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11. Shoud 
 

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

 
 

* * * 
 
 
 
Vagyok, Aki Vagyok, A Szuverén 
Birodalom Adamusa. 
 
Vegyünk egy jó mély lélegzetet. 
Üdvözlök mindenkit ezen a 
csodálatos összejövetelen! Itt 
vagyunk a nyár kellős közepén, 
illetve, amennyiben a déli féltekén 
éltek, akkor a tél kellős közepén – 
2020-ban. Mindennek a kellős 
közepén. Pontosan ott vagytok, 
ahol lennetek kell. Pontosan ott. 
Még most is, a sok-sok szorongás 
ellenére – pontosan ott vagytok, 
ahol lennetek kell, hiszen 
temérdek sok minden zajlik 
mostanság. 
 
Akkor, most közösen vegyünk egy jó mély lélegzetet! Mindannyiótokat üdvözöllek, kivétel 
nélkül! 
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Azt mondták nekem, hogy ma nincs közönség. Én pedig itt állok éppen a Bíbor Kör Kapcsolati 
Központ színpadán, 
és több ezren 
vagytok itt. Több 
ezren. Kérnék 
szépen egy képet 
mindenkiről, aki itt 
van a közönség 
soraiban! (A kamera 
az „üres” stúdiót 
mutatja) Jó látni 
titeket, hogy ilyen 
sokan vagytok. 
Ebben a pillanatban 
több ezren 
kapcsolódtok éppen 
hozzánk a világ minden részéről. Itt vagytok. Itt van Sart is, aki a szokásos helyén ül. Dr. CE is itt 
van. Mindenki itt van. Természetesen FM is itt van és rendes szokása szerint az elektronikát 
piszkálja, csakhogy mindenkivel tudassa, hogy itt van. Több ezren vagytok itt, és még több ezren 
majd máskor lesznek itt. 
 
Tehát ez a terem egyáltalán nem üres. Telis-teli van a Shaumbra és pár Felemelkedett Mester 
energiájával, na és persze velem. Velem. És észrevettétek – Cauldre és Linda is megemlítették – 
hogy új a színpad ? Bizony. Megnagyobbították, na nem azért, mert több helyre lenne 
szükségem, hanem azért, mert több helyet érdemlek. Nagyobb színpadon tudok sétálgatni, 
amivel meg tudom őrjíteni az operatőröket. Korábban korlátok közé kényszerítettek, ami elég 
szűkös volt. 
 
De itt vagyunk a Realizáció nyarán – vagy telén, attól függően, hogy hol élsz. Most nagyon eltérek 
magamtól abból a célból, hogy megpróbáljak itt szociálisan és politikailag korrekt lenni, de 
spirituális értelemben viszont nem vagyok az. 
 
 
Megengedés & És 
 
Mielőtt tovább mennénk, álljunk is itt meg egy pillanatra! Rengeteg sok minden történik 
most, és tudjátok már régen elmondtam nektek, hogy szeretném, ha konkrétan két dologra 
emlékeznétek. Az egyik a Megengedés. A Megengedés. Tudom, hogy állandóan ezt hajtogatom 
– Csak engedd el, és engedd meg! – Tudom, hogy néhányatoknak már hányingere van 
a Megengedéstől, és valami újat akartok, de a Megengedés rendkívül fontos és 
nélkülözhetetlen része a Realizációnak. Munkával és erőfeszítéssel nem fogsz tudni oda 
eljutni. Úgy tudsz oda eljutni, hogy megengeded, hogy ez a teljesen természetes dolog 
megtörténhessen. Azt is lehetne mondani, hogy a Megengedés a Realizációhoz vezető gyors út. 
 
A másik dolog pedig, amiről mostanában nem sokat beszéltem, az – ÉS. Az ÉS. Egyre jobban és 
jobban belemegyünk az ÉS -be. A Megengedésre kellett fókuszálnunk, de az ÉS – a 
multidimenzionális létezés időtlen, tér nélküli, ahol meg van az a képességed, hogy 
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egyszerre, egy időben sok tapasztalásban és meglátásban, megértésben legyen részed. Soha 
nem volt arról szó, hogy annyira fókuszált legyél, hogy mindössze egyetlen valóságban 
lehessen részed. Ennek soha, de soha nem kellett volna így lennie, de a dolgok valahogy 
mégis így alakultak. De most ezen túllépünk, és belemegyünk az ÉS -be. Ez nem azt jelenti, 
hogy elmegy a józan eszed és megbolondulsz. Nem megy el az eszed, az elméd. Hanem most 
már megnyitod magad a Lelkedre, hogy benne legyél az ÉS -ben. ÉS. Sok dolog történik 
egyszerre. 
 
Tudom, hogy néhányatoknak fura tapasztalásaitok voltak mostanában, és azon tűnődtök, 
hogy vajon jól le vagytok -e földelve, és két lábbal álltok-e a talajon. Nem értitek, miért nem 
emlékeztek dolgokra, és hogy miért vagytok ingerlékenyek, rosszkedvűek vagy kimerültek. 
Hát azért, mert most tényleg belementek az ÉS -be, és pontosan itt is kell tartanotok. 
 
 
A Mester és az Ember 
 
Akkor kezdjük is rögtön egy tapasztalással, ami egy kis történetféle, és amihez a végén majd 
vissza fogunk térni. Mert ez a része annak, amit megteszünk ebben a teljes ülésben – na 
persze, csak miután kortyolok egyet a kávémból. 
 
A Mester ott ült a padon. A Mester mindennek tudatában volt, ami körülötte zajlott. Nem 
feledkezett meg a környezetér ől, ami nem azt jelentette, hogy a Mestert nem érdekelte volna 
mindez. Pusztán arról volt szó, hogy a Mester megértette, hogy minden dolog pontosan 
úgy van, ahogy annak lennie kell. Minden jól van a teremtés egészében. 
 
Tehát a Mester ott ült a padon, és közben megfigyelte azt az egész káoszt és felfordulást 
maga körül, amit nem próbált megváltoztatni. Tudatában volt annak, de nem tett semmilyen 
erőfeszítést a megváltoztatására – mert a Mester már jó régen megtanulta, hogy abban nincs 
együttérzés. Abból tényleg hiányzik az együttérzés, sőt ezzel csak ráerőlteti vagy megpróbálja 
ráerőltetni az akaratát, az energiáját a másikra. 
 
A Mester ott ült és egyszerűen csak kisugározta a fényét. Azt a fényt, azt a ragyogást kifejezetten 
az embernek szánta. Itt volt az ember, aki temérdek sok változáson és zűrzavaron 
ment keresztül önmagán belül, miközben a bolygó maga is keresztülment a változáson és 
a zűrzavaron. Az ember azon tűnődött, hogy vajon sikerrel fog-e járni. Az ember időnként 
tele volt kétséggel és haraggal. A Mester nem próbálta megváltoztatni az embert, hanem 
egyszerűen csak rásugározta a fényét az emberre. 
 
