egy órán keresztül tartott. Arra nem emlékezett, hogy ezalatt az 
idő alatt mit csinált. Valószínűleg csak egy széken ücsörgött, vagy ahogy most éppen mondja, kint 
volt a teraszon, és teljesen el volt ámulva az ebben az örvényben tapasztalt érzésektől. Soha 
korábban nem érzett ehhez hasonlót még, majd hirtelen, ahogy ezt már Sarttól megszokhattuk, azt 
kezdte mondogatni, hogy „Ó, bassza meg! A picsába! Szerintem éppen most haltam meg! 
Szerintem éppen most keltem át a túloldalra, mert nem érzem a testemet, legalábbis nem úgy 
érzem, mint korábban. Nincsenek egymással konfliktusban lévő gondolatok az elmémben. Minden 
összeállt. Egyben van. Minden egységben van, de nem egy külső egységben, hanem egy belső 
egységben.„ 
 
Minden a tökéletesség és a létezés állapotában volt, de ez nem az a tökéletesség, amit az 
elme valaha is képes lenne kiagyalni vagy előállítani, hanem mindez egyszerűen csak ott volt. 
Hirtelenjében azt érezte, hogy teljesen szabad, mégis azt mondogatta, hogy „ Ó, a picsába! 
Szerintem éppen most keltem át a túloldalra!” – Mert szó szerint meglátta a testét, ami a 
padlón feküdt. A teste szívrohamot kapott, és kiengedte őt magából, és ebben a 
gyönyörűséges megváltozott tudatállapotban találta magát, majd azon kapta magát, hogy 
azon merengett, hogy vajon pontosan mi is történ ik vele, mert ezzel nem volt teljesen 
tisztában. Azon tűnődött, hogy akkor most meghalt? - és hamarosan bebizonyosodott róla, 
hogy igen, pontosan ez a helyzet. Onnan tudta, hogy egyszer csak megjelentem előtte. 
Ahogy Tóbiás is. Kuthumi is, és még sokan mások is. És amikor meglátta FM- et, akit korábban 
John Kuderkaként ismert, akkor már tudta, hogy úgy néz ki, tényleg átkelt a túloldalra. Majd Dr. 
CE volt az – Dr. CE, aki szintén nemrégiben kelt át – aki megerősítette a számára, hogy „Most 
már itt vagy velünk. Többé már nem a Földön vagy. Velünk vagy.” 
 
És ahogy ez Sartra jellemző volt, egy párszor még elmondta, hogy „Ó, a picsába! A picsába!” – 
mert eszébe jutott az a sok dolog, amit maga mögött hagyott, a befejezetlen ügyei. „Ó, a picsába, 
most mihez kezdjek ezekkel?” – Majd kitört belőle a jól ismert hatalmas Sart féle nevetés, és azt 
mondta, hogy „Nem számít. Majd minden gondot visel magára. Nem számít.” 
 
A Sarttal történt korai beszélgetéseim során, még mielőtt bekerült volna a Felemelkedett Mesterek 
Klubjába, egy dolgot kijelentett – és azt szeretné, ha erre most emlékeztetnélek benneteket – amire 
talán én is gondolhattam volna. Azt mondta „Legyen egy újrakapcsolódási, vagyis visszahozó 
tárgyad, mert amikor hirtelen megtörténik a Realizációd, amikor bekövetkezik az a pillanat, azt 
nem lehet szavakkal kifejezni önmagad szépségére és önmagad szeretetére vonatkozóan, és ekkor 
bizony nagyon könnyen átcsusszanhatsz a túloldalra. És ezen az átcsusszanáson a halált értem.” 
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Tehát a mi drága Sartunk azt mondta, hogy „Legyen egy szavad, egy mondatod, mint mondjuk az, 
hogy „Ó, a picsába! ” – tudod, ami visszahoz téged a testedbe, amennyiben úgy döntesz, hogy itt 
maradsz. Amennyiben úgy döntesz, hogy itt maradsz a bolygón, legyen egy visszahozó tárgyad. – 
Tudjátok, amit mi is használunk a DreamWalker Halál Iskolában, kell valami, ami visszahoz téged 
a testedbe a többi birodalomból, valami, amihez kötődsz, talán a kedvenc játékod, valami kis 
apróság, vagy a kedvenc hangszered, vagy valami ilyesmi. És ez minden képpen egy jó és hasznos 
emlékeztető, mert sokan ezzel szembe fogtok nézni az előttünk álló három hónapban – azzal, hogy 
bekövetkezik a Realizációtok, amikor is megtörténik a végső belső konfliktusok és 
egyensúlytalanságok elengedése, levedlése, és a FényTestetek nagy részének a behozatala. És ezen 
a ponton ez az egész annyira nagyon csábító és érzéki, annyira gyönyörűséges, hogy azon tűnődsz 
majd, hogy „Egyáltalán miért is maradnék? Miért?” 
 
Emberként élni a Földön nagyon kemény tud lenni, mindig is az volt. A Föld rezgései nagyon nagy 
kihívást jelentenek. Az egyik dolog, amin Sart a távozás a után keresztülment, az az érzés volt, 
mintha egy sűrűség vagy összenyomottság feloldó vagy elengedő kamrában lenne. Úgy érezte, 
hogy nagyon hosszú ideig tartózkodott ebben a kamrában, ahol érezte ennek az összesűrítettségnek 
vagy összenyomottságnak feloldódását, mert tudjátok, amikor emberként éltek ezen a bolygón, 
akkor nagyon be vagytok sűrítve vagy össze vagytok préselve, össze vagytok nyomva. 
 
Tehát azt mondta, hogy „Legyen egy szavad vagy mondatod, vagy bármid, ami 
visszahív/visszahoz téged az emberi énedhez!” – Mert tudjátok, ő igazából soha nem is 
gondolkozott el a halálon, hogy mi fog akkor történni. Soha még csak nem is gondolkozott el azon, 
hogy „Itt akarok maradni vagy el akarok innen távozni?” – Egyáltalán nem gondolta volna, hogy 
meg fog halni. Ahogy azt se gondolta volna, hogy meg fog történni a Realizációja, és ezért ez egy 
nagyon fontos dolog mindannyiótok számára. Talán nem gondolod, hogy ez azonnal meg fog veled 
történni, mert azt gondolod, hogy talán valaki mással előbb történik meg. De Sart most azt mondja, 
hogy „Készülj fel erre már most! Hozd meg most a választásodat arra vonatkozóan, hogy itt 
akarsz-e maradni emberi formában, mert ez az egész annyira nagyon csábító, hogy amikor 
elérkezel a Realizáció pontjára, akkor nagyon könnyű azt mondani, hogy „Végeztem! Olyan 
végtelen nagy szépséget és kreativitást érzek most, hogy miért is mennék vissza?” 
 
