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Аз Съм това Което Съм, Адамус от Суверенните Владения. 

Нека вдишаме дълбоко и поздравим всички на тази прекрасна среща. Ние сме тук точно 

по средата на лятото - или ако се намирате в южното полукълбо в средата на зимата -

2020 година, точно по средата на всичко, точно там където всички вие трябва да бъдете, 

именно - дори сега, дори при наличието на голямо безпокойство - навярно точно тук и 

трябва да бъдете, тъй като сега се случва много от всичко. 

Нека заедно вдишаме дълбоко и аз поздравявам всеки един от вас. 

Казаха ми, че днес няма да има публика, но аз стоя тук в центъра на сцената в 

Комуникационния Център на Аления Кръг и вие сте хиляди. Хиляди. Ако можехме да 

заснемем всички присъстващи в залата (камерата показва "празното" студио). Радвам се да 

видя всички вас. Към нас са се включили хиляди хора от целия свят. Вие сте тук. Тук е и 

Сарт на обичайното си място. Тук е ДокСи. О, всички които са били тук. Тук е 

ФМ разбира се, както обичайно, смущава електрониката, просто за да знаят всички, че е 

тук. Вие сте хиляди и ще има хиляди, които ще дойдат в друго време за да бъдат тук по 

друго време. 

Така че тази стая изобщо не е празна. Тя е изпълнена с енергиите на Шамбра, някои 

Възнесени Майстори и разбира се с моята. С моята. И вие разбира се забелязахте, че 

Калдре и Линда вече говориха за това, тук има нова сцена. О, да. Те я направиха по -

голяма не защото имам нужда от повече място, но аз заслужавам по - голямо 

място. Голяма сцена, за да ходя, за да побърквам скъпия оператор. По - рано аз бях в свити 

условия и това беше много ограничено. 

Но ние сме тук през лятото - или зимата в зависимост от това къде живеете - на 

Реализацията. Старая се с всички сили да бъда социално и политически коректен, но не и 

духовно коректен. 
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Позволение и “И“ 

Преди да продължим напред нека за минута спрем. Сега става толкова много от всичко и 

знаете ли, аз вече отдавна съм говорил, че бих искал да запомните особено две 

неща. Първото - това е Позволението. Позволение. Зная, че постоянно ви внушавам, 

"Просто пуснете и позволете." Зная, че някои от вас са се уморили от Позволението, 

искате нещо ново, но Позволението - това е неотменна и много важна част от постигането 

на Реализацията. Няма да я достигнете благодарение на работа и усилия. Ще я постигнете 

чрез позволение на съвършено естествения процес. Позволение. Позволението - това е 

така да се каже най - краткия път към Реализацията. 

Второто - в последно време не говоря много за него - за "И." "И." Ще говорим все повече и 

повече за потапянето в "И." Трябваше да бъдем фокусирани върху Позволението, но "И", 

многомерното същество - извън времето, извън пространството, способността да се 

намирате в множество опити и озарение едновременно. Вие никога не трябваше да бъдете 

толкова концентрирани, да имате само една реалност. Никога, никога не трябваше да 

ставате такива, но точно с това и всичко приключи. Сега ние продължаваме нататък в "И." 

Вие не се побърквате. Вие не се побърквате. Сега отваряте своята душа за да се намирате в 

"И." Много от всичко се случва. 

Знам, че някои от вас в последно време имаха странен опит и вие се питате наистина ли 

сте заземени, твърдо ли стоите на планетата. Чудите се защо не можете нещо да си 

спомните, защо ви се струва толкова неестествено. Това е защото сега вие наистина 

навлизате в "И" и точно тук трябва да бъдете. 

Майсторът и човекът 

Нека започнем със своеобразен опит, кратка история, към която ще се върнем накрая. Тя 

ще бъде част от това, което правим на днешната среща, след глътка кафе разбира се. Ах! 

Майсторът седял на пейката в парка. Майсторът осъзнавал всичко, което се случва около 

него или нея. Майсторът не беше несъзнаващ, сякаш не го интересува. Майсторът просто 

разбирал, че всичко е така както трябва да бъде. Всичко е наред в цялото творение. 

Така че Майсторът седял на пейката в парка, наблюдавал този безпорядък и хаос и не се 

опитвал да го промени – осъзнавал, но не се опитвал да го промени - защото Майсторът 

отдавна бил разбрал, че това би било абсолютно не приемане. Всъщност това би било не 

приемане, натрапване - или опит да натрапиш своята енергия на другите. 

Майсторът седял просто излъчвайки своята светлина. Защото светлината, това сияние 

било предназначено специално за човека. Тук бил човекът, преживяващ вътре в себе си 

толкова промени и сътресения, в същото време в което планетата преживявала промени и 

сътресения. Човекът си задавал въпроса, ще могат ли някога да го направят. Човекът бил 

изпълнен със съмнения, а понякога и с гняв. Майсторът не се опитвал да промени човека, 

а просто го осветявал със светлината си. 

Майсторът бил извън времето и пространството. Затова нямало нито минало, нито 

бъдеще. Всичко било Сега. Но човекът продължавал да пребивава в това, което вие бихте 



нарекли "Сега" или в известен смисъл дори в миналото - защото хората често оперират от 

миналото - човекът внезапно усетил светлина и почувствал, че тя излиза от бъдещето 

въпреки, че всъщност това било просто Майсторът в настоящето. И в тази 

светлина човекът вече знаел какво ще донесе бъдещето. В тази светлина, в този кратък 

момент от времето човекът осъзнал, че в бъдещето той ще бъде осъзнат. Човекът ще бъде 

интегриран с Майсторът и Аз Съм и всъщност той няма за какво да се притеснява, няма от 

какво да се страхува, няма защо да нервничи и човекът се върнал към чистото Позволение, 

знаейки че в бъдещето, в тази светлина на Майстора, Реализацията се е случила. 

С това засега нека оставим историята. Ще я продължим по - късно в Шоуда. И разбира се, 

както вече спомена Линда, в тази серия ще има 12 Шоуда, които ще ни преведат до края 

на лятото - зимата ако се намирате от другата част на планетата. 

Реализация 

Нека започнем с това къде се намираме сега - лятото/зимата на Реализацията. Ако нямате 

нищо против ще го наричам Лятото - Лятото на Реализацията. Малко говорих за това по -

рано, нито за секунда не се съмнявам, че в края на това лято ще има като минимум хиляда 

Шамбра, позволили своята Реализация. 

"Как ще разбереш?" - може да попитате. Ще пуснем списък, ще публикуваме списък може 

би в списанието на Шамбра, за което малко по - рано говореше Калдре, в края, на самия 

край на списъка са хората от целия свят работещи за вас, а сега ще има ли списък с 

осъзнатите Майстори? Съмнявам се. Съмнявам се, че те наистина ще поискат имената им 

да се окажат там, тъй като с тях се случва нещо много лично и много индивидуално. 