A Mester az időn és a téren túl tartózkodott. Így aztán nem létezett számára se a múlt, se a 
jövő. Ez az egész a Most-ban volt. De az ember még mindig abban volt, amit a Most-nak 
hívtok, vagy a múltban volt, mert az emberek sokszor a múlt szerint működnek. És ez az ember 
hirtelen egy fényt érzékelt, amiről az volt az érzése, hogy a jövőből érkezik, annak ellenére, 
hogy ez tényleg egyszerűen csak a Mester volt a Most-ban. És ebben a fényben az ember 
tudta, hogy mit hoz számára a jövő. Abban a fényben – egy nagyon rövid pillanat erejéig az 
időben – az ember felismerte vagy realizálta, hogy a jövőben ő már Realizált. Hogy a 
jövőben már integrálódott a Mesterrel és az Én Vagyok - kal, és hogy az embernek tényleg 
nincs miért aggódni, félnie, szorongania, és ekkor az ember visszatért a tiszta Megengedéshez, 
– a Mester fényében – tudva azt, hogy a jövőben a Realizáció már megtörtént. 
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És akkor itt most tegyük is félre a történetet. Majd később – ebben a Shoudban - folytatjuk. 
És igen, ahogy ezt Linda is említette, ez a sorozat 12 Shoudból áll, vagyis a nyár vagy éppen a 
tél végéig tart, amennyiben a bolygó másik féltekéjén élsz. 
 
 
Realizáció 
 
Akkor kezdjük is azzal, ahol jelenleg vagyunk – A Realizáció nyarával / telével. Ha nem bánjátok 
én ezt csak a Realizáció nyarának fogom hívni. Már egy ideje beszélek erről, hogy teljességgel 
arra számítok, hogy az idei nyár végére legalább ezer Shaumbra megengedi magának a 
Realizációját. 
 
És azt honnan fogjuk tudni? – kérdezhetitek. Közzé fogunk erről tenni egy listát, mondjuk a 
Shaumbra magazinban, amiről Cauldre beszélt az előbb? Mert ugye a magazin végén fel 
vannak sorolva azok az emberek az egész világon, akik a Bíbor Körnek dolgoznak, és akkor most 
lesz egy másik lista is a Realizált Mesterekről? Hát ezt kétlem. Kétlem, hogy egyáltalán azt 
akarnák, hogy nevük valami listán szerepeljen, mert ez a Realizáció egy rendkívül mély és 
személyes természetű dolog . 
 
Ahogy ezt az egyik mostani összejövetelünkön is megemlítettem, a Realizációt követően 
létezik egy általános periódus, ahol egyáltalán nem is akarsz erről beszélni. Nem akarsz 
önmagadon kívülre menni ezzel úgy 6 hónapig vagy 1 évig sem. Mert ez egy nagyon 
bensőségesen személyes dolog. Nem akarom azt mondani, hogy törékeny, hanem azt 
mondom, hogy nagyon becses és tiszta. Nem akarod ezt beszennyezni más emberek 
gondolataival, véleményeivel és ezzel kapcsolatos ideáival. Plusz ez egyszerűen a te saját 
időszakod, hogy ebben sütkérezz, fürdőzz, és ebben legyél. 

 
Már sok-sok élet óta ezen dolgozol, és most, 
az életed utóbbi részében beleengeded ebbe 
magad. A legtöbben úgy fogjátok érezni, 
hogy semmi szükségetek arra, hogy ezt 
közhírré tegyétek és a mellkasotokat 
veregessétek ezzel kapcsolatosan. Talán egy 
kevesen mégis ezt fogjátok tenni. És ez se nem 
jó, se nem rossz. Ez egyszerűen csak arról szól, 
hogyan akarjátok ezt megtenni. De a 
túlnyomó többség tényleg magával akar 
majd időt tölteni. Hiszen ez lesz a 
legeslegfontosabb és legáthatóbb időszakod 
a bolygón élt összes életed közül, ez a nagyon 
becses 6 -12 hónapig tartó időszak. 
 

Sőt, még a Bíbor Körnek se fogják ezt megírni, és tudatában vannak annak, hogy a Bíbor Kör 
ezt se megerősíteni, se megcáfolni nem fogja. Ez teljes mértékben az egyénen múlik. És nem 
fogják ezt kiírni mindenhova a szociális médián. Nem fognak erről könyveket írni, mert ez 
annyira nagyon mélyen bensőséges és személyes. És itt van annak tudása is, hogy minden 
ember a maga egyedi módján fogja ezt megtenni. 
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Nincs tanító itt az út végén, a Realizációba vezető út fináléján. Én nem vagyok a tanítód. 
Tükör vagyok. Egy hatalmas tükör vagyok kivétel nélkül mindannyiótok számára. Egyetlen 
szót sem tanítok vagy mondok nektek, ami tanítás lenne a számotokra. Mindössze 
visszatükrözlek téged, és ezért is tudunk egy ilyen Shoud -ot csinálni akár tíz vagy húszezer 
ember részvételével, és ezt mégis mindenki máshogy fogja hallani, hiszen mindenki saját 
magát hallja a Shoudban. Tudatában vannak annak, hogy ez többeknek szól, de mégis 
nagyon személyesnek érzik. Ez nem én vagyok. Hanem az történik, hogy a saját Énedet 
hallod vagy érzékeled ebben. 
 
Tehát drága barátaim, itt vagyunk a Realizáció Nyarában. Honnan fogjuk tudni, hogy megtörtént 
velünk? – Cauldre napjában úgy legalább 20 -szor felteszi nekem ezt a kérdést, amire én mindig 
ugyanazt a választ adom. Hát nem őrület, hogy folyton azt hiszi, hogy más választ fog kapni? 
Valamit kitalálok, hogy kielégítsem őt, és ne tegye fel állandóan ezt a kérdést újra meg újra, 
hogy „Honnan fogjuk tudni, hogy megtörtént? Honnan fogjuk tudni, hogy megtörtént?” – 
Onnan, hogy érezni fogod. Bele fogsz érezni . Tudni fogod, amikor ez megfelelő, és készen 
állsz ennek tudására. És ennyi. Ennyi. 
 
Itt vagyunk hát a Realizáció időszakában! A nyár közepén – vagy a tél közepén a Realizáció 
előtt. Nem arról van szó, hogy valami nagy óra ketyegne. Hanem sokkal inkább arról, hogy 
valami kibontakozik, kibomlik, megnyílik, és mindez ennek az őrült koronavírusnak 
a kellős közepén történik. És egyáltalán nem véletlen , hogy ez pont ebben az időszakban 
történik. 
 
 
Változó bolygó 
 
Egyáltalán nem a véletlen műve, hogy a bolygó éppen most megy keresztül a létező legnagyobb 
változásokon. A legnagyobb változáson, amin valaha is keresztülment egy ennyire rövid 
és besűrített időszak alatt. Nem csak a koronavírusról van szó, amit tényleg arra szolgál, 
hogy megmozgassa a dolgokat a bolygón. És minden változás alkalmával, mindig, amikor 
bekövetkezik egy hatalmas váltás, akkor azzal együtt jár sok -sok zűrzavar, felfordulás, káosz, 
szorongás, aggodalom és félelem. De a koronavírus itt van, és végzi a dolgát ebben a 
tökéletes időszakban a bolygón a Gépek Korszakában. Ez egy olyan időperiódus, amikor 
a technológia megváltoztatja magának az emberi elmének, az emberi fajnak, és minden emberi 
dolognak a természetét. És mindez éppen most történik, ti pedig azt választottátok, hogy itt 
legyetek. 
 