„Miért is térnék vissza?” 
– Azért, mert tudom, 
hogy az ember, sőt még a 
Mester is ezt szeretné. 
 
„Miért is mennék 
vissza?” – Azért, mert 
pontosan itt akarsz lenni 
most a bolygón, a Gépek 
Korszakában, ami 
egyben a vírus időszaka 
is. 
 
„Miért is térnék vissza?” 
– Azért, mert már nagyon 
régóta ezt tervezed. Ez nem azt jelenti, hogy nagyon sokáig itt kell maradnod, hacsak persze nem 
ezt választod. De itt és most kérdezd meg magadtól – ahogy erre most Sart is figyelmeztet téged. 
Kérdezd meg magadtól, az embertől! – Azt választod, hogy itt maradj a bolygón? 
 
És most még azt is hozzáteszi ehhez – hogy elvették a széket, ami itt volt. Pedig azt szerettem 
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volna, ha Sart abba a székbe ül, de mindegy, így is jól van. De akkor hozzátok vissza Sart székét, 
ha nem bánod drága Linda! Tudom, hogy általában te ülsz ezen a széken, de most vendégünk van, 
és remélem nem bánod, hogy Sart ül most a helyeden. 
 
LINDA: Szívesen. 
 
ADAMUS: Sart most azt mondja, hogy „Most döntsd ezt el!” – Mert ugye ő ezt nem tette meg. És 
talán ebben rejlik Sart átkelésének a legnagyobb értéke, hogy ezeket a dolgokat most meg tudja 
oszta ni veletek. Keresztülment a dolgon, ezért most elmondhatja, hogy „Most, hogy itt ülsz 
emberként, itt akarsz maradni?” – És amennyiben erre az a válaszod, hogy „Hát, nem vagyok 
ebben teljesen biztos.” Akkor veled is ugyanaz fog történni, mint Sarttal, hogy hirtelenjében – az 
összes gyönyörűséges, érzéki energia következtében – szó szerint ki fogsz menni a testedből, még 
akkor is, ha megpróbálsz benne maradni. 
 
Szóval, itt akarsz maradni? 
 
És ezzel együtt, most mindannyiótoknak azt mondja, hogy „Egyáltalán nem gondoltam volna, 
hogy hamarabb meg fog velem történni a Realizációm, mint veletek.” – És ismételten, ez nem egy 
verseny. Csak arról van szó, hogy Sart azt gondolta, hogy sok Shaumbra mögött, valahol a sor 
végén kullog. Ez nem azt jelenti, hogy rossznak gondolta volna magát, hanem csak azt, hogy 
sokatokat nagyon nagyra tartott és csodált, és úgy érezte, hogy ti már most Mesterek vagytok, és 
hogy ő még mindig tőletek tanul. És most azt mondja, hogy „Ez egyszerűen csak megtörténik. 
Csak megtörténik.” – és egyszeriben csak Realizált vagy. Hirtelenjében megengedő vagy. 
Egyszeriben csak ott vagy. És már most készüljetek fel erre, mert ez tényleg meg fog történni. 
 
Szerintem Sart számára az okozta az egyik legnagyobb sokkot, hogy váratlanul megtörtént a 
Realizációja. Persze nem mindannyian fogjátok ezt úgy megtapasztalni, mint ő – és itt most nem 
a halálról beszélek – hanem arról, hogy hirtelen felfogod, megérted az megengedés lényegét. 
Mindannyian máshogy fogjátok ezt megtapasztalni, de már most készüljetek fel erre! Álljatok erre 
készen! Nem így van? – Amire most azt feleli, hogy „Ó, a picsába! De igen!” – És legyen egy 
visszahozó tárgyatok vagy mondatotok, ami visszahoz ide benneteket és most azt mondja éppen, 
hogy „Ez attól még ugyanúgy egy küzdelem lesz. Mert ott lesz ez a rendkívül érzéki erő, ami úgy 
tűnik, mintha elvinne téged erről a bolygóról. De végeredményben, amennyiben már most teljesen 
tisztán tudod, hogy mit akarsz, akkor végül itt fogsz maradni.” 
 
És még ezt is hozzáteszi, illetve most mindannyiótoktól azt kéri, hogy maradjatok itt, amennyiben 
ez lehetséges. Nem teszel rosszat azzal, ha végül mégis a túloldalon kötsz ki, nincs ezzel semmi 
baj – de mégis arra kér titeket, hogy maradjatok itt, mert ez itt most egy rendkívül fontos időszak 
a bolygón. 
 
Köszönjük Sart a tapasztalásaidat, és azt is, hogy ezeket megosztottad velünk, és szeretnénk most 
elmesélni nektek egy kis történetet – ami azután történt, hogy megtörtént a túloldalra való átkelése, 
és már valamennyire elkezdett hozzászokni ehhez, és felismerte, hogy bizony tényleg megtörtént 
az átkelése – és elvittük őt a Felemelkedett Mesterek Klubjába, és egy hatalmas ünneplésben 
részesítettük. Nagyon -nagyon megünnepeltük őt, és az eddigiek során ez volt a legnagyobb 
ünnepség, mert tudtuk, hogy ha Sart eljön a Felemelkedett Mesterek Klubjába, akkor ez azt jelenti, 
hogy lesznek történetek, amin éjjel - nappal nevethetünk, és annyira meg fog minket nevettetni, 
hogy a hasunk és az arcunk is fájni fog ettől a sok nevetéstől. És ez valóban így is történt – de még 
előtte történt az, hogy amikor belépett a Felemelkedett Mesterek Klubjának az ajtaján, teljesen 
elámult. 
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Még csak abban sem volt teljesen biztos, hogy ő ezt egyáltalán megérdemli -e, de elmondtuk neki, 
hogy abszolút megérdemli. Teljesen el volt ámulva azon, hogy ott van, ezen a fenséges helyen, 
ahol majdnem 10.000 Felemelkedett Mester gyűlt össze a fogadására, és ugyanez fog történni a ti 
esetekben is, amikor titeket fognak majd ugyanígy üdvözölni. Ahogy belépett az ajtón, érezte az 
összes Felemelkedett Mester energiáját több százezer évvel ezelőttre visszanyúlva, aztán érezte 
néhány kortárs Mester Jelenlétét is, akiket ismert, mint Dr. CE-t, FM-et, és még egy párat, akiket 
a Földről ismert, akik utat engedtek neki a Felemelkedett Mesterek óriási csarnokában ezen a 
hatalmas összejövetelen, és képzeljétek csak el, hogy az összes Felemelkedett Mester mind azt a 
pólót viselte, amiről Sart ismert volt. Talán ezt a pólót most be tudjuk mutatni itt a képernyőn is. 
Mindannyian ezt a pólót viselték – amin egy orosznak tűnő felirat volt látható, amit , ha egy 
bizonyos módon összehajtott, akkor az volt rajta olvasható, hogy „Baszd meg!” – És ezzel a 
pólóval köszöntötték őt a Felemelkedett Mesterek a Sart részére rendezett ünnepségen, fogadáson. 
Ő meg csak megállás nélkül nevetett, és tudta, hogy most már Otthon van. 
 