Както споменах в една от нашите неотдавнашни срещи, има общ период когато вие 

навлизате в Реализация и дори не искате да говорите за това. В продължение на шест 

може дори 12 месеца вие дори не искате да излизате извън себе си. Това е нещо дълбоко 

лично. И аз не искам да кажа това е нещо уязвимо, но това е нещо съвършено чисто. Вие 

не искате то да бъде опетнено от нечии мисли, мнения, идеи. Плюс това, това е време да 

се къпете в него, да му се насладите, да сте в него. 

Работихте над него в продължение на много животи, а после във втората половина на този 

живот вие си позволявахте да навлезете в него. Сега болшинството от вас усещат, че няма 

необходимост да излизат на улицата и да бият барабана, да звънят със звънче на гърдите 

или да правят нещо подобно. Някои от вас могат. Някои от вас могат и в това няма нещо 

правилно или неправилно. Това просто е ваше желание. Но болшинството от вас наистина 

ще пожелаят да проведат време със себе си насаме. Тези драгоценни 6 -12 месеца ще 

бъдат може би едни от най - острите периоди за всичките ви животи на тази планета. 

Те не е задължително дори да пишат за това в Аления Кръг и те разбира се знаят, че 

Аления Кръг така или иначе няма да потвърждава това. Това е много лично. Те не е 

задължително да го публикуват в социалните мрежи. Те не е задължително да пишат 

книги за това, защото това е нещо дълбоко лично и също така го има знанието, че всеки 

човек ще го направи по свой собствен начин. 



В края на пътя, на финала на вашия преход към Реализацията няма учители. Аз не съм 

учител. Аз съм огледало. За всеки от вас аз съм огледало. Няма нито една дума с която аз 

бих ви учил или бих казвал какво трябва да научите. Аз просто ви отразявам и точно 

затова можем да направим такъв Шоуд, който може да бъде чут от 5, 10, 20 хиляди 

човека всички те ще го чуят по различен начин, защото в Шоуда те слушат себе си. Те 

знаят, че има още нещо, но те чувстват, че това е нещо много лично. Това не съм аз. Това е 

защото вие чувате, усещате своето "Аз." 

И така, скъпи мои приятели, намираме се тук в Лятото на Реализацията. Как ще разберем 

това в края на лятото? Калдре ми задава този въпрос по 20 пъти на ден и аз продължавам 

да му давам един и същи отговор. Нима това не е безумие, но той продължава да мисли, че 

отговорът ще се промени? Бих могъл просто да измисля нещо, което го устройва за да 

престане постоянно да ме пита, "Как ще разберем? Как ще разберем?" Ще усетите. Вие 

просто ще усетите. Ще разберете, когато е правилно и когато сте готови да разберете, това 

е. Това е. 

Но ние тук сме във времето на Реализацията. Намираме се в средата на лятото - средата на 

- но това е средата на достигането на Реализацията. Не е че тиктакат големи часовници. 

По - скоро прилича на това, че нещо се разгръща, разпуска и разкрива и това се случва по 

средата на безумния коронавирус. Не е случайно, че всичко се случва едновременно. 

Планетата в процес на промени 

Не е случайно, че планетата преживява една от най - големите промени - не, връщам си 

думите назад – най - голямата промяна от всички, които планетата някога е преживявала 

за толкова кратък, мимолетен период от време. Имате не само коронавируса, който 

всъщност много променя на планетата. И аз зная, че винаги когато има промени, когато се 

случва голяма промяна, тя предизвиква много вълнение, хаос, безпокойство и страх, но те 

си вършат своята работа, всичко това в идеалното време за планетата и всичко това е в 

контекста на Времето на Машините, времето когато технологията променя самата 

природа на човешкото същество, на човешкия разум и на цялото останало човечество. 

Всичко това се случва точно сега и решихте да бъдете тук. 

Вече много пъти съм казвал, че можехте да стигнете до Реализация в минали 

животи, преди 20 години или когато и да било, но вие решихте да бъдете тук. Усетете 

красотата и мъдростта на това решение, тази светлина, която струи от Майстора седящ на 

пейката в парка, която можеше да е от минал живот, можеше да бъде от 1700 - та година, 

можеше да бъде през 2060 година. Няма значение, защото Майсторът е извън времето. Но 

тази светлина осветява не само планетата, но на първо място човека, който е бил на 

планетата и човекът чува призива за пробуждането и той ще получи знаете, "Това е то" и 

тогава човекът позволява своята Реализация. 

Планетата преживява невероятно време и Шамбра ме питат, "Адамус, това не те ли 

притеснява?" Не, това - е на последно място. Аз предвкусвам. А после те ме питат, 

"Адамус, нима не е ужасно, че всички тези хора умират?" Хората умират всеки ден и аз не 

искам да прозвучи хладно, но смъртта - това естествен преход. Спрете да се страхувате от 

нея. Спрете да мислите за нея като за нещо кошмарно ужасно и дяволско. Това е естествен 



преход и тези които преминават сега на някакво ниво го избират, може би не е на ниво 

ограниченото съзнание на своя човешки аз, но на някакво ниво те казват, "Сега искам да 

напусна. Ще се върна след като промените приключат." 

Нима в това няма определена мъдрост? Нима няма определена мъдрост в това да кажеш, 

"Знаете ли, сега на планетата се твори безумие и на мен така или иначе ми беше 

тежко. Защо просто да не се върна, когато всичко малко се поуспокои, след като 

преминат настоящите промени?" Не е лоша идея. Това е все едно да кажете, че ще 

почакате докато всичко малко се успокои, а после ще се върнете. Няма нищо лошо в това. 

И така, сега сме на тази планета, в нулевото време и работата не е само в това, защото тук, 

в Съединените Американски Щати е денят на независимостта, 4 юли, свобода. Аз взех 

непосредствено участие в създаването на Конституцията на Съединените Щати. Бях тук в 

своя последен живот пет пъти за да помогна на бащите - основатели. Така че за мен това е 

особен ден - на независимостта - от всичко, най - силно изпитвам страст към свободата - 

свободата - и в крайна сметка свободата от оковите на човешкото състояние, свобода, 

завръщане към състояние на изящество и поток. 