Már sokszor elmondtam, hogy a Realizációd az előző életedben, vagy akár 20 éve is 
megtörténhetett volna, de te választottad azt, hogy most legyél itt. Érezz bele a padon ülő 
Mester fényének ebbe a szépségébe és bölcsességébe, ami megtörténhetett volna egy 
elmúlt életben, vagy akár az 1700 -as években, vagy 2060 -ban. Ez nem számít, hiszen a 
Mester időtlen. De a belőle kiáradó fény nem csak a bolygóra sugárzik, hanem elsősorban az 
emberre, aki itt tartózkodik a bolygón, és az ember ezzel megkapja az ébresztő hívását, 
valamint annak tudását, hogy „Ez az!” – És ekkor az ember megengedi a Realizációját. 
 
A bolygó ezen az elképesztő időszakon megy keresztül, és a Shaumbra azt kérdezi tőlem, hogy 
„ Adamus, te nem aggódsz emiatt?” Dehogy aggódom, miért is tenném? Sőt, izgalommal 
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tölt el! – Még azt is kérdezik, hogy „ Adamus, hát nem borzalmas, hogy ilyen sokan 
meghalnak?” Minden nap 
halnak meg emberek. És nem 
akarom, hogy ezt hidegen 
hangozzon, de a halál egy 
természetes átmenet. Ne féljetek 
már tőle! Ne úgy gondoljatok erre, 
mint egy szörnyűséges és 
borzalmas an, ördögien gonosz 
dologra. Ez egy természetes 
átmenet, és azok, akik éppen 
most kelnek át a túloldalra, egy 
bizonyos szinten ezt választják. 
Talán nem a korlátozott 
tudatossággal bíró emberi énjük 
választja ezt, de egy bizonyos 
szinten azt mondják, hogy „Én 
most eltávozom. És a változások 
végeztével majd visszatérek.” 
 
Hát nincs ebben egy bizonyos bölcsesség? Hát nincs ebben bölcsesség, amikor azt mondják, 
hogy „Tudod, a bolygón eléggé őrültek a dolgok most, és egyébként is nehéz volt ez nekem. 
Inkább majd akkor térek vissza, amikor a dolgok már egy kicsit lenyugodtak, miután 
megtörtént ez az egész változás .” – Nem egy rossz ötlet ez. Ezzel azt mondják, hogy megvárják, 
amíg a dolgok lecsendesednek egy kicsit, és majd utána térnek ide ismét vissza. Nincs ezzel 
semmi baj. 
 
Tehát itt vagyunk most ezen a bolygón, a Nagy Zéró Pont idején, ráadásul az Egyesült 
Államokban ma van a Függetlenség Napja. Július 4 -e, a szabadság napja. Nagyon is benne 
voltam abban, hogy segítettem tető alá hozni az Egyesült Államok Alkotmányát. Itt 
tartózkodtam az utolsó életemben öt alkalommal, hogy segítséget nyújtsak az Alapító 
Atyáknak. Tehát ez az én számomra is egy különleges nap – a függetlenség napja – hiszen az 
összes dolgot figyelembe véve, ami iránt hatalmas szenvedélyt érzek, az a szabadság – a 
szabadság – és végsősoron az emberi állapot béklyói alól való felszabadulás, az a szabadság, 
amikor az ember visszatér a kegyelem és az áramlás állapotába. 
 
Ez a koronavírus, ami keresztülsöpör az egész bolygón – ahogy erről már beszéltünk – nem fog 
azonnal eltávozni innen. Persze egyfolytában csak azt fogják majd mondani, hogy már a határán 
vannak annak, hogy megoldják ezt a dolgot, és hogy mindent kézben tartanak, meg ilyeneket 
mondanak. De ez nem így van. Ez egyáltalán nem igaz. Nem kell, hogy féljetek ettől, de 
egyáltalán nem tartják kézben a dolgokat. A vírus továbbra is folyamatosan mutálni fog. Egyre 
több kis tövist fog kinöveszteni magából a hozzákapcsolódás céljából, hogy biztosítsa azt, 
hogy nem fog azonnal eltűnni, és sok különféle módon fog mutálni. De úgy tekintsetek erre, 
hogy ez a tudatra, a tudatosságra adott reakciója, és nem valami gonosz vírus, hanem a 
tudatosságra adott reakció. Aztán majd egy ponton egyszerűen csak fogja magát és eltűnik. 
Ami teljesen össze fogja zavarni az orvosi közösséget. Mindenféle kifogásokkal fognak 
majd előállni, de teljesen el lesznek képedve. Ó, és ott lesznek az összeesküvés 
elméletekben hívők. Évtizedekig fognak azon tanakodni, hogy mi is okozhatta ezt a vírust, vajon 
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egy rosszindulatú kormány, vagy a földönkívüli erők erőszakolták ezt rá az emberekre – és vég 
nélkül erről fognak majd elmélkedni. 
Pedig ez egyszerűen csak egy tudati 
vírus. 
 
És végsősoron a legnagyobb hatással 
a gazdaságra van, és ennek különféle 
variációira. A gazdaságot sújtja, és 
amikor ez bekövetkezik, akkor mi 
történik? Sok ember nagyon szűkösen 
él. A létezésnek az „éppen, hogy csak 
alig elegendő” állapotában és 
mentalitásában él. És most, amikor még 
az eddiginél is kevesebb van, olyankor 
mi történik? Polgári felkelések, 
zavargások, lázadások. És hirtelen az 
emberek nagyon mérgesek és 

intoleránsak lesznek. Egyszeriben csak kijönnek a sodrukból, és hirtelen minden lángokban áll, 
mert elég egy aprócska szikra ahhoz, hogy minden a feje tetejére álljon, kirobbanjon.  
 
Láthatjátok most az Egyesült Államokban ezeket a polgári zendüléseket, felkeléseket, 
zavargásokat, ahol a kisebbség hangja felszólal, és sokan ezért a rendőrök brutalitását 
vádolják. Pedig a valódi probléma a gazdaság. Ez a valódi probléma. Ha gazdasági egyensúly 
lenne, ha mindenkinek egyforma esélye lenne mindenre, akkor nem lenne most ez az egész 
polgári felkelés. Nézzétek csak meg mi folyik most Hong Kongban! A szabadságról és a 
demokráciáról van szó! És arról is, hogy mindenki akkora bőségben élhessen, amilyenben csak 
akar, és ez az emberi vagy polgári jog, ez a lélek jog megtagadásra került Hong Kongban. 
 
Ezzel nem érnek véget a polgári zavargások vagy felkelések, amik sok különféle formában 
meg fognak jelenni a bolygón. Igazából ez még csak a kezdet. Sok különféle formában 
fognak ezek testet ölteni. Néhányan szorongani kezdtetek most emiatt. Csak vegyetek egy 
mély lélegzetet! Ez nem a tiéd! Nem, ez nem a tiéd! Nektek teljesen más dolgotok van ezen 
a bolygón! 
 