És az elmúlt pár napban minket szórakoztatott. Szó szerint ki kellett rángatnom a Felemelkedett 
Mesterek Klubjából, hogy ma itt lehessünk, mert emlékeztetnem kellett őt arra, hogy ma van a 
Shoud napja a bolygón. A lényeg az, hogy jó helyen van. És sokat lesz itt körülöttünk. Jó érzés 
volt számára újra összekapcsolódni azokkal, akiket emberként ismert, azokkal a Shaumbrákkal, 
akik már a túloldalon vannak. Sőt, még egy kis Shaumbra csoport vagy klikk is elkezdett kialakulni 
a Felemelkedett Mesterek Klubjában azok között, akik tényleg Shaumbrák voltak. Nincsenek túl 
sokan szerencsére, de azért vannak egy páran. Vagyis elkezdett létrejönni egy elit szervezet a 
Felemelkedett Mesterek Klubjában azok között, akik Shaumbrának hívták magukat. 
 
Akkor most vegyünk erre egy jó mély lélegzetet! Köszönöm kedves Sart, és azt is köszönöm, hogy 
megosztottad itt velünk a történeteidet és a leckéidet, ahogy Cauldrevel is, amit megírt a 
magazinban. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Jelenlegi helyzet 
 
Akkor most térjünk vissza a jelenlegi helyzethez! Először is végezzünk egy kis áttekintést arról az 
időszakról, amiben jelenleg éltek. Ez a Gépek Korszaka, amikor a technológia alakítja és formálja 
a világot. Ez a vírus időszaka! A vírus az a dolog, ami ez t az egész váltást okozza. Hogy ennek 
ne háborúkkal, felkelésekkel és erőszakkal kelljen megtörténnie, vagy akár nagy földi változások 
által. Meglehetősen finom szinteken történnek a dolgok, bizonyos tekintetben nagyon 
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szépségesen. Sokan meghaltak, de ők tényleg készen álltak a távozásra. 
 
Ebben az elmúlt pár hónapban egy konvergencia vagy összefolyás történt, ami gyorsabban idézi 
elő a változásokat, mint korábban bármikor, legalábbis abban az értelemben, amiről tudok. Ott 
volt az Ark Rendjének a bezárása. Haza lett hívva az összes angyali létező az angyali családjához 
az emberek kivételével. Aztán ott volt az angyali családok felbomlása. Meg lett tiltva a 
földönkívüliek számára, hogy beavatkozzanak a bolygó és az emberek dolgaiba annak érdekében, 
hogy az emberek számára ne legyen ott ez az összes külső energia, és ennek is elképesztő mély 
hatása lett egy rendkívül rövid időszak alatt. 
 
Tehát ez az összes dolog történik a bolygón, és a legtöbben még nincsenek is tudatában annak, 
hogy milyen óriási változások történnek, mert ezeknek az igazodásoknak a legtöbbje nagyon finom 
szinteken, csendesen megy végbe. Sok ember otthon maradt és magába fordult, és tényleg nem 
hangolódott rá arra, ami a bolygón történik. Sokkal többet fogok erről beszélni a 2020-as évközi 
ProGnost frissítésünkben, amit előbb vagy utóbb felveszünk, mert például szeretnék beszélni a 
gazdaságról.  
 
Amennyiben figyelemmel követed a gazdaságot, akkor azt látod, hogy a tőzsde árfolyamok 
lezuhantak. Láthatod egy -két dolog hiányát, továbbá nagy munkanélküliséget, de nem ez itt a 
lényeg. Hanem az, hogy ahogy a bolygó most kiemelkedik ebből a vírus periódusból, és elegendő 
inspiráció és vágy lesz ahhoz, hogy a gazdaság alapjai megváltozzanak ezen a bolygón. 
 
A jelenlegi gazdaság, az, ahogy eddig a gazdaság működött ezen a bolygón, úgy 500 éves múltra 
tekint vissza, és teljességgel a növekedés iránti orientáció jellemezte. A növekedés volt a lényege, 
az, hogy egyre jobb és sikeresebb legyen, hogy egyre jobban megnőjön az árucikkek 
kereskedelme, adásvétele. Hogy egyre több legyen a gyártás, a termelés, és hogy minél több legyen 
az eladás. Továbbra is ugyanez lesz az alapvető tényező, hiszen a könyveléseknek egyensúlyban 
kell lenniük. De látni fogják, hogy az energia másképpen fog beérkezni, mint korábban, sokkal 
tudatosabban fog ez az egész működni. Nem minden cég fogja ezt azonnal meglátni és alkalmazni, 
de lesz egy kevés, amit majd sok másik fog követni. És vannak olyan kisebb országok ezen a 
bolygón, a mik viszonylag egyensúlyban vannak és jól megy a gazdaságuk, és ezek a kis országok 
lesznek azok, akik kifejlesztik majd a bolygón a nemzetek új tudatos gazdaságának a sablonjait 
vagy mintáit. Amit mások is lassacskán elkezdenek majd alkalmazni, de elegendően lesznek azok, 
akik elkezdenek átváltani erre a tudatos gazdaságra, a régi, növekedés orientáltságú gazdaság 
helyett. 
 
És ez a növekedésre hangsúlyt helyező gazdaság nem volt se jó, se rossz. Egyszerűen csak ez volt. 
Az volt a célja, hogy növekedést idézzen elő a bolygón, és ez minden kétséget kizáróan meg is 
történt. De most már arról van szó, hogy a bolygó egyre tudatosabbá, érzékenyebbé válik az 
emberek szükségleteire ahelyett, hogy csak a bolygó növekedése lenne a cél. 
 