Този коронавирус, който се разпространява по цялата планета и ние вече сме говорили за 

това, бързо ще се махне. Ще продължават да говорят, че учените се намират на прага на 

решение на проблема и че всичко е под контрол и тям подобни. Не. Съвсем не. Не е нужно 

да се страхувате от него, но те не го контролират. Той ще продължава да мутира. Той ще 

продължи да развива все повече и повече малки пръчици стърчащи от него, вендузи, за да 

не се махне веднага, той ще продължи да мутира в различни посоки. Но го възприемайте 

като реакция на съзнанието, не като зъл вирус, а като реакция на съзнанието и тогава в 

някакъв момент той просто ще изчезне. Това ще разстрои медицинското общество. Те ще 

имат всевъзможни обяснения, но това ще ги озадачи. О, и теоретиците на конспирацията. 

Уф! Те ще се хранят с това десетилетия - на първо място от какво е бил предизвикан, било 

ли е това зловещо правителство или извънземни сили, които са го изпратили на 

човечеството и ще продължават да говорят за това отново и отново. Не, това е просто 

вирус на съзнанието. 

И в крайна сметка най - голямото влияние ще се окаже върху икономиката, а после ще се 

проявят вариации. Вируса бие по икономиката, но какво става, когато икономиката е под 

удар? За много хора става много трудно. Те сега живеят на предела. Те се намират в това 

състояние на съществуване и манталитет "просто само едва - едва." А какво става сега, 

когато средствата им са дори по - малко от преди? Масови безредици. Масови безредици и 

изведнъж хората стават много зли и нетърпими. Внезапно страстите се 

разпалват. Изведнъж за да започне всичко е нужна само малка искрица. 

Сега в Съединените Щати вие виждате масови безредици, гласът на малцинствата излезли 

сега по улиците и вината за това до голяма степен е жестокостта на полицията. Но 

истинският проблем е - икономиката. Истинският проблем. Ако съществуваше 

икономически баланс, възможности и достъп за всички, тези масови безредици нямаше да 

ги има. Вижте какво става сега в Хонконг. Става дума за свобода и демокрация, но също и 

за способността на хората да бъдат толкова богати, колкото изберат и това е гражданско 

право, това душевно право се отрича от тези в Хонконг. 



Това не е края на гражданските безредици, които ще се проявят в различни части на 

планетата. Това наистина е само началото. Ще се проявява по различен начин. При някои 

ще предизвика безпокойство. Поемете си дълбоко въздух. Не, това не е ваше. На тази 

планета имаме друга работа. 

И така, това което сега виждаме - това е потреса на планетата във време на велики, велики 

промени, най - големите промени в историята. И аз не говоря неопределено и не го казвам 

за да направя страхотно голямо изявление. Буквално това се случва на планетата. 

Сън и сънища 

От моята гледна точка това е много интересно за наблюдение. Има неща за които 

очевидно не говорят в новините, но аз виждам, че моделът на съня сега е такъв, какъвто не 

е бил никога преди. Аз наблюдавах както от историческа, така и от енергийна гледна 

точка и минаха поне три или четири хиляди години откакто на планетата има толкова 

спящи. Забележително. 

Вероятно това е свързано с това, че много хора останаха у дома си и внезапно много им се 

прииска да спят. Те са много уморени. Така че дремят - това е новото глобално прекарване 

на времето. Да дремеш. 

Да, хората спят по - дълго време, защото не трябва да нагласят будилника и да стават 

сутрин за да ходят на работа или ако работят, то го правят от вкъщи. Не е нужно да ходят 

на работа, да се обличат и тям подобни. Някога се случват наистина неприятни моменти, 

когато някой отива на първата си сутрешна видеоконференция, защото не е 

облечен. Много не са взимали душ. Не са си мили зъбите и не са се сресали и въобще 

нищо не са правили. Това е нормално. Хората са по - отпуснати. Но ако можехте да 

виждате така, както аз. Уфф! Може би по - късно към три - четири часа те ще вземат душ 

или просто ще отидат да подремнат и ще се опитат да вземат душ на следващия ден. 

На планетата всички много спят и това е добре. Това е хубаво нещо - съня, защото 

възстановявате тялото; завръщате се към по - нормално мислене. Това помага на 

ума. Хората на планетата много спят, зная, че много от вас много спят, а после питате, 

"Какво не ми е наред?" Всъщност не. Дойде време да се спи. 

И после сънищата. Ако само можехте да видите сънищата на хората като цяло; всички 

винаги имат сънища, но сега говоря за интензивността и темата на тези сънища. Това 

прилича на фабрика за сънища, където всички сънуват за това, което никога не са 

виждали, все повече сънища се запомнят. Ако можехте да проведете изследване да кажем 

преди две години да попитате хората, "Помните ли си сънищата?" - тоест всяка нощ – по - 

голямата част не помнят. Те биха си спомнили - това беше преди няколко години - те не 

биха си спомнили или открили в паметта си за какво е бил съня. Сега хората виждат много 

сънища и те се будят посред нощ. Те се будят от сън със сънища. Те помнят съня както 

никога преди. Сега този свят - е страна на сънищата и вие знаете това, защото 

преживявате същото. 

Някои сънища ви разочароват. Някои - са почти безсмислени и сега имате сънища, които 

продължават да се повтарят. Изглежда, че спите много часове, понякога се будите посред 



нощ излизайки от този сън и какво се случва? Връщате се по - късно да си доспите и сънят 

продължава. Защо става така? 

Когато идва време за промени, за вас, Шамбра, сънищата - това са просто начините на 

дракона да ви помогне да се освободите от такива стари, дълбоки травми и вътрешно 

чувство за вина. Сънищата не са предназначени за това да ги преглеждате, обработвате, 

анализирате, да ходите на консултации и да ги разказвате. Това просто е, "О, ето какво се 

прояви, нещо което съм държал в себе си и то се прояви за да се освободя от него." В това 

е цялата работа. 

Сънищата - това са стари истории, стари кошмари, старо чувство за вина. Вие не винаги ги 

помните с точност каквито са били и това няма значение. Няма значение дори дали 

виждате поредица от откачени безумни сънища. Важно е да знаете, че това е което се 

освобождава, пуска, за да можете да навлезете в своята Реализация. И точно преди 

Реализацията тези сънища стават много, много интензивни. В известен смисъл по - добре 

да правите това там, отколкото съзнателно през ума, когато сте будни. Вие позволявате на 

целия този боклук да се махне през нощта. 

Зная, че някои от вас се умориха от своите сънища и умствено сте озадачени, объркани от  

тях. Просто спрете и вдишайте дълбоко. Всичко това е защото този боклук се маха, 

завръща се във вашата енергия по много прост и чист начин. Сега хората като цяло 

виждат много сънища. 