Sok zűrzavar, felfordulás van most a bolygón, mert ez a bolygó most egy óriási, hatalmas 
változáson megy éppen keresztül, a létező legnagyobbon. És ezt nem lazán mondom, és 
nem is valami nagy kijelentést akarok ezzel tenni. Csak szó szerint ez most a helyzet a bolygón. 
 
 
Alvás és álmok 
 
Az én szemszögemből nézve nagyon érdekes ezeket megfigyelni. Vannak dolgok, amikről 
egyértelműen nem beszélnek a hírekben, de én azt is észrevettem, hogy az alvási minták 
teljesen megváltoztak. Történelmi és energetikai szempontból is, úgy az elmúlt három 
vagy négyezer évben nem volt ilyen sok alvás a bolygón. Ez rendkívüli!  
 
Ez valószínűleg annak a ténynek köszönhető, hogy az emberek otthon tartózkodnak,  és hirtelen 
nagyon elálmosodnak. Nagyon elfáradnak. Így hát a szundikálás az új globális időtöltés. A 
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szundikálás. 
 
Az emberek többet alszanak, mert ugye nem kell reggelre beállítaniuk az 
ébresztőóráikat, hiszen nem kell felöltözniük és munkába indulniuk. Vagy ha mégis 
dolgoznak, akkor azt otthonról teszik. Nem kell reggelente utazniuk, felöltözniük. És történik 
néhány tényleg csúnya dolog, amikor valakinek elkezdődik a reggeli első videó meeting -je, 
mert néhányan fel sem öltöznek. Sokan nem is zuhanyoznak. Nem mosnak fogat, nem 
fésülködnek meg. És ez rendben is van. Kicsikét jobban el vannak lazulva. De ha képesek 
lennétek ezt úgy látni, ahogy én látom!!! Talán majd valamikor később napközben, úgy 3 -4 
óra körül lezuhanyoznak, vagy pedig csak szundítanak egy kicsikét, és majd másnap 
próbálkoznak a 
zuhanyzással. 
 
Nagyon sok az alvás a 
bolygón, ami jó dolog. 
Ez egy jó dolog – az 
alvás – mert ilyenkor 
helyreáll, rendbejön a 
test, és egy kicsikét 
jobban vissza lehet térni 
a normális elme 
működéshez. Jót tesz az 
elmének. Szóval az 
emberek nagyon sokat 
alszanak, és tudom, 
hogy ti is sokan sokat 
alszotok, aztán meg azon tűnődtök, hogy „Valami baj van velem?” Nincs semmi baj. Ez az alvás 
ideje. 
 
Aztán ott vannak az álmok. Ha látnátok, hogy az emberiség miről álmodik! Mindenki mindig 
álmodik, de itt most az álmok intenzitásáról és üteméről beszélek. Olyan ez, mintha létezne 
egy álomgyár, ami csak úgy ontja ki magából az álmokat, egyiket a másik után. Mindenki 
csak álmodik és egyre csak álmodik és olyan dolgokról álmodnak, amikről korábban 
soha nem álmodtak. És jobban képesek emlékezni az álmaikra. Ha végeztünk volna egy 
felmérést az emberek körében úgy két évvel ezelőtt, akkor az volt a megszokott, hogy arra 
még emlékeztek, hogy éjszaka álmodtak, de arra már nem, hogy mit is álmodtak. Most 
rengeteg az álmodás, és sokan felébrednek az éjszaka közepén. Felébrednek a 
szunyókálásukból vagy az álmaikból. És sokkal inkább emlékeznek az álmaikra, mint eddig. Ez a 
világ jelenleg az álmok földje, és ezt ti is jól tudjátok, hiszen ezen ti magatok is 
keresztülmentek.  
 
Vannak olyan álmaitok, amik frusztrálóak. Aztán vannak szinte teljesen jelentéktelen 
álmaitok is, és mostanában pedig olyan álmaitok is vannak, amik vég nélkül egyre csak 
folytatódnak. Úgy tűnik, mintha órákon át álmodnál, mert néha az éjszaka közepén 
felébredsz abból az álomból, majd mi történik? Később visszafekszel aludni, és tovább 
folytatódik ugyanaz az álom. Mi a helyzet ezzel? 
 
Amikor elkezdődik számotokra Shaumbra a változás időszaka, az álmok mindössze annak a 
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módját jelentik, hogy a sárkány segít elenged ni nagyon mély sebeket és bűntudat érzéseket 
a belsődből. Az álmok nem arra szolgálnak, hogy újra nézegesd, kielemezd azokat, vagy 
folyamatokon menj keresztül és elmenj egy tanácsadóhoz, akivel megbeszélheted azt. - 
Mindössze azért történnek, mert valami a felszínre jött bennem a mélyről, hogy el tudjam azt 
engedni. – Erről szólnak az álmok. 
 
Az álmok régi történetek, régi rémálmok, régi bűntudatok. Nem mindig emlékszel pontosan 
arra, hogy mi történt az álomban, de ez nem is számít. Még az sem számít, ha teljesen őrült 
álmaid vannak egymás után. Ami fontos az az, hogy tudd, hogy ezek a dolgok elengedésre 
kerülnek annak érdekében, hogy megtörténhessen a Realizációd. És igen, rettenetesen 
intenzívvé válik az álomállapot közvetlenül a Realizációt megelőzően. Bizonyos értelemben jobb 
ezt így megtenni, mint ébren, tudatosan az elmén keresztül. Éjjelente elengeded ezt az összes 
szemetet. 
 
Tudom, hogy néhányan kimerültök az álmaitoktól, és mentálisan kihívást jelentenek számodra 
ezek az álmok, mert összezavarnak. Ilyenkor csak állj meg és vegyél egy mély lélegzetet! 
Ez az egész csak arról szól, hogy ezek a dolgok kimennek, eltávoznak belőled , visszatérnek 
az energiádba egy nagyon tiszta módon. Általában véve az emberek most nagyon sokat 
álmodnak. 
 
Jelenleg az történik a bolygón, hogy létezik az 
embereknek egy nagy csoportja, ami az emberek 
nagy többségét jelenti, akik egyszerűen csak arra 
vágynak , hogy a dolgok visszatérjenek oda, ahol 
voltak, a régi kerékvágásba. A legtöbben csak arra 
várnak, hogy a bárok, a kocsmák, az éttermek és 
az áruházak újra kinyissanak, és el akarják égetni 
a maszkjukat, és soha többé nem akarják azt viselni. 
Arra vágynak, hogy szabadon bárhova elutazzanak, 
ahova csak el szeretnének utazni, repülőre akarnak 
szállni. Isten tudja miért akarna bárki is ilyet tenni, 
hogy felüljön egy repül őre! Egyszerűen csak vissza 
akarnak térni a hat hónappal ezelőtti életükhöz. És ez érdekes, mert ez bizony nem fog 
megtörténni. Nem fog bekövetkezni. Úgy értem, persze lesznek dolgok, amik megtörténnek, 
az éttermek ki fognak nyitni, de tudati szempontból nézve ez nem fog megtörténni, Soha 
többet nem tudsz oda visszatérni, ahonnan érkeztél. 
 