Elképesztő változások zajlanak, miközben aludtatok, vagy miközben otthon tartózkodtatok ebben 
az elmúlt pár hónapban, ha például csak a technológia ciklusait, az új felfedezéseket vesszük 
alapul, amik még nem lettek nyilvánosságra hozva, de hamarosan ez is meg fog történni. Ezek 
között vannak olyanok, amik nagyon jól fogják szolgálni az emberiséget, és akadnak köztük 
olyanok is, amik megkérdőjelezhetőek. Tudom, hogy sokan gondolkoztok azon, hogy mi lesz 
ezekkel a chip-ekkel, amiket be akarnak ültetni az emberekbe. Ne essetek pánikba! Ne menjetek 
bele az összeesküvés elméletekbe! Beszélni fogunk az összes ilyen dologról, ahogy folytatjuk a 
sorozatainkat, és a Keahak-ban is beszélni fogunk ezekről. Tehát ne ijedjetek meg emiatt! 
Bizonyos értelemben véve immunisak lesztek egy csomó ilyen dologra. 
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A bolygót a legnagyobb változások közepette tapasztaljátok meg, amit én talán a legnagyobb 
csendben végbemenő változásoknak hívok. De ettől még ezek a változások nagyon is valóságosak 
és jelentőségteljesek, és oka van annak, hogy ez történik. Van ebben egy szinkronicitás. De még 
mielőtt erre rátérnék, beszéljünk rólatok! 
 
 
Te 
 
Elhalasztottad a Realizációdat egészen mostanáig, a 
Gépek Korszakáig. Elhalasztottad. Pedig az már 
megtörténhetett volna úgy egy vagy két élettel 
ezelőtt. Elhalasztottad azt egészen mostanáig, úgy 
értem konkrétan mostanáig. Nézd csak meg a 
szinkronicitást mindabban, ami történik a bolygón. 
A bolygó elcsendesült, ez a Shaumbra csoport most 
elkezdett belemenni a valódi Realizációba, és itt 
volt a magaddal töltött időszakod otthon, a csend 
időszakában. A bolygón lévő csend nagyon jót tett 
a saját Realizációdba való beérkezésednek, vagyis 
ez itt most tényleg az abszolút megfelel ő, tökéletes 
időszak erre. Ez az az idő, amire vártatok már 
nagyon, de nagyon régóta, és most ez a várakozás 
véget ér. A várakozás véget ér. 
 
Szeretnék most egy kicsit beszélni veletek a Realizációra való felkészülésről, ahol azt tervezed, 
hogy elhagyod a bolygót, ahogy ezt mondhatni Sart is tette, bár ő ezt nem így tervezte, mégis ez 
történt – továbbá arról, amikor arra készülsz fel, hogy itt maradsz. Mert a kettő között nagyon nagy 
különbség van! Nagyon különbözik a kettő egymástól! Maga a Realizáció egy olyan dolog, ami 
megtörténik, de hogy utána mi történik, az már két teljesen más dolog. Amennyiben az a terved, 
hogy elhagyod a bolygót, ahogy ezt a legtöbb Felemelkedett Mester tette, akkor nem kell olyan 
dolgokkal foglalkoznod, mint a Szabad Energia Tested vagy FényTested. Akkor nem kell 
figyelembe venned azokat a dolgokat, mint a kreatív kifejeződésed, ami egyre fontosabb lesz, 
ahogy Testet öltött Mesterként itt maradsz a bolygón. Aki azt tervezi, hogy elmegy innen, vagy 
hogy csak úgy mondjuk egy -két hónapig akar itt maradni a bolygón a Realizációját követően, 
azoknak tényleg nem kell figyelembe venniük a saját kreatív megnyilvánulásukat. Mert ennek 
óriási jelentősége lesz, és erről még sokat fogunk beszélni az üléseinken. 
 
Amennyiben csak a halál forgatókönyv érdekel, akkor nem kell foglalkoznod az olyan dolgokkal, 
hogy tényleg igaz legyél magadhoz. Beszéltünk erről egy keveset a most megjelent Mester 
Pihenőideje részben, aminek az a címe, hogy Igaz Vagyok. Ami arról szól, hogy legyél igaz 
magadhoz. Más szóval arról van szó, hogy többé már ne tűrd el a szart, ne toleráld azokat a 
dolgokat, amiket már túlságosan régóta eltűrtél. Ne köss kompromisszumot másokkal! 
 
Létezik egy téves elképzelés arról, hogy milyen egy Felemelkedett Mester. Azt hiszitek, hogy 
mindenhez és mindenkihez alkalmazkodik, pedig ez tényleg egyáltalán nem igaz, ez egyáltalán 
nem fedi a valóságot. A Felemelkedett Mester és most az emberi testben lévő Mester egyáltalán 
nem tűri el, hogy az emberek táplálkozzanak belőle, és egy cseppet sem tűri el azt, hogy a külvilág 
egyensúlytalanságai hatással legyenek a Mester belső világára. A Mester nem tűri el, hogy mások 
megpróbálják őt kihasználni, vagy, hogy az emberek tényleg megpróbálják kiszívni belőle a 
Realizációját, mert az emberek bizony ezt fogják tenni. Persze ezt valójában nem tudják megtenni, 
de mégis ezzel fognak próbálkozni. 
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Tehát itt az ideje annak , hogy felkészüljetek arra, hogy lényegében egy intoleráns szemétládák 
lesztek. Ez nem azt jelenti, hogy trágár vagy csúnya alak leszel, mindössze azt jelenti, hogy nagyon 
egyenes és egyértelmű határokat húzol arra vonatkozóan, hogy mi az a viselkedés, amit elfogadsz 
másoktól, és mi az, amit nem. 
 
A természettel kapcsolatban emiatt nem kell aggódnod. A természet olyan, amilyen. Semmit sem 
próbál elvenni tőled. Sőt mi több, a természet csak ad. Általában nem kell aggódnod a 
tűrőképességed szintje miatt, vagyis amiatt, hogy valami szart kell eltűrnöd mondjuk a 
háziállatodtól. Nem, hiszen nekik az adás a természetük. Ők adnak. Szeretnek. De az emberek? 
Hát, az emberek, és ezt te is jól tudod a saját tapasztalatodból, hogy ők megpróbálnak téged 
kitekerni. Próbálnak tőled elvenni. Megpróbálnak kibillenteni a középpontodból, és a Mester ezt 
nem tűri el. De mindezeken a dolgokon nem kell elgondolkodnod, amennyiben a távozás mellett 
döntesz. De ti, akik remélhetőleg a maradást tervezitek – és kifejezetten Sart példáját használva 
erre, mert ha nem elég szilárd a döntésed, akkor egyszerűen csak ki fogsz csusszanni a testedből – 
de veletek, akik maradni akartok, beszélni fogunk ezekről a dolgokról. 
 