На планетата сега става ето какво - голяма група, болшинството от хората просто жадуват 

да се върнат там откъдето току - що са дошли, жадуват да се върнат към живота си. Много 

хора от тях просто чакат да се отворят кръчмите, баровете, ресторантите и магазините, 

мечтаят за това да могат да изгорят защитните си маски и никога вече да не си ги 

сложат, мечтаят за възможността да могат да пътешестват когато пожелаят, мечтаят да 

седнат в самолет. Един бог знае защо на някого ще му се прииска просто да седне в 

самолет. Те искат да се върнат към времената от преди половин година. Това е интересно, 

защото това няма да стане. Няма да стане. Тоест, да, ще стане нещо, ресторантите отново 

ще се отворят, но от гледна точка на съзнанието това няма да стане. Вие никога няма да 

може да се върнете там откъдето дойдохме. 

Неща от миналото, това което по - рано сте обичали да правите, например да ходите на 

боулинг - пътеките за боулинг ще бъдат отворени. Бог знае защо на някой му се иска да 

играе боулинг, но аз говоря за подобни неща. Но когато преживеем всичко това, във 

въздуха вече ще витае нещо друго, в съзнанието. 

Болшинството от хората на планетата сега просто чакат, докато всичко премине и в 

дадения момент то започва да се разгръща. Те мислеха, че всичко ще приключи през 

април или май. После решиха, че всичко ще приключи малко по - късно, не по - късно от 

сега в началото на средата на лятото. Сега им казват, че може да продължи много дълго, 

ще минат може би шест - осем или повече месеца, преди наистина да ги пуснат от дома. 

Затова те започват да се разочароват и продължават да копнеят и да жадуват завръщането 

си и в това си разочарование те са принудени да разгледат живота си и това което правят, 



къде се намират и точно тогава започват безредиците, защото те смятат това за 

нарушаване на гражданските им права. Но всъщност - и аз не зная, как да подчертая това 

по - силно - така се появява дисбаланса на техните икономически права, но те не знаят как 

да го формулират. Те не го разбират, защото всичко се превръща в акция за гражданските 

права или против жестокостта - което разбира се е неправилно - но ако разгледате това 

отблизо, това са икономическите права, икономическото равенство и всичко това ще се 

промени. Това безусловно ще се промени. Така че болшинството от хората искат да се 

върнат към своя стар начин на живот. 

Преосмисляне на света 

Има малко количество хора на планетата бих казал около 6,5 процента, които разбират, че 

сега планетата се намира над пропастта на промяната. Това е време за невероятни 

възможности за промяна. Тези 6,5 процента не се страхуват от това, което става сега. Те 

разбират на по - високо ниво на съзнание, че има потенциал за истински порив за растеж и 

растежът може да дойде отвсякъде, от масовите разработки на новите технологии, от 

новото, небивало разбиране на човешкото тяло, какво наистина е това ДНК, какво е това 

РНК и всички функции на тялото. И някой дори ще се натъкне на това, което аз наричам 

анаятрон. Няма да го наричат така. Ще го нарекат по друг начин, но в тялото има 

невидима вътрешна комуникационна система или мрежа и когато получите достъп до нея, 

ще получите достъп до всяка част на човешката биология. 

Това което ще се появи в резултат от изследванията, които се правят в дадения момент е 

безпрецедентно и тези 6,5 процента много съзнателни същества наистина го разбират. Те 

започват отново да си представят света. Това е неголяма групова работа. Тя не е 

организирана, в крайна сметка на човешко ниво, но точно сега те преосмислят света - 

какъв може да бъде той, накъде ще тръгне всичко. Те не излизат на улицата, на 

политическите митинги и демонстрации и не решават дали да се присъединят към една 

или друга партия. Те са отвъд това. Те са по - съзнателни и между другото това не е 

задължително да сте вие, Шамбра. Вие попадате в собствена категория. Те преосмислят 

света. И тук искам за малко да спра, нека сега разгледаме преосмислянето на планетата. 

Ще помоля скъпата Линда да излезе на сцена. Подготвили сме за Линда, моя любим 

инструмент, най - простата писмена дъска. 

И така, нека за минута спрем и да разгледаме какво преосмислят те? Накъде се движи 

планетата? Това не е задължително да е това, което преосмисляте вие, но искам наистина 

да усетите какво сега се случва на планетата. Ще назова първата точка, а после ще ви 

помоля да се изкажете. Пффф! Някой попита как мога да ви карам да се изказвате? Много 

просто, моля ви да се изказвате, а вие един вид проектирате отговора, аз го чувам, 

Линда го записва на дъската (Линда се смее). Много е просто. Помните ли, ние се 

намираме в "И", и някои от вас питат, "О, нас наистина ни няма. Как разбираш 

отговорите?" Ние сме тук! И аз ги зная. Ще избера най - добрите. 

Добре, започвам с първата точка, Линда бъди добра, напиши на дъската най - отгоре, 

"Преосмисляне." Преосмисляне. Когато имате момент извън това, което правим сега, 

преосмислете. Усетете какво прави тази група, тези 6,5 процента, ново преосмисляне. 



~Околната среда 

Добре, хубаво, първата точка на дъската - е околната среда. Много хора преосмислят 

околната среда. Само не трябва ... изчакай да приключа и ще те извикам. Точно сега те 

преосмислят околната среда, това което тя може да бъде. Много хора силно се 

притесняват по повод на глобалното - не знам как го наричате сега - глобално затопляне, 

глобални промени или още някак, но те преосмислят това как хората се отнасят към 

околната среда. 

Това е огромна крачка, защото досега на хората до голяма степен им се налагаше да си 

пробиват път през околната среда, да се борят с нея, със стихиите. Налагаше им се да 

оцеляват в нея. Но сега, когато Гая си тръгва те поемат отговорността за планетата върху 

себе си. Те преосмислят отношението си с планетата, това как тя им служи и как те могат 

да носят отговорност за нея. 

Добре, току - що озвучихме това. Когато моля да се озвучи нещо, просто проектирайте 

своята енергия, своето съзнание ... някои биха назовали това телепатичен глас. Но вие по 

дяволите трябва да го проектирате. Знаете, ако седите и сдържате всичко в себе си както 

правят всички - не всички, но много от вас; вие държите всичко в себе си и започвате 

да мислите. Не, просто проектирайте. Ето какво прави Майстора. Не трябва нищо да 

натрапвате. Сякаш Майсторът излъчва светлина. Майсторът не казва, "Ето ти светлина. 

По - добре я изяж иначе ..." Не, просто вдишайте дълбоко и проектирайте съзнанието си. 

Това е. Аз ще го чуя. Добре. Какво прозвуча? 

~Космическите полети 

Космическите полети. Много добра точка. Аз малко ще я променя - новата представа за 

себе си във вселената. По един. Всички вие сега крещите, практикувате (Адамус се смее). 

Почакайте. Ще изслушам всички. 