Néhány olyan dolog, amit korábban is élveztél, mint például a bowlingozás, az ugyanúgy 
lesz megint. Kinyitnak a bowling termek. Isten tudja miért akarna bárki is bowlingozni! 
De valami meg fog változni a levegőben, a tudatosságban, mire ennek az egésznek a végére 
érünk. 
 
Jelenleg az emberek túlnyomó többsége csak arra vár, hogy ez az egész véget érjen, és most 
már kezdenek frusztráltak lenni. Azt hitték, hogy ez az egész már úgy április -május tájékán 
véget ér. Aztán azt gondolták, hogy ez az egész lecseng mostanra, a nyár közepére. Most azt 
mondják nekik, hogy ez még sokáig eltarthat, akár 6 vagy 8 hónapig is, vagy még tovább, 
mielőtt tényleg kiengedik őket az otthonukból. 
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Ezért aztán frusztráltak, és egyre csak vágynak a régi életük után, és ebben a frusztrációban 
arra kényszerülnek, hogy szembe nézzenek az életükkel, azzal, amit tesznek, ahol tartanak, 
ahogy élnek, és ez az a pont, amikor elkezdődik a nyugtalanság, a zavargás, mert azt mondják, 
hogy ez egy egyensúlytalanság a személyiségi jogaikat illetően. Pedig valójában – és ezt nem 
győzöm eléggé hangsúlyozni – a gazdasági jogaiknak az egyensúlytalansága, ami 
megmutatkozik, csak nem tudják ezt másképpen kifejezni. Ők maguk sem értik ezt, ezért aztán 
a személyiségi és a polgári jogaikról szónokolnak, vagy a brutalitás ellen lázadnak. Persze egyik 
sem igaz – de ha tényleg szemügyre vennék ezt, akkor a gazdasági jogaikról van szó, a gazdasági 
egyenlőség itt a téma, és ez az, ami meg fog változni. Teljes egészében meg fog változni. Tehát 
az emberek túlnyomó része pusztán csak vissza akar térni a korábbi rutinjához, életéhez. 
 
 
A világ újra álmodása 
 
Van egy kevés ember a bolygón, akik a népességnek úgy 6,5 % -át teszik ki, és akik megértik, 
hogy a világ jelenleg a változás szélén áll. Ez most egy ragyogó alkalom a változásra. 
Tehát ez a 6,5 % nem fél attól, ami most történik. Egy magasabb tudatszinten megértik, hogy 
ez most egy potenciál egy igazán nagy növekedésre, és ez a növekedés egy masszív új 
technológia kifejlesztésével tud létrejönni, amihez nélkülözhetetlen az emberi testnek egy 
korábban soha nem látott új és alapos megértése arról, hogy valójában mi is a DNS és az RNS, 
valamint a test összes funkciójáról. És lesz valaki, aki el fog jutni egészen addig a dologig, 
amit én anayatronnak hívok. Persze nem így fogják hívni. Valami másnak fogják hívni, de fel 
fogják fedezni a testnek ezt a belső, láthatatlan kommunikációs hálózatát, és ha egyszer ez 
megtörténik, akkor képesek lesznek az emberi biológia bármelyik részébe bele látni, 
beletapintani. 
 

És ami ennek a jelenleg zajló 
kutatásnak az 
eredményeképpen történni fog 
az példa nélküli és ez a 6,5 % 
elég tudatos létező az, aki ezt 
teljességgel megérti. Elkezdik 
újra álmodni a világot. De ez 
nem valami közös nagy 
csoportos erőfeszítés által 
történik meg. Ez nem 
valamiféle szervezett dolog, 
legalábbis nem emberi szinten, 
és most az történik, hogy ezek 
az emberek újra álmodják a 
világot – hogy mivé válhasson, 
hogy merre fognak haladni a 

dolgok. Ezek az emberek nem a politikai körökben mozognak, és nem vesznek részt 
felkeléseken meg tüntetéseken, nem vonulnak fel az utcán és nem állnak egyik párt mellé 
sem. Ők ezen már mondhatni túl vannak. Tudatosabbak – és egyébként itt most nem rólatok 
van szó Shaumbra. Ti egy külön kategória vagytok. Ők azok, akik most újra-képzelik vagy újra-
álmodják a világot. És most egy pillanatot itt veletek arra szeretnék szánni, hogy nézzük meg 
miből is áll ez az újra -álmodás. 
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Akkor most megkérném a mi drága Lindánkat, hogy jöjjön ide! Már elő lett készítve számomra 

a kedvenc papír táblám. 
 
Akkor most egy pillanatra 
nézzük csak meg, hogy mi az, 
amit ezek az emberek újra 
álmodnak! Merre halad majd a 
bolygó? Ez itt most nem 
feltétlenül az, ahogy ti 
álmodnátok újra, de szeretném, 
ha tényleg beleéreznétek abba, 
ami most történik a bolygón! Én 
kezdem az első dologgal, de 
utána a ti válaszaitokat kérem! 
Puff! Tessék, valaki most éppen 
azt kérdezte, hogy hogyan 
fogadom a ti válaszaitokat? Hát 

úgy, hogy azt kérem tőletek, ti pedig kivetítitek azt nekem, én hallom, Linda pedig felírja a 
táblára. (Linda nevet) Ez ennyire egyszer ű. Emlékezzetek, az ÉS-ben vagyunk. Az ÉS-ben vagyunk 
– és valaki most azt kérdezi, hogy „De hát mi nem is vagyunk ott. Honnan fogod tudni a 
válaszainkat?” – Itt vagyunk! És én tudom! Majd a jók közül válogatok. 
 
Akkor kezdem is az elsővel. Linda, kérlek írd fel a tábla tetejére, hogy „ Újra- képzelés.” 
Újra-képzelés. Amikor van egy pillanatod azon túlmenően, amit itt csinálunk most, képzeld újra! 
Érezz bele abba, amit ez a csoport, ez a 6,5 % újra -képzel. 
 
 
~ Környezet 
 
Jól van, akkor az első dolog a táblán a környezet. Sokan vannak olyanok, akik újra - képzelik a 
környezetet. Előbb hadd fejezzem be, és utána majd szólítalak. Tehát jelenleg újra - képzelik a 
környezetet, hogy az milyen is lehetne. Sokan nagyon erős érzelmeket táplálnak a – hogy is 
hívják ezt manapság? – a globális felmelegedés, a globális változás, vagy mindegy is mi iránt. 
Jelenleg újra-képzelik az embernek a környezettel való kapcsolatát. 
 
És ez egy hatalmas, egy óriási lépés, mert egészen mostanáig a legtöbbször az embernek 
keményen meg kellett küzdenie, harcolnia a környezettel, az elemekkel. Túl kellett azt 
élniük. De most, hogy Gaia távozóban van, az emberek felelősséget vállalnak a bolygóért. 
Újra-képzelik a bolygóval való kapcsolatukat, azt, hogy az hogyan szolgálja őket, továbbá azt, 
hogy tudnak érte felelősséget vállalni. 
 