De van még egy dolog, amiről kimondottan beszélni akarok ma. A többi dologról majd a következő 
két ülésünkön fogunk beszélni. Nem vagyok toleráns ebben a témában, amit mindjárt megtudtok, 
ahogy elkezdek róla beszélni. Mert ez rendkívül fontos, kritikusan fontos, mivel sok Shaumbrával 
a következő pár hónapban meg fog történni a Realizációja, és a téma nem más, mint a bőség 
témája. 
 
 
Bőség 
 
Nem tolerálom a hiányt, ahogy azt sem, amikor a hiányod miatt nyafogsz. Nem tűröm el azt, 
amikor másokat vádolsz a hiányod miatt. Nem tolerálom, amikor ujjal mutogatsz valakire, aki 
visszatért a természetes bőséghez, miközben te erre nem vagy hajlandó. 
 
Azt mondanám, hogy 
teljességgel lehetetlen 
Realizált Mesterként itt 
maradnod a bolygón, 
amennyiben még mindig 
magaddal hurcolod a bőség 
hiányának a problémáit. Mert 
ezek nem mások, pusztán 
csak problémák. És ez valami 
olyan, amit a saját 
választásod által cipelsz 
magaddal. Sokszor 
ragaszkodsz hozzá. Gyakran 
harcolsz érte. Próbálsz 
másokat becsmérelni, 
lebecsülni, mert nincsenek 
hiányban. Azzal vádolod 
őket, hogy valamiféle agresszorok vagy bántalmazók. De szeretném, ha ezt most itt szemügyre 
vennéd! Tudom, hogy egy páran már szó szerint a Realizáció határán vagytok, de mégis itt van ez 
a gondotok a bőséggel. Haragra gerjesztenek azok, akik bőségben élnek. 
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Na igen, ez életekre nyúlik vissza, amikor ott voltak a nagyon gazdag nemes emberek, akik 
kihasználtak másokat, kihasználtak téged, és sokan rendelkeztek olyan vallásos háttérrel, ami azt 
mondja, hogy a bőség egy negatív dolog. De én egyáltalán nem leszek toleráns veled, és azt 
mondom neked, hogy ezen itt és most lépj túl! Ez az egyik akadály vagy blokk a Realizációd előtt, 
és ennek a következő az oka. Ennek semmi köze a gazdagsághoz vagy a szegénységhez. 
Egyáltalán semmi köze sincs ehhez. Ennek részben az az oka, hogy akik a bőség hiányában 
vannak, azok ezt választják, pontosan úgy, mint akik a bőségben vannak, mert azok meg azt 
választják. De mégis van ebben egy alapvető probléma. 
 
Az alapvető probléma pedig az, hogy engedd meg, hogy az energia szolgáljon téged! Más szóval, 
nem létezik a bőség hiánya, amennyiben megengeded, hogy az energiád szolgáljon téged. 
Amennyiben felfogod, hogy az energia eleve a sajátod – és nem valaki másé, egyetlen energia 
csepp sem másé, hanem csak és kizárólag a tiéd – ennek következtében tehát természetesen nem 
léteznek bőség problémák azokon kívül, amiket a saját választásod által elhiszel, és továbbra is 
magaddal cipelsz. Ez a te energiád. Hogyan is létezhetne egyáltalán a bőség hiánya? 
 
Na, ilyenkor meg másokhoz hasonlítod magad. Azt mondod, hogy „Nekik van pénzük, nekem 
meg nincs. Nekik könnyen jön a pénz, nekem nem.” – Ezek mind csak kifogások arra, hogy ne 
engedd meg a Realizációdat. Erről van szó. 
 
A bőség természetes, mert ez a te energiád. A bőség természetes, mert az összes energiád szolgálni 
akar téged. Ennek semmi köze ahhoz, hogy mennyi pénzed van a bankban, bár azt hozzá kell 
tennem, hogy amennyiben megengeded, hogy az energiád szolgáljon téged, akkor több pénzed 
lesz, mint amit el tudnál költeni. Ennek semmi köze sincs a „van”- hoz és a „nincs”-hez. Az már 
annyira tegnapi, olyan elavult abban az értelemben, ahogy ezen gondolkozol – és belehelyezed 
magad mondjuk abba csoportba, „akiknek nincs ”, majd egyfolytában harcolsz azokkal, akiknek 
van. Pedig ilyen nem létezik, nincs. Csak az van, hogy „nekem van”. Vagyok, Aki Vagyok, és 
nekem van. Rendelkezem vele. 
 
Láttam egy-két beszélgetést a bőségről a Shaumbra 
között a közösségi médián. Láttam azokat az ujjal 
mutogatásokat és sértegetéseket és vádaskodásokat. 
Ezeknek véget kell vessetek most azonnal, vagy 
különben arra kérlek titeket, hogy legyetek szívesek 
teljes egészében elhagyni a Bíbor Kört. Mert ezzel csak 
visszatartjátok a többieket. És sokan vannak, akikkel 
meg fog történni a Realizációjuk ebben a következő pár 
hónapban, de ezzel bizonyos értelemben visszafogjátok 
őket. Na igen, az a saját energiájuk és a saját 
Realizációra vonatkozó választásuk, de mivel létezik ez 
a csodálatos összeköttetés a Shaumbrák között, ezért ez 
végül visszatartja a dolgok megtörténtét. Megtennétek, 
hogy elmentek valahová máshová? Amennyiben ragaszkodsz a bőség hiányához, akkor menj el 
egy másik csoportba, és majd akkor gyere vissza, ha felnőttél, és már képes vagy kezelni azt, hogy 
a saját energiád bőségben szolgál téged az életedben. 
 
Meghúzom itt a határt! Nem leszek toleráns! Még arra is képes leszek, hogy nem fogok eljönni és 
beszélni veled, amennyiben továbbra is ezt a bőség hiány játszmát játszod. Mert nem létezik a 
hiány. Nem létezik. Hagyd már abba! Lépj túl rajta, hogy mindannyi an tovább tudjunk ezen lépni, 
és hogy a bolygó is túl tudjon ezen lépni! Mert ezzel semmi mást nem teszel, csak táplálod ezt az 
egész hitrendszert a bolygón, hogy létezik a hiány, pedig nem létezik. Ezzel csak hozzájárulsz az 
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egész dualitáshoz, miszerint van, akiknek „van”, és van, akiknek „nincs”, pedig tényleg nem 
létezik a hiány. 
 