Космическите полети. Това е истина и в основата на космическите пътешествия лежи 

разбирането за положението на Земята във физическата вселена и това какво наистина има 

там. Коя е следващата голяма стъпка в космическите полети? Това вече е интересно. Това 

не са просто полети до Марс. Това е твърде далеко и бавно, да и Марс не прилича много 

на спа център. Излетете, вижте сами, но в резултат на промените в представата за 

космическите пътешествия ще дойде ново разбиране, може би дори във вашия живот, че 

не е задължително да се качвате в малка метална ракета със запас от гориво и да се 

отправите към друга планета. Ще се появят нови начини за пътешествия чрез 

междупространствени коридори. Отначало това ще бъде теория, много мощна теория, а 

после някой ще започне да го прави - отначало с малки частици, а после с маймуни. 

ЛИНДА: Стар Трек. 

АДАМУС: Благодаря. Да, ще се промени представата за Стар Трек. Да. Може би за 

Линда ще излезе нов сериал за Стар Трек (тя се смее). 

~Семейството 



Следващото - новата представа за семейство. Хубава тема - семейството. 

ЛИНДА: Семейството? 

АДАМУС: Новата представа за семейство. Семейното ядро, неговото устройство 

съществува вече отдавна. Дойде време да се преосмисли. Не е нужно всичко да става по 

старому, когато намираш някого, жениш се, раждаш деца и умираш. 

Новата представа за семейството. Какво е това семейството сега на тази планета? Кой 

влиза в семейството? Има кръвно родство, но се развиват и много други видове 

семейства. А какви видове семейства съществуват на тази планета? Тук трябва да се  

позова на Калдре, има различни смесени семейства, разделени семейства и много други 

видове семейства на тази планета. Това се променя. И много хора искат да се върнат към 

традиционното семейство. Те казват, че главният проблем на Земята, на тази планета е в 

това, че ние се отделяме от традиционното семейство. 

Да. Свиквайте, защото този процес ще продължава. А какво ще стане, когато вече няма да 

има биологична майка и баща? Когато вие като цяло ще ходите в лабораторията, ще 

купувате нужната смес и ще си имате свое дете, което дори можете да създадете такова, 

каквото пожелаете. Нямате нужда от партньор и всички останали обичайния атрибути. 

Или се появява семейство в което половината от членовете ще бъдат роботи, а половината 

- хора или където всички от части ще бъдат роботи. Знаете ли, при вас е същото - това е 

смесено семейство, където едни - са роботи, а другите - са от плът и кръв. Така че да, става 

преосмисляне на семейството. 

~Биологията 

Какво още? Ето, биологията като цяло. Съвършено вярно. Сигурно промените в 

биологията - това е един от най - очевидните. Тъй като заради коронавируса сега се влагат 

много пари, сили в открития касаещи тялото, учените ще открият много други неща. Те 

ще започнат наистина да разбират биологията и когато започнете да я комбинирате с 

технологиите ще се появи - говорили сме за това в ProGnost 2018 - съвършено нов вид 

човек и това ще стане точно сега. Точно сега. И обединявайки това със семействата, вие 

получавате на тази планета съвършено нова динамика. 

~Икономиката 

Какво още? Икономиката. Да, говорихме за това - запиши го моля те, Линда. 

Икономиката. Говорихме за това наскоро в обновлението на ProGnost 2020, какво е това 

икономика и как тя се променя и аз ще направя за вас кратък анонс. Всъщност ... между 

другото "икономика" произлиза от латинската дума "economy" която означава 

домакинство, управление на домакинството. 

И така, световната икономика се променя. Тя излиза извън контрола на банките и 

правителствата, които не бяха нещо лошо, но дойде време да продължим напред, да 

въведем такива неща за които съм споменавал, като криптовалутата и да разберете, че ще 

има глобален стремеж към демократизация на икономиката. И това няма да бъде резултат 



от дейността на правителствата. Това ще се прави от корпорациите, а правителството от 

начало ще крещи и ще удря. Но това се случва. 

~Храненето 

Какво още? Храненето. Това е важен момент. О, аз чух "секса." Нека отначало поговорим 

за храненето, а после ще преминем към секса. 

Храненето, това което ядат хората определено се променя, и, да, то се придвижва към 

много - нали знаете в момента има движение към естествените храни и така нататък, но 

доста скоро ще премине към да кажем, дизайнерски храни. 

Какво е това дизайнерски продукти за хранене? Това е когато вашето биологично тяло се 

оценява с помощта на технология, а после технологията избира продукт разработен 

специално за вас, а не за всички останали, това не е някаква диета, измислица за всички. 

Това е вашият порцион и продуктите за хранене могат да бъдат много лесно - и аз не се 

шегувам - много лесно напечатани на 3D принтер с точно подходящите за вас 

компоненти. А също така 3D принтера и вашата технология са толкова умни, че те 

разбират какво ви харесва и какво не, когато става дума за вкус, продукти, температура, 

текстура и всичко останало и машината - бих искал да кажа "изплюва", но това звучи 

грубо – разработва, готви нещо само за вас. Вие само добавяте в нея основите, да кажем 

белтъчно вещество, а от другата страна излиза продукт предназначен специално за вас. И 

това вече не е само добре познатия бифтек с картофи, а нещо, о, това е дизайнерска храна 

предназначена за вас. Така че да, това е добра отметка. 

~Секс 

Секс. Сега отношението към секса се променя и това е неравен път. Ха! Секса наистина 

лежи в основата на човешките вина и срам и точно там се съхраняват голяма част от тези 

чувства. И когато сексът бъде преосмислен, при вас ще се появи кибер порното, 

удивително… 

ЛИНДА: Какво? 

АДАМУС: Да, кибер порно. Ти не знаеш ли какво е това? (Линда прави гримаси, Адамус 

се смее) Това е виртуална реалност, използване на виртуалната реалност за симулация на 

секс и знаете ли, това ще бъде популярно. Мисля, че ако трябва да инвестирате в нещо, 

дори и толкова странно (Линда въздиша) ще бъде печелившо, защото това ще бъде много 

популярно (Линда отново въздиша). Но хората продължават по пътя на преосмислянето на 

секса. След преосмислянето, секса ще се превърне в прекрасно и много интимно 

взаимодействие между двама души, в което вече няма да има толкова вина и срам, както е 

било преди това. Но в отношението към секса няма да ги има предишните типични 

ограничения или забрани. 

До последните няколко десетилетия сексът беше само между мъж и жена – предполагаше 

се, че той се случва между мъж и жена – и само за създаването на потомство. Това се 

променя и след като премине през няколко неравности по този път, секса ще бъде 

преосмислен като нещо прекрасно, което хората могат да преживеят помежду си без 



чувството на вина. Без чувство на вина. Мисля, че това е най – голямото преосмисляне на 

секса. 