Jó, most mondhatod. Amikor azt mondom, hogy mondhatod, az azt jelenti, hogy egyszerűen 
csak vetítsd ki felém az energiádat, a tudatosságodat, egyesek ezt a pszichikus hangodnak 
hívják. De muszáj azt felém kivetítened. Mert ha csak ott ülsz és mindent magadba zársz, 
magadban tartasz – és ez most nem mindenkire vonatkozik – de sokan ezt csináljátok, hogy 
magatokban tartjátok, és olyankor mentálisak lesztek az egész kapcsán. Nem, csak vetítsd ki 
magadból. Ezt teszi egy Mester. Nem erőltetitek ezt rám. Olyan ez, mint amikor a Mester 
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kisugározza a fényét. A Mester nem mondja azt, hogy „Itt a fény. Jobban teszed, ha megeszed, 
mert különben!” – Nem, csak veszel egy mély lélegzetet és kivetíted a tudatosságodat. Ennyi 
az egész. És én meg fogom hallani. Rendben. Mi is volt ez? 
 
 
~ Űrutazás 
 
Űrutazás. Ez elég jó. Újra -képzeled magad az univerzumban. – Most változtatok egy kicsit. 

Egyszerre csak egy 
valaki „beszéljen.” Mert 
most mindenki 
egyszerre kiabál. 
(Adamus nevet) Várj egy 
kicsit! Rád is sor kerül. 
 
Űrutazás. Ez igaz, és ami 
igazából az űrutazás 
gyökere, a Föld 
kapcsolatának a 
megértése a fizikai 
univerzummal, továbbá 
annak megértése, hogy 

mi az, ami tényleg odakint van. Mi a következő nagy dolog az űrutazásban? Itt kezd az egész 
izgalmassá válni! Ez nem csak a Marsra való utazásról szól! Az nagyon hosszú és lassú, és 
a Mars nem kimondottan egy luxus élményfürdő. Úgy értem, menjetek csak el oda és 
nézzétek meg a saját szemetekkel! De, ami az űrutazás újra  álmodásának az eredményeként 
megtörténik, az egy teljesen új megértés ezzel kapcsolatosan, talán még a ti életetekben, 
ami azt jelenti, hogy nem kell beszállni egy kis fém űrhajóba, aminek üzemanyagra van 
szüksége ahhoz, hogy elrepítsen téged egy másik bolygóra. Lesznek teljesen új módjai a 
multidimenziós folyosókon való áthaladásnak. Eleinte ez persze csak egy elmélet lesz, egy 
nagyon erős lábakon álló elmélet, aztán pedig majd lesz valaki, aki ezt elkezdi megcsinálni, 
eleinte részecskékkel, később pedig majd majmokkal. 
 
LINDA: Star Trek. 
 
ADAMUS: Köszönöm. Igen, szóval újra -képzelik a Star Trek-et. Talán lesz majd egy teljesen új 
Star Trek sorozat csak Linda részére. (nevet) 
 
 
~ Család 
 
A következő újra -képzelés a család. Ez bizony jó – a család. 
 
LINDA: A család? 
 
ADAMUS: A család újra-képzelése. A család atommagja, az ahogy a családok meg lettek 
tervezve, már nagyon régóta ugyanúgy működik. Itt az ideje, hogy újra legyen képzelve! 
Nem kell ennek a régi módon lennie, amikor találsz magadnak valakit, összeházasodtok, 
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gyerekeitek születnek, majd meghaltok. 
 
A család újra-álmodása. Jelenleg mit is jelent a család ezen a bolygón? Pontosabban, 
ki a család? Úgy értem ott van a vérvonal család, de sok más család is kifejlődőben van. 
És milyen családok vannak most a bolygón? Cauldre -re kell most itt hivatkoznom abba n, 
hogy vannak kevert, vegyes családok, vannak diszfunkcionális családok és még sok másfajta 
család is létezik a bolygón. És ez most változóban van. És nagyon sokan vannak olyanok, akik 
vissza akarnak térni a hagyományos családformákhoz. Azt mondják, hogy a Föld 
problémájának az az oka, hogy az emberek elkezdtek eltérni a hagyományos, 
tradicionális családi hagyományoktól, értékrendektől. 
 
Hát, pedig ehhez szokjatok hozzá, mert ezek a változások továbbra is folytatódni fognak. És 
mit szóltok ahhoz, amikor majd nem lesz szülőanya és apa? Ahol lényegében csak elmész a 
laboratóriumba és megveszed a megfelelő készítményt, és meg lesz a saját gyermeked, sőt 
még meg is tudod azt a gyereket tervezni a saját elképzeléseid szerint? Ehhez nincs 
szükséged partnerre, és az azzal együtt járó összes csapdára sem. Vagy mit szóltok az olyan 
családokhoz, ahol a család egyik része robotból fog állni, a másik fele meg emberből ? Vagy 
mindegyikben lesznek mindegyikből kisebb részek? Vagy mondjuk lesz egy kevert család, 
amiben élnek robotok és hús -vér emberek is? Hát igen, a család most újra - képzelés alatt 
van. 
 
 
~ Biológia 
 
Mi van még? Igen, általánosságban szólva a biológia. Abszolút igaz. Az egyik leginkább 
szembe tűnőbb és legnyilvánvalóbb dolog a biológia megváltozása lesz. Mindaz, amit most 
felfedeznek a testtel kapcsolatban annak eredményeképpen, hogy rengeteg pénzt és 
erőfeszítést ölnek bele a koronavírussal kapcsolatos kutatásokba, nagyon sok minden más 
dolgot is fel fognak fedezni. Tényleg elkezdik megérteni a biológiát, és ha egyszer elkezdik azt 
összekombinálni a technológiával, akkor meg fog születni – ahogy erről a 2018-as ProGnost-on 
már beszéltünk – meg fog születni egy teljesen új emberi faj, és ez éppen most történik. Éppen 
most. És ha ezt még összekombináljátok a családdal, akkor egy teljesen más dinamika lesz itt a 
bolygón. 
 
 
~ Gazdaság 
 
Mi van még? A gazdaság. Igen, erről már beszéltünk. Felírnád Linda a táblára? Gazdaság. 
Éppen most beszéltünk erről a 2020 ProGnost évközi frissítésben, hogy mi is a gazdaság, és 
hogyan változik meg. És máris adok belőle nektek egy kis ízelítőt. De alapvetően maga a gazdaság 
szó latin eredetének a jelentése házat, házvezetést jelent. 
 
Tehát a világ gazdasága változóban van. Eltávolodik attól, hogy a bankok és a kormányok 
uralják azt, ami egyáltalán nem volt rossz, de most már itt az ideje ezen túllépni, és belemenni 
az olyan dolgokba, amikről beszéltem, mint amilyen a kriptovaluta, és értsétek meg, hogy lesz 
egy globális erőfeszítés a gazdaság demokratizálására vonatkozóan. És ez nem a 
kormányoktól fog eredni. Hanem igazából a cégek, a részvénytársaságok fogják ezt 
kezdeményezni, és eleinte a kormánynak ez nagyon nem fog tetszeni. De ez fog történni. 
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~ Étrend 
 
Mi van még? Az étrendek, az étkezés. Ez jó! Ó, a szexet hallottam. Akkor előbb beszéljünk 
az étrendről és az étkezésről, és utána jöhet a szex. 
 