Többé már nincs helyük azoknak a Bíbor Körben, akik megengedik maguknak, hogy a saját 
energiájuk hiányában legyenek, mert ezzel együtt akkor azt is megengeded magadnak, hogy a saját 
kreativitásod hiányában legyél, a saját szereteted hiányában legyél, a saját érzékiséged hiányában 
legyél, a saját életteliséged hiányában legyél, valamint, hogy a saját értékességed hiányában 
legyél! Ez nem csak a pénz bőségéről szól! Persze ezt használod fókusz pontként, a megbeszélés 
alapjaként. Mert ez erről az összes többi dologról is szól, és mi nem erre tartunk. Mi nem ezt 
akarjuk. Tehát vagy megengeded, hogy az energiád szolgáljon téged, és abbahagyod az ezen való 
nyafogást, vagy pedig távozz el innen, hogy mi, a többiek tovább tudjunk lépni. Köszönöm. 
 
Egyébként, meg fogod látni, hogy jópofa, mókás dolog intoleráns Mesternek lenni. Tudom, hogy 
a múltban sokan féltetek ettől, hogy ennyire egyenesek és egyértelműek legyetek. Én szeretem ezt 
tenni, és Linda, aki a színpad mellett ül éppen, nagyon jól szórakozik ezen az egészen. De most 
komolyan, mondhatni felszabadító érzés ennyire egyértelműnek, határozottnak lenni. Amikor nem 
mismásolod el a dolgokat – ez itt Cauldre szavajárása volt és nem az enyém – tehát amikor nem 
kötsz kompromisszumot. Pedig egy páran talán szeretnétek tőlem azt hallani, hogy „Ó, 
mindannyian legyünk közösen, együtt bőségben, és osztozzunk közösen a világ bőségében!” – és 
– „Tudom, hogy nagyon kemény gyerekkorod volt, és annyira sajnálunk emiatt téged!” – Lószart! 
Úgy értem, ahogy Sart mondaná, hogy „A picsába! A picsába!” 
 
Tudjátok Sart bőségben élt egyébként. Sart nagy bőségben élt. Nagyon sok szép autója volt, nem 
csak valami öreg Peugeot-ja. Sart bőségben élt. Az meglehet, hogy nem hordott előkelő vagy 
elegáns öltözetet, de ez lényegében mindannyiótokra igaz. Most azt mondja, hogy „Ó, a picsába!” 
- Akkor most már lépjünk túl ezen! Számomra ez az egyik legbosszantóbb dolog a Shaumrával 
kapcsolatosan, pontosabban szólva azokkal kapcsolatosan, akik azt állítják magukról, hogy 
Shaumbrák. Többé nem használhatod ezt a szót önmagad meghatározására, amennyiben nem élsz 
bőségben. Sajnálom. 
 
A bőség egy hozzáállást jelent. A bőség egy megengedés és egy elfogadás. Tehát lépj túl ezen, és 
használd ezt példaként a saját életedre vonatkozóan azzal kapcsolatosan, hogy többé már nem 
kötsz kompromisszumot, és tiszta, egyértelmű vagy. A Mester csak ülhet és ezt megteheti, és az 
emberek, ahelyett, hogy sértve éreznék magukat, tényleg teljesen kíváncsiak lesznek, és elámulnak 
majd a szavaidon, a tisztaságodon, a határozottságodon, mivel megosztod az energiádat, és 
lényegében megosztod velük az együttérzésedet, amikor ennyire tiszta és egyértelmű vagy 
másokkal. Ezzel nem vered őket meg személyesen, csak nagyon tiszta és egyértelmű vagy. És 
ilyenkor ez tényleg beléjük hatol és áthatol sok makyójukon. 
 
Shaumbra, akkor most már lépjetek túl ezen! Menjünk bele a bőségbe, a saját bőségetekbe! Az ott 
ücsörög és csak rátok vár. Jár a motor, és csak arra vár, hogy megengedd magadnak a használatát. 
Legyél ennyire tiszta és egyértelmű! 
 
Akkor most vegyünk egy mély lélegzetet, mert átváltunk valami másra! 
 
 
Emlékeztető 
 
Ebben a következő két hónapban beszélni fogunk azokról a dolgokról, amikkel kapcsolatosan 
nagyon egyértelműnek és tisztának kell lenned, amennyiben azt tervezed, hogy itt maradsz. És 
ehhez Sart ismét hozzá szeretne tenni egy pár szót, és most meg sem próbálom Cauldre -t arra 
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kérni, hogy utánozza Sart hangját, vagy hogy közvetlenül csatornázza őt, mert nem, nem, Sart az 
Sart. Senki nem tudja őt utánozni. (Adamus nevet) 
 
De lényegében Sart most azt mondja, hogy itt és most döntsd el, hozd meg a választásodat 
emberként, bölcs emberként arra vonatkozóan, hogy itt fogsz maradni vagy pedig eltávozol a 
Realizációd bekövetkeztekor. És most még azt is hozzáteszi, hogy amennyiben az itt maradást 
választod, és mégis azon kapod magad, hogy átcsusszansz, mert teljesen magával ragad a 
Realizációd érzéki természete, tehát, ha azon kapod magad, hogy átcsusszansz a többi 
birodalomba, vagyis, ha meghalsz, ő ott lesz, mint egy útmenti blokád, és azt mondja majd neked, 
hogy „A picsába! Menj vissza! Húzzál vissza a Földre!” – ahogy ezt csak Sart tudja mondani. 
Tehát, amennyiben azt érzed, hogy átsiklasz a túloldalra, akkor legeslegelőször Sarttal fogsz 
találkozni, aki majd abban a pólójában lesz, és úgy fog rád nézni, azzal a tekintettel, hogy „Húzzál 
vissza!” (Adamus nevet) 
 
Jó, akkor most vegyünk egy mély lélegzetet! Fontos dolgunk van most! 
 
 
A szenvedély nyara 
 
Ez a három hónap lesz a Szenvedély Nyara és a Realizáció Nyara a Shaumbra számára az egész 
világon. Meg fog történni. És ez nem egy verseny. Sart megpróbált versenyezni – vagyis nem 
próbált meg versenyezni, hanem belebotlott ebbe a dologba – és azt mondja most, hogy „Ne! Ne 
tedd! Legyél türelmes! Csak legyél türelmes!” 
 