~Децата и образованието 

Какво още? Чух “децата.“ Да. Забелязахте ли колко е близо това - семейство, биология, 

секс и деца? Как може да се преосмислят децата? Питам тези, които имат деца. Как ще ги 

преосмислите? Най – важното в преосмислянето на децата, това, което трябва да добавим 

– току – що чух това от някого – образованието. Прави сте, защото всичко това е много, 

много взаимосвързано. Бъди добра, скъпа Линда – образованието. 

Когато преосмисляте децата си, трябва да преосмислите образованието, защото то в 

своята същност сега се намира на последни издихания. То е много остаряло. То е ужасно. 

Разказвал съм за моето образование, когато бях Сен Жермен – това не беше скучно 

изучаване на книги и тям подобни. Това беше жив опит. И така, образованието и 

възпитанието на деца. 

Всъщност технологията ще бъде източника на образованието, което ще става под 

контрола на много добри учители, но те ще имат изкуствен интелект. Учителят ще има 

изкуствен интелект, но както и в случая с храненето, ИИ – учителят точно ще знае какъв 

метод на обучение изисква вашето дете. Той ще разбере – по движението на очите, 

температурата на тялото, умението за концентрация за определен период, възбудата на 

мозъка и тялото – какъв метод най – добре пасва на вашето дете и ще разработи методика 

специално за конкретното дете, настроена към него. Благодарение на това от планетата ще 

изчезнат много съществуващи сега понятия, например Синдром на Дефицит на 

Вниманието – защото това са просто деца, които не искат да се вписват в много 

остарялата и ограничена образователна система. ИИ ще играе важна роля в 

преосмислянето на образованието. 

Възпитанието на децата много съществено ще се промени от гледна точка на техните 

възможности да преживяват опит отвътре, а не в клас или на урок и това ще бъдат много 

големи и важни промени. Но някои много могъщи сили не искат това да стане –  

синдикати и правителства, църкви и така нататък – те не искат това да стане, но това 

преосмисляне вече е в ход. 

Ще разгледаме още няколко версии от публиката за това, какво се преосмисля сега на 

планетата. 

~Правителството 

Правителството. Добър отговор. Правителството. 

В разгара на този коронавирус хората не могат повече да търпят правителствата. И 

въпреки, че винаги е било така, но сега те наистина разбират, че правителството почти 

никога нищо не е правило за тях. Ето защо в нашето скорошно обновление на ProGnost, аз 

казах, че реалните промени на планетата ще правят именно корпорациите. А 

правителствата ще променят процеса на управление – дори не искам да предсказвам или 

прогнозирам до къде ще доведе това. Но мисля, че най – нагледния пример в този смисъл 



ще бъдат изборите, по – конкретно през следващите 10 години – това ще започне сега, но 

ще продължи в течение на 10 години – ще изгонят всички стари мошеници. И отначало ще 

бъде трудно, защото новите хора ще дойдат в правителството съвсем неопитни, но в 

известен смисъл това е много хубаво, защото те ще бъдат по – отворени за истинските 

цели на правителството.  

Правителството не трябва да управлява работите на народа, то трябва да подкрепя хората. 

На такъв принцип работят добрите корпорации. Началниците съществуват не за да 

командват хората, да им казват какво да правят; те съществуват за да подкрепят хората. 

По такъв начин, ние ще видим на планетата обрат или голяма промяна в правителствата. 

~Гражданските права 

Какво още? Последна точка. Гражданските права, защото това е наболял въпрос. 

Гражданските права. 

На тази планета има основни раси и в известен смисъл до последните няколко десетилетия 

те живееха в собствените си райони. С появата на съвременните пътешествия, хората 

станаха много по – мобилни, започнаха да се местят, да се смесват помежду си, да се 

женят и така нататък. Основния проблем е дали икономиката и правителствата от всички 

раси ще могат да вървят ръка за ръка и какво ще излезе от това? 

Както виждам приближават няколко промени. Първо, ще има много хаос заради расовото 

неравенство, особено в западния свят, но в крайна сметка навсякъде. В края на краищата – 

как да го кажа, опитвам се да бъда политически коректен – но в края на краищата всеки 

трябва да разбере, че той не е жертва на цвета на кожата си, пола си, сексуалната си 

ориентация, на своята икономика или на още нещо. Никой не е жертва. 

В края на краищата, когато преминем през пълния цикъл на повишаването на съзнанието 

на планетата, все повече и повече хора ще започнат да разбират, че не са жертви. Сега е 

важно да имате право на глас и да правите всичко за да може този глас да бъде чут – 

всичко трябва да се промени, но в крайна сметка това е отговорност на всеки отделен 

човек. И благодарение на отворения и равен достъп, който ще се проявява все по – често и 

по – често, защото правителствата ще се променят, а корпорациите, които наистина 

доминират в световната икономика, ще настояват за това, у всички ще се появят равни 

възможности. А какво да правите с тях – решавайте сами. В крайна сметка всеки трябва да 

поеме отговорността за своя избор, за своите решения, за своята енергия. 

Благодаря ти скъпа Линда. Ти пишеш възхитително. 

ЛИНДА: Изписах целия лист. 

АДАМУС: Днес си толкова красиво облечена, толкова изтупана. 

ЛИНДА: Благодаря. 

АДАМУС: И така, планетата в момента преживява преосмисляне. Усетете това за миг. 

Примерно 6,5 процента от световното население отстъпват малко назад. Те знаят, че става 



нещо. Те не се събират на групови срещи или нещо подобно. Те дори не е задължително 

да се познават едни други, но на тази планета има достатъчно такива, които преосмислят 

тази планета и това, което може да стане в бъдеще. Те няма да се върнат назад след като 

изчезне коронавируса, те няма да се върнат към стария начин на живот. Сега е най – 

подходящия момент. 

Така че, нека вдишаме дълбоко това. 

Светът на Шамбра 

Това ни води към вас, Шамбра, към това през което сега преминавате вие. Това ни води до 

времето на Реализацията. 

И ето ви вас, бидейки човек, намирате се по средата на всичко това и аз зная, че за много 

неща се притеснявате. Много се притеснявате и може би това е добре, в крайна сметка 

това ви говори, че се намирате там, където трябва да бъдете. Но не ви напуска 

безпокойството, “Къде трябва да бъда?“ Безпокойството, “Кога ще стане Реализацията?“ 

Много от вас се притесняват и си мислят, “Трябва да бъда там и да се боря.“ 

Притеснението, “Света се разпада на части и аз не зная какво да правя с това.“ И тогава 

спирате, вдишвате дълбоко и разбирате, че всъщност всичко е съвършено, дори това къде 

се намирате и какво правите. 