Az étrendek, az étkezések egyértelműen változnak, az, ahogy az emberek étkeznek, és igen, 
most itt van ez az egész mozgalom a természetes ételek iránt, de ez az egész nagyon hamar 
tovább fog lépni az úgynevezett „designer -ételek” (tervezett ételek) felé. 
 
Mi az a designer- étel? Azt jelenti, hogy a technológia segítségével felmérik a teljes testedet és 
biológiádat, majd a technológia előáll egy kifejezetten rád szabott étrenddel, ami teljesen e 
gyedi, nem való mindenkinek, mint mondjuk egy felkapott fogyókúra, amit mindenki 
alkalmaz. Ez az étrend kifejezetten rád lett szabva, teljesen egyedi és nagyon könnyen – 
és most nem viccelek – ki lehet majd nyomtatni ezeket az ételeket egy 3D -s nyomtatóval, 
ami pontosan a neked megfelelő alkotóelemeket tartalmazza. És a 3D -s nyomtató és a 
technológia annyira okos, hogy megérti és tudja, hogy mi az, amit szeretsz, és mi az, amit nem 
szeretsz az ételek ízével, hőmérsékletével, textúrájával és lényegében mindennel 
kapcsolatosan. És azt akartam mondani, hogy kiköpi azt neked, de ez elég gusztustalanul 
hangzik, tehát kifejleszt, megfőz valamit csak neked, a te egyedi igényeidre szabva. Ami úgy 
néz ki, hogy belehelyezel az egyik végén valami protein alapú anyagot, és ebből elkészít neked 
valami különlegese t az egyedi igényeidre szabva, ami csak neked lett tervezve. És itt nem a 
régi steak és krumpli ételről beszélek, hanem valamilyen neked tervezett ételről, designer -
ételről. Tehát igen, ez jó. 
 
 
~ Szex 
 
Szex. A szex most éppen újra -képzelés alatt áll, és ez bizony egy göröngyös út. A szex tényleg 
az emberiség szívének 
a bűntudata és 
szégyene, mert 
nagyon sok szégyen és 
bűntudat van 
eltárolva a szexben. 
Tehát a szex most 
újra -képzelés alatt áll, 
és lesz majd cyber-
porn ó, meg… 
 
LINDA: Micsoda?! 
 
ADAMUS: Hát igen, 
cyber-pornó. Te nem tudod, hogy mi az? (Linda grimaszol egyet, Adamus pedig nevet) Ez az, 
ahol a mesterséges vagy virtuális valóságot a szex szimulálására használják. Ez jön, és tudjátok, 
nagyon népszerű lesz. És ha szeretnétek valamibe pénzt belefektetni, annak ellenére, hogy 
ez elég fura dolog (Lindának elakad a lélegzete) ebbe nyugodtan fektessetek bele, mert 
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nagyon népszerű lesz. (Lindának megint elakad a lélegzete) De az emberek túllépnek 
ezen, amikor újra-gondolják a szexet, mert az újra - képzelésük során ismét egy 
gyönyörűséges személyes dologgá teszik azt két ember között, ami nincs tele azzal a sok 
szégyennel és bűntudattal, mint korábban. És nem lesznek benne semmilyen régi, tipikus 
korlátozások vagy megszorítások, tiltások a szexualitással kapcsolatosan. 
 
Az utóbbi évtizedekig a szex csak egy férfi és egy nő között jöhetett létre. Kizárólag csak egy 
férfi és egy nő között – mégpedig az utódlás céljából. Ez változik, és miután keresztül 
megy ez az egész ezen a göröngyös úton, a szex valami olyanná lesz újra-képzelve, amit 
csodálatos emberek megélhetnek egymással – bűntudat nélkül. Bűntudat nélkül. Azt hiszem 
ez a legnagyobb újra - képzelése a szexnek. 
 
 
~ Gyermekek és Oktatás 
 
Mi van még? A gyermekeket hallottam. Igen. Észrevettétek, hogy sok minden hasonlít 
egymásra? A család, a biológia, a szex és a gyermekek. Hogyan képzelnéd újra a 
gyermekeidet? Ezt most azoktól kérdezem, akik szülők vagytok. Hogyan képzelnéd ezt újra? Az 
egyik legnagyobb dolog a gyermekek újra -képzelésével kapcsolatban, amit el kell 
mondanom, és amit éppen most hallottam valakitől – az az oktatás. Igazad van, mert ez a két 
dolog nagyon szorosan kapcsolódik egymáshoz. Linda kérlek, írd fel a táblára: Oktatás. 
 
Amikor újra-álmodod a gyermekeidet, 
akkor ezzel együtt szinte muszáj újra-
gondolni az oktatást is, mert az oktatás 
az utolsókat rúgja a jelenlegi 
állapotában. Borzasztóan régi, elavult. 
Ronda. Elmeséltem már a saját 
oktatásom történetét a Saint Germain-
ként élt életemben, ami nem arról a 
fárasztó és unalmas könyvekből való 
tanulásról szólt, meg az ezzel együtt 
járó összes többi dologról. Az egy élő 
tapasztalás volt. Tehát az oktatás, és a 
gyerekek felnevelése. 
 
Szóval alapvetően a technológia lesz 
az oktatás forrása, amit egy kiváló 
tanító fog felügyelni, és ez a tanító 
mesterséges intelligencia lesz. A 
tanító mesterséges intelligencia lesz, 
de pontosan úgy, ahogy az étel esetében is, a mesterséges intelligencia tanító pontosan tudni 
fogja, hogy a te gyereked számára melyik a legjobb tanulási módszer. Meg fogja az érteni a 
szemmozgás, a testhőmérséklet által, az alapján, hogy mennyi ideig képes a gyermek a 
fókuszálásra, milyen izgalmak jönnek létre az agyban, valamint a biológiában – tehát ezek 
alapján meg fogja tudni állapítani, hogy mi a legjobb tanulási módszer az adott gyermek 
számára, és kifejezetten az adott gyermek számára ki fog fejleszteni valami teljesen egyedit, 
személyre szabottan. És ez sok mindent meg fog szüntetni a bolygón, ami jelenleg még itt 
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van – mint például az ADHD -t, ami a hiperaktivitás és a figyelem hiány zavar tünetegyüttese, és 
más, ehhez hasonló dolgokat is. Mert olyan létezőkkel fordulnak ezek elő, akik egyszerűen nem 
akarnak beilleszkedni egy rettentően régi és merev oktatási rendszerbe. A mesterséges 
intelligencia fontos szerepet fog betölteni az oktatásban. 
 
A gyermekek nevelése teljesen másmilyen lesz az oktatásuk értelmében és abban a 
képességükben is, hogy képesek lesznek benne lenni a tapasztalásban, ahelyett, hogy egy 
osztályteremben lennének, és leckéi k lennének. És ez hatalmas változás lesz. És sok olyan 
nagyon nagy hatalommal bíró erő van, akik nem akarják ennek a bekövetkeztét. A 
szakszervezetek, a kormányok, az egyházak, és még mások is nem akarják, hogy ez 
megtörténjen, pedig éppen ez van most újra -képzelés alatt. 
 
Még megnézünk egy pár dolgot a közönségtől, hogy mik azok a dolgok, amik jelenleg 
újra-képzelés alatt állnak. 
 