Sok Shaumbra meg fogja engedni a Realizációját ebben a három hónapban. Aztán lesznek olyanok 
is, akik egy kicsit még várni fognak ezzel. Nem kell sietni, mert ez mindenképpen meg fog 
történni. Ne szorongj emiatt! Akár azonnal megtörténik, akár majd egy kicsit később, ne aggódj 
emiatt! Mert ez megtörténik. Hiszen ezért vagy itt. Ezért is kellett kitisztítani innen a többieket, 
akiknek bőség betegségük van, mert én most Veled akarok beszélni. Itt vagy, és a Realizációd meg 
fog történni. Valószínűleg nem úgy, ahogy ezt gondoltad volna, de meg fog történni. 

 
Bizonyos értelemben véve a 
Realizáció nagyon finoman, 
gyengéden következik be. Úgy 
értem, most már tényleg nem kell 
dolgoznotok rajta. Ezt már elég 
régóta mondom nektek, hogy ne 
dolgozzatok rajta! A Realizáció az 
egyszerűen csak megtörténik. Olyan, 
mint az Én Vagyok Lehelete annak 
minden finomságával, 
gyengédségével, együttérzésével. 
Nem olyan, mint egy hatalmas 
mennydörgés vagy villámlás. Nem 
fog az arcodba csapódni. Pontosan 
ott vagy, és csak ennyi kell hozzá, 
tényleg csak az Én Vagyok Lehelete 
kell hozzá. 
 

Emlékszem, hogy pár évvel ezelőtt volt egy szórakoztató beszélgetésünk valamiről, amit Cauldre 
és Linda hoztak fel a gyermekkori éveikből. És ezt tehén felbillentésnek v agy felborításnak hívják. 



Szenvedély 2020 Sorozat: 10. Shoud 

 

 

www.crimsoncircle.com 14  www.centrodavida.com  
 

Tudjátok ez az egész csak egy városi legenda, vagyis csak szóbeszéd, de azért van benne némi kis 
igazság. Tehát áll a tehén. Tudjátok a tehenek nagyméretű állatok, és mondhatni félig -meddig 
alszanak, mert amikor egy tehén tényleg, teljesen alszik, akkor lefekszik. De a tehén csak félig -
meddig alszik, hasonlóan sok emberhez, és csak ott áll, valószínűleg csukott szemmel, és minden 
bizonnyal kérődzik egy kicsit, de úgy tűnik, mint aki teljesen alszik. És akkor odamész hozzá, és 
csak nagyon finoman az egyik ujjaddal minden erő kifejtése nélkül, finoman megbököd, amire a 
tehén felbillen és az oldalára dől. Ezt nevezik a tehén felborításának vagy felbillentésének. 
 
Szerettem volna átadni ezt a képet a számotokra, mert egy bizonyos értelemben véve ugyanez a 
helyzet veletek is a Realizáció bekövetkeztére vonatkozóan. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy 
egy tehén vagy, csak azt szeretném ezzel érzékeltetni, hogy a Realizációhoz mindössze erre a 
finom, gyengéd kis érintésre van szükség – az Én Vagyok Lélegzetére – és akkor ez váratlanul 
meg is történik veled. Nincs szükség ehhez baseballütőkre, nincs szükség erőre. Semmiféle 
szélsőségre nincs szükség itt és most. Semmilyen szélsőségre nincs szükség. Mindössze a Szellem 
finom és gyengéd lélegzetére. 
 
Akkor ezt most azonnal csináljuk is meg! Mindjárt szólni fog egy kis zene, és csinálunk erre egy 
merabh-ot, az Én Vagyok leheletére. És ne feledd, hogy semmit nem kell tenned. Semmit nem kell 
nyomnod vagy erőltetned. Ez a finom és gyengéd lélegzet az, ami most felkészít téged a nemsokára 
bekövetkező Realizációdra. 
 
Akkor most vegyünk erre egy jó mély lélegzetet és kezdjük is el! 
 
 
Az Én Vagyok lélegzete – merabh 
 
(megszólal a zene) 
 
Nem fogok sokat beszélni ezalatt az ülés alatt. Nem kell itt sok mindent mondani. Ez nem egy 
vezetett meditáció. Ez pusztán csak az Én Vagyok Lélegzet – az Én Vagyok a lélegzet, és csak 
arra kérnélek, hogy érezd ezt át! Mert ez az, ami oldalra billenti, vagy felborítja azt a tehenet, hogy 
úgy mondjam. 
 
Akkor most vegyünk egy mély lélegzetet! 
 
(szünet) 
 
Már nagyon régóra részt veszel ezen az 
utazáson. Elképesztő történeteid vannak. 
 
Sokat sírtál, temérdek könnyet ejtettél, és 
sok szívfájdalomban volt részed az út 
során, és most ez az egész mondhatni 
befejeződik. 
 
Most ez már csak a Megengedéseden 
múlik – ahogy ezt Sart is megtette. 
 
Most már csak arról van szó, hogy érezd az Én Vagyok Lélegzetét. 
 
Küzdelem nélkül, anélkül, hogy keményen dolgoznál rajta, csak engedd ezt meg itt és most. 
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(szünet) 
 
Ez a létező legtisztább erő a bensődben, ami nem kívülről érkezik. Ez a létező legtisztább belső 
érzés. 
 
(szünet) 
 
„Én Vagyok a Lélegzet.” 
 
(szünet) 
 
Az ember már semmit nem tud tenni jelenleg annak érdekében, hogy hatást gyakoroljon a 
Realizációra vagy előidézze a Realizációt – a Megengedésen kívül. Semmit. 
 
(szünet) 
 
Az Én Vagyok Lélegzete belülről érkezik, majd szétárad a Mester és az ember minden részében.  
 
(hosszabb szünet)  
 
Sokatokkal meg fog történni a Realizációtok ebben a három hónapban. 
 
De ha mégsem következik be ebben az időszakban, akkor se aggódj miatta, mert akkor is meg fog 
történni. Ez nem egy verseny. 
 
És ha mégsem történik meg ebben az időszakban, nehogy nekiállj bármit is rendbe hozni vagy 
megjavítani. Hanem csak térj vissza erre, és hallgasd ezt meg. Hallgasd meg, hogy az Én Vagyok 
Lélegzete önmagad legmélyebb részéből érkezik, és visszavisz téged az Énedhez. 
 
(szünet) 
 
Nem létezik a jövő. Nem létezik a „mi lesz 
ezután.” Minden a Most-ban van. 
 
(hosszabb szünet)  
 
Ez a finom és gyengéd lélegzet átérzése és 
megengedése, az Én Vagyok lélegzete az, 
ami bevisz most téged a Realizációdba. 
 