Майсторът седнал на пейката в парка и просто започнал да излъчва светлина. Тази 

светлина озарила света. В тази светлина нямало програми. Светлината не се опитвала 

нищо да преосмисли. В тази светлина нямало програми, нямало цели, нямало посока или 

нещо подобно, светлината просто сияела. 

Другите могат да усетят тази светлина и тогава те започват да преосмислят 

планетата. Другите хора ще поемат върху себе си задачата за промяната на икономиката, 

промяната в биологията и дори космическите пътешествия, промените в 

технологиите. Другите ще го направят, защото ще започнат да преосмислят. Те, както и 

човека Майстор са дошли на тази планета в това време за да станат част от процеса. Тези 

6,5 процента, които преосмислят планетата, не се готвят да тръгнат към Реализацията и да 

направят нещо подобно в крайна сметка в този живот, може би по - късно. Но те бяха 

новите двигатели и пазители на енергията. 

По - рано тези, които бяха двигатели на енергията на планетата много се биеха, сражаваха 

се, но тези които дойдоха сега, новите преосмислящи, разбират, че не е нужно да го 

правят. Има други, които ще излязат по улиците, на демонстрации, които ще се погрижат 

за средствата за масова информация, рекламата и всичко останало. Но има 6,5 процента 

преосмислящи, които да преосмислят и после да стартират процеса – било то създаване на 

компании, създаване на изобретения, провеждане на изследвания в конкретни области, 

които те са преосмислили. Те дойдоха тук на тази планета в това време за да направят това 

– да преосмислят.  

Всъщност те представляват огромна движеща сила за случващото се сега на планетата. Те 

дори не е задължително да знаят, че го правят. Те просто знаят, че имат визия за бъдещето 



на планетата. Те знаят, в каква посока може да поеме тя. Те имат достатъчна степен на 

съзнание за да помогнат на това да се случи. 

Но има и такива като - вас Шамбра - които се намирате тук просто за да струите светлина, 

защото без светлина преосмислящите може да не са в състояние да направят това, заради 

което са дошли. 

Майсторът седял на пейката в парка и просто излъчвал светлина в света. Майсторът 

осветил с тази светлина човека, който се намира тук, вас, човешкият аспект в тази нулева 

точка случваща се на планетата. 

Той ви осветил със светлината си за да разберете че вие, човекът наистина вече сте 

осъзнати, за да не се съмнявате вече в това, да не се стремите към това. Както вече казах в 

самото начало проблясъка на светлината на Майстора ви накара да осъзнаете, че вече сте 

осъзнати, че сте тук. 

Светлината на Майстора е извън времето, но човекът я възприема от бъдещето. Човекът 

възприема, че има осъзнато бъдещо Аз, което е реализирано, което е позволило това най -

накрая да се случи, но в действителност това е просто в Сега. Но това няма значение, 

главното е, че човекът го е възприел. Човекът го е почувствал. 

Майсторът седял на пейката, пейката извън времето, с широка усмивка на лице, с огромна 

широка усмивка наслаждавайки се на това какво е - да бъдеш човек. Без да обръща 

внимание на всички случващи се промени, знаейки, че на планетата има такива, които ще 

реализират всичко, които всичко променят и знаейки, че неговото човешко Аз ще стигне 

до Реализация. Не със сила, не с обучение, а с Позволение. 

От своя страна човекът възприемал това по малко по - различен начин. Човекът виждал 

това така, "Нищо не ми остана. Нищо вече не остана. Нямам вече трикове в чантата си. 

Нямам вече малки удобни клишета, които да извадя. Нямам нищо. Сега мога или да се 

реализирам или да умра." 

Имало дни, когато човекът си мислел, че е по - лесно да умре отколкото да продължи да 

преживява това, но точно тогава той усещал тази светлина от бъдещето, ясно виждал себе 

си - не като нещо външно, а като самия себе си - виждал себе си в бъдещето, като осъзнато 

същество. Той бил шокиран от това, че всичко не било така, както той си мислел; шокиран 

от това колко вече бил близо, просто още не го бил приел изцяло. Той бил потресен от 

това, колко лесно било въпреки това, колко трудно и сложно го направил. 

Човекът видял този проблясък. В този момент когато си помислил, "Реализирай се или 

умри", той видял проблясък от бъдещото Аз, което всъщност вече било него самия. 

А сега нека вдишаме дълбоко. Това не е мераб, Шамбра. Нека го направим. 

Пробуждане от съня 

Вие сте Майсторът на пейката в парка. 



(музиката започва да свири) 

Няма страх. Няма цели. 

Не се опитвате да промените света, защото признавате, че светът е такъв какъвто 

е. Разбирате, че той, в цялата си красота преживява колосални промени – промени, които 

вие сте си представяли в него преди много животи, когато сте били преосмислящи. 

И Майсторът просто седи, наслаждавайки се на красотата на живота. 

И когато това става, когато вие като Майстор просто седите - наслаждавате се на своята 

напитка, своята храна, на времето - не е нужно да полагате усилия, за да излъчвате 

светлина, това става от само себе си. Той сияе. 

Може да се каже, че това е подобно на обединяването на множество измерения в един 

свещен момент - хооооп! - разлива се светлина. Светлината озарява всичко 

наоколо. Светлината озарява всичко наоколо. 

Както вече говорихме, иначе казано вие сте - съд. Вие - сте съд, чаша и сега вашата 

божественост просто се влива и изпълва тази чаша, а после чашата се преизпълва и това 

преизпълване е оргазмично и вие продължавате да се преизпълвате и радостта от 

божествеността на изпълването на чашата ражда още повече радост и още повече 

преизпълване. 

Майсторът седи на пейката в парка без цел, без да се опитва дори да раздруса човека и да 

каже, "Хайде! Остана последната крачка." Майсторът просто се наслаждава и сияе. 

Майсторът разбира, че неговото сияние озарява всеки ъгъл на всяка реалност. 

То озарява преосмислящите на тази планета. 

То осветява дори тези, които просто искат всичко да си остане както преди. 

То се докосва дори до новите, които по - късно ще дойдат на тази планета. 

То осветява Новите Земи. 

То озарява всичко. 

То навлиза във всеки минал живот, който някога е имал Майстора и дори тези животи се 

преобразяват. Да! Променя се не е само този живот, скъпи човеко, който води до 

Реализация. Всички твои животи. Всички истории са променят. 

(пауза) 

Майсторът седи в парка и това сте вие. Това сте вие в състояние на мъдрост, в състояние 

на благодат. 



И там седите вие, човекът. Зная, че сега ви обхваща безпокойство. Може би дори е 

забавно, защото на планетата сега се случва толкова много от всичко. Точно затова вие 

дойдохте тук и цялото това безпокойство ... "Кога ще стане това? Кога ще стане това?" - и 

изведнъж към вас сякаш идва вашето аз от бъдещето. 