(szünet) 
 
És most már a sárkány kinyithatja azt az 
ajtót, a küszöb ajtaját a Realizáció előtt, 
hiszen minden megbocsátásra került. Nincs 
többé se szégyen, se bűntudat. 
 
Megengedted magadnak, hogy befogadd az Én Vagyok megbocsátását. És ekkor a sárkány ki tudja 
nyitni az ajtót. 
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(szünet) 
 
Nem meríted bele magad a bőség hiányának a betegségébe. Megengedted, hogy az összes energia 
a sajátod, és azért van itt, hogy szolgáljon téged. Ennek következtében aztán a sárkány ki tudja 
nyitni az ajtót most, hogy az a betegség elmúlt. 
 
(szünet) 
 
Vegyél egy mély lélegzetet és engedj el minden stresszt, bármit, ami esetleg visszafoghat téged, 
az utadban állhat. Csak engedd azt el! 
 
(szünet) 
 
Itt és most csak érezd az Én Vagyok Lélegzetét, ami teljesen átjárja az emberi részed minden 
porcikáját. 
 
(hosszú szünet) 
 
Készen állsz a Realizációdra. Sart nem hitte el, hogy teljesen készen áll, pedig készen állt rá. 
Készen állsz rá. 
 
Most már nem kell ehhez sok erő. Most már nem kell ehhez sok erőfeszítés a részedről, már nem 
kell ezen dolgoznod. Most már csak arról van szó, hogy érezd át az Én Vagyok Lélegzetét. 
 
(szünet) 
 
Az Én Vagyok lélegzete egyben a te lélegzeted is. A kettő egy é s ugyanaz.  
 
A kettő egy és ugyanaz.  
 
Az Én Vagyok lehelete annak finomságával, gyengédségével és tisztaságával. 
 
(hosszú szünet) 
 
Az Én Vagyok Lélegzete tele 
van együttérzéssel és 
örökkévaló megbocsátással. 
 
(szünet) 
 
Az Én Vagyok-nak ez a 
lehelete tele van bőséggel. 
 
Az Én Vagyok lehelete az 
energia. Ami a lélek dala, és 
örökké bőségben van. 
 
(szünet) 
 
Az Én Vagyok lélegzete a kreativitás, hiszen az Én Vagyok a teremtő, és belőle származik a 
kreativitás. 
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A kreativitás azt a képességet jelenti, hogy benne legyél a saját teremtésedben, és a legérzékibb 
módon legyél benne folytatólagosan, hogy teljes érzékiséggel éld azt meg, tapasztald azt meg. Ez 
a kreativitás az Én Vagyok leheletéből származik. 
 
(szünet) 
 
A kreativitás azt jelenti, hogy benne vagy a saját teremtésedben, amiért felelősséget vállalsz, amit 
a magadénak, a sajátodnak tulajdonítasz, és a sajátodként tapasztalsz meg. 
 
(hosszabb szünet)  
 
És most beérkezik az Én Vagyok Lélegzete az életedbe, és ezzel együtt a te 
lélegzeteddé is válik. 
 
(szünet) 
 
Ezen a ponton már semmit sem kell tenned, semmin nem kell dolgoznod, mindössze meg kell ezt 
engedned. 
 
(nagyon hosszú szünet) 
 
Az Én Vagyok lélegzete igaz. Igaz. 
 
Miközben sok-sok tapasztalásban volt részed, és sok mindennel találkoztál az életedben a 
bensődben és a külvilágban is, azok nem voltak igazak, vagy talán lehet, hogy igaznak 
maszkírozták magukat, de valójában soha nem voltak igazak. De az Én Vagyok-nak ez a lélegzete, 
ez igaz. 

 
(hosszú szünet) 
 
Nincs mit nyomni, erőltetni. Nincs semmi, ami miatt 
aggodalmaskodnod k ellene. Semmit sem kell 
erőltetned. 
 
Ebben a három hónapban sok -sok Shaumbrával meg 
fog történni a Realizációja… 
 
(szünet) 
 
… azután pedig még nagyon sok mindenkivel. 
Nagyon sokkal. 
 
(szünet) 
 

És ezután, ezt követően az újoncok egész hulláma fog érkezni, mert vonzódni fognak ehhez a 
dologhoz, amit Shaumbrának, Bíbor Körnek hívnak, ahhoz a munkához, amit véghez vittetek. De 
most csak térjünk vissza az Én Vagyok Lélegzetéhez. 
 
Olyasmi ez, mint a tehén felbillentése vagy felborítása, ahol tudod, csak egy apró kis bökés 
szükséges, ami teljes egészében az Én Vagyok-tól érkezik. 



Szenvedély 2020 Sorozat: 10. Shoud 

 

 

www.crimsoncircle.com 18  www.centrodavida.com  
 

 
Mindjárt megragadom Sart-ot, és eltávozunk innen, visszamegyünk a Felemelkedett Mesterek 
Klubjába, és kíváncsian várom, hogy milyen csínyeket találtak ki Sart számára. 
 
A zene, ami ezalatt a merabh alatt szólt, külön elérhető lesz a számotokra, ahol csak egy pár szót 
mondok a legelején. És bármikor meg fogjátok ezt tudni hallgatni, és csak emlékezzetek arra, hogy 
ez az Én Vagyok, a Szellem Lélegzetéről szól. 
 
Csak ez van itt és most. Az Én Vagyok Lélegzete. 
 
Ebben a három hónapban sok mindenkivel meg fog történni a Realizációja, és ha megpróbálsz, ha 
egyáltalán megpróbálsz átkelni a túloldalra, akkor Sarttal kell szembe nézned. 
 
Maradj itt a bolygón! Szükség van most itt rád. 
 
És ezzel drága barátaim, nagyon érdekes idők elé nézünk közösen. A Szenvedély Nyara. Már alig 
várom! 
 
És ezzel Adamus Vagyok a Szuverén Birodalomból. 
 
És emlékezzetek arra, hogy minden jól van a teremtés egészében. Köszönöm. 
 
*Kérjük nézdd meg a Bíbor Kör webáruház ingyenesen letölthető anyagai oldalon a “Breath of 
the I Am.” – Az Én Vagyok lélegzete anyagot. 
 
 
 
Fordította: Telegdi Ildikó – telegdi.ildiko66@gmail.com 
Szerkesztő és magyar nyelvi lektor: Thomázy Timea – timea.thomazy@centrodavida.com  
 
Magyar szinkronos video megtekintése itt: http://www.centrodavida.com/webcast/  



Az Új Energiás Tanítók Globális Szövetsége 

www.crimsoncircle.com