Изведнъж се появявате вие от бъдещето. Може да се каже, че това е започнало насън, 

когато за пореден път сте дремели в дългите ви периоди на сън. Тогава вие сте го 

допуснали за първи път. 

Но после започвате да осъзнавате това по време на бодърстване, "Аз от бъдещето Сега съм 

тук с мен в Сега." 

Това осъзнато Аз. 

Това е кулминацията на целия човешки опит, на всички пътешествия, тя е тук и вие не 

трябва да правите нищо. Не трябва да и слагате нашийник за да не и позволите да се върне 

в бъдещето. Не трябва да се прекланяте пред нея. Не, не, не, не. Не е нужно да се 

прекланяте. 

Просто вдишайте дълбоко, "Аз Съм Тук." 

Всъщност това не е от бъдещето. Тоест бихте могли да кажете така, но не, това е 

Майсторът в Сега. 

Вие просто най - накрая разбирате, че той е тук вдишвайки дълбоко. 

Това осъзнато Аз от бъдещето ви казва, че е дошло завинаги. Не заради едно мигновено 

космическо осъзнаване, то е дошло завинаги. 

Това сте вие. Това сте вие от бъдещето и това ваше аз знае също както човека в сега или в 

миналото, че всичко това се случи по избор. Няма случайности, няма грешки. Това се е 

случило не защото вие сте добър човек или лош. Това се е случило по избор и ето го него. 

Ето го него. 

Това осъзнато същество от бъдещето знае, че сега трябва да направи много, но, от друга 

страна не трябва да прави нищо. Тоест трябва много да се направи от гледна точка на 

Реализацията, но за нея не трябва да се работи - много трябва да се направи, просто 

пребивавайки тук на планетата. 

И осъзнатото Аз от бъдещето казва, "Хей, човече в Сега, усети за миг Майстора. Това сме 

ние. Това съм аз в бъдещето. Това си ти в Сега. Всичко това са нашите минали животи в 

миналото. Усети сега Майстора." 

"Майстора просто седи на пейката в парка в безвременното пространство, по - точно в 

безвремие извън пространството. Майсторът просто седи и се наслаждава на живота." 



"Майсторът е тук с нас. Ние сме Майсторът. Ние седим на пейката в парка. Ние навлизаме 

в Реализация. Ние - сме осъзнатото бъдеще." 

"Ние се намираме тук, на тази планета в това време на велики промени и ние се намираме 

на тази планета просто заради насладата." 

 И бъдещото Аз казва, "Това не е сън. Това не е просто сън." 

"Ти можеш да си помислиш, че сънуваш, но това не е просто сън. Това е реално. 

Пробуждай се от това, което е било сън." 

"Събуждай се. Хей! Събуждай се от съня в който ти беше затворен в човешка обвивка, в 

която ти беше ограничен в единствена реалност. Събуждай се от съня в който ти се 

стремеше към Реализация, но това беше като морков пред коня." 

"Кой спи сега? Кой спи сега?" 

Бъдещото Аз казва, "Аз съм осъзнат. Аз вече не спя. Аз Съм това Което Съм. Аз съм 

свободен от съня. Свободен съм от старите спомени, които се пазеха дълбоко в нощта." 

"Ти - си сън. А аз съм реален." 

(пауза) 

И вие никога няма да се върнете назад. Вие никога няма да се върнете към 

безпокойството, очакването, усещането, че трябва да държите бъдещото Аз на разстояние, 

че трябва да го задържате в Сега и ако не ви се получи, то ще си тръгне. Но това не е така. 

Пробуждайте се от съня. 

Сега вие - сте Майсторът, седящ на пейката в парка, а Реализацията вече нищо не значи. 

Чуйте. 

Вие - сте Майсторът седящ на пейката в парка. Вие позволихте на енергията да ви служи 

знаейки, че тя е ваша. 

Вие стигнахте до приемането чрез Позволение и сега изведнъж Реализацията вече нищо 

не значи. Може би остана ехо от миналото, ехо от човека, който се опитваше да я 

достигне, но сега тя е нищо. 

Достигайки до Реализация вие осъзнавате, че Реализацията не съществува. 

Хм. Странно е да се каже това, но това беше човешко понятие. Човека има нужда да дава 

имена на всичко, да обозначава, но сега това е само мимолетен спомен за минали времена, 

времена на ограничения и недостиг. 

Сега вие сте просто Майстор във физическо тяло, който ви служи, в свят в който се 

наслаждавате и всичко е в потока. 



Сега вие се пробудихте от съня на човека в реалността. 

Нека дълбоко вдишаме това, скъпа Шамбра. 

Това не е просто мераб или история на Майстора. 

Това е пробуждането от съня. 

Нека просто поседим заедно така за няколко мига. 

(дълга пауза) 

Светът сега се преосмисля на много нива. Някои от тях ние изписахме на дъската, но има 

далеч, далеч, далеч повече неща, които преосмислят преосмислящите, как тези 

6,5 процента хора притежаващи необходимата степен на осъзнатост гледат на новия свят. 

И това е много, много, малко количество хора, които просто са Майстори на енергията, на 

своята енергия. 

Нека дълбоко вдишаме сега. 

Изход от съня. Ах! 

Ние сме в този скъпоценен момент. 

(пауза) 

Нека заедно да вдишаме дълбоко, повеждайки Шоуда към своя край. Но преди това ще ви 

помоля просто да усетите своята страст, страстта на Майстора. С нея не може да се сравни 

нищо. 

Страстта на Майстора - да отидеш много по - далеч от тези, които сега преосмислят 

планетата. 

Страстта на Майстора много се различава от страстта на човека. Човешката страст като 

правило е хазартна, изменчива, гореща, в нея има много драма и много други неща. 

Но усетете страстта на Майстора. 

Между тях има голяма разлика. 

Но аз е време да тичам. 

Искам да се върна в Клуба на Възнесените Майстори и да им разкажа за това, което се 

случва. Ще се върна заедно със Сарт, Фм, ДокСи, Ган и всички останали. Те бяха тук 

наслаждавайки се на тази среща. Ние ще се върнем и вместо да се хваля с Шамбра, този 

път ще ги накарам да говорят те (Адамус се смее). 

Следващите 30 дни до нашия следващ Шоуд ще бъдат дълбоки. Най - правилно е да се 

каже, че ще бъдат - дълбоки. Не бих казал "интензивни", бих казал "дълбоки." 



Искам да разберете, че съм с вас на всяка крачка по пътя. 

И още искам да помните, че всичко е наред в цялото творение. 

Благодаря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