 
~ Kormány 
 
Kormány. Ez jó. A kormány. 
 
Ennek az egész koronavírusnak a kellős közepén az embereknek tényleg nagyon elegük van 
a kormányból. Úgy értem ez mindig is így volt, de most már tényleg megértik, hogy a kormány 
bizony tényleg nem sok mindent tesz értük. Ezért is mondtam azt most, a 2020-as ProGnost 
évközi frissítésen, hogy a cégek, a részvénytársaságok azok, amik a valódi változásokat el fogják 
hozni ezen a bolygón. De most a kormányok is meg fognak változni abban az értelemben, 
hogyan kormányoznak másokat. De tényleg nem akarom most előre jelezni vagy 
prognosztizálni, hogy ez hova vezet. De szerintem a legjobban ezt úgy tudom  elmondani, 
hogy kifejezetten az következő 10 évben lezajló választások során, amik most kezdődnek, de 
itt most egy 10 éves ciklusról beszélek, ki fogják dobni az összes régi szemét gazembert. És 
ez eleinte eléggé nehezen fog menni, mert jönnek majd újak a helyükre, akik teljesen 
tapasztalatlanok ebben az egészben, ami egyébként tényleg egy jó dolog, mert sokkal 
nyitottabbak lesznek a kormány valódi céljaira. 
 
Mert a kormánynak nem az a dolga, hogy előírja a dolgokat az emberek számára, hanem 
támogatniuk kellene az embereket. Pontosan úgy, mint egy jó cég esetében. A főnökök 
nem azért vannak, hogy parancsolgassanak az embereknek, és megmondják nekik, hogy mit 
kell tenniük, hanem azért vannak ott, hogy támogassák az embereket. Tehát sok nagy 
változásnak leszünk tanúi a kifejezetten a kormányok esetében a bolygón. 
 
 
~ Polgár i jogok 
 
Mi van még? Oké, az utolsó a polgári jogok, mert ez most probléma. Polgári jogok. Itt vannak a 
fő emberi fajok a bolygón, akik egy bizonyos értelemben véve, egészen 
 
a legutolsó évtizedekig eléggé elkülönülve, a saját területükön éltek. De a modern utazás 
beköszöntével az emberek elkezdtek egyre jobban mozogni, utazgatni, elköltözni, 
összevegyülni egymással, és összeházasodni egymás között. Tehát ez az egész faji probléma 
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meg a lehetőség és a gazdaság továbbá a kormány mind összefügg egymással, és mégis mi 
fog ezzel történni? 
 
Látok egy pár dolgot. Az egyik az, hogy sok lázadás, felkelés és forrongás fog kitörni a faji 
egyenlőtlenségek miatt, kifejezetten a nyugati világban, majd végsősoron mindenhol. 
Végeredményben – hogy is mondjam ezt, mert próbálok politikailag itt korrekt lenni – de 
végsősoron mindenkinek meg kell értenie, hogy nem áldozata sem a bőrszínének, sem a 
nemének, sem a szexuális irányultságának, ahogy semmi másnak sem, és a gazdaságnak sem az 
áldozata. Senki sem áldozat. 
 
Végeredményben ahogy leírunk egy teljes ciklust ezzel a megemelkedett tudatossággal 
a bolygón, egyre több és több ember kezdi el megérteni, hogy nem áldozat. 
 
Fontos most ennek hangot adni, ahogy az is fontos, hogy ezt a hangot meghallják, hogy a 
dolgoknak meg kell változniuk, de végül ez magán az egyénen múlik. És azáltal, hogy 
mindenki nyitott és egyenlő elérhet őséget kap, ami egyre jobban és jobban meg fog történni 
most, hogy a kormányok elkezdenek változni, és tényleg a cégek kezdik uralni a világ 
gazdaságát, ragaszkodni fognak ahhoz, hogy mindenki ugyanazzal az egyenlő eséllyel, 
lehetőséggel rendelkezzen. Az már magán az egyénen múlik, hogy mihez kezd majd ezzel. 
Végsoron mindenkinek felelősséget kell vállalni a választásaiért, a döntéseiért és az 
energiájáért. 
 
Köszönöm, kedves Linda. Kiváló a kézírásod. 
 
LINDA: Végig. 
 
ADAMUS: És csodálatos a ruhád is, az öltözéked. 
 
LINDA: Köszönöm. 
 
ADAMUS: Tehát a bolygó jelenleg újra -képzelés alatt áll. Érezzetek eb be bele egy pillanatra! 
A világ népességének a 6,5 % -a most hátralép egy kicsit. Tudják, hogy valami történik. Nem 
jönnek össze egymással ilyen csoportos találkozókon, erről szó sincs. Még csak nem is ismerik 
egymást, de mégis elegen vannak ahhoz, hogy újr a-képzeljék azt, hogy ez az egész bolygó mivé 
válhat a jövőben. Ahogy véget ér ez a koronavírus dolog, nem fognak visszatérni a régi 
életükhöz, ahhoz, ahogy a dolgok korábban voltak az életükben. Jelenleg ez itt most a kínálkozó 
lehetőség ideje. 
 
Akkor most vegyünk erre közösen egy jó mély lélegzetet! 
 
 
A Shaumbra Fénye 
 
Ez elvezet minket hozzátok Shaumbra, ahhoz, amin most mentek keresztül. Ez elhoz minket a 
Realizáció időszakához.  
 
Tehát itt vagy emberként ennek az egésznek a kellős közepén, és tudom, hogy sokat szorongtok. 
Sok bennetek a szorongás, és ez minden bizonnyal egy jó dolog, mert ez legalább azt 
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mondja neked, hogy valószínűleg pont ott vagy, ahol lenned kell. De a szorongás tárgya a 
következő, hogy „ Hol kellene 
tartanom?” – Mikor fog 
megtörténni a Realizáció? – A 
szorongást sokatok számára az a 
gondolat okozza, hogy „ Szerintem 
nekem harcolnom kellene valami 
ügy érdekében.” – vagy – A világ 
darabjaira hullik, és fogalmam sincs 
m it tehetnék ez ügyben. – Na ez az 
a pont, amikor állj meg, és vegyél 
egy mély lélegzetet és ismerd fel, 
hogy nem, lényegében minden a 
tökéletes állapotban van. Még az is, 
ahol most vagy, ahol most tartasz, 
amit most teszel. 
 
A Mester ott ült a padon, és 
egyszerűen csak kisugározta a 

fényét. A fénye kiáradt a világba. Annak a fénynek nem voltak szándékai, elvárásai. Az a fény 
semmit nem próbált újra- képzelni. Nem volt szándéka, nem volt elvárása, nem volt oka vagy 
iránya, egyszerűen csak a ragyogás fénye volt. 
 
Vannak mások, akik majd beleéreznek ebbe a fénybe, és akkor majd elkezdhetik ennek a 
bolygónak az újra -képzelését. Lesznek mások, akik majd magukra vállalják a gazdaság 
megváltoztatásának, a biológia megváltoztatásának, sőt az űrutazás és a technológiák 
megváltoztatásának feladatát. Mások majd megteszik ezt, mert már el is kezdték ezeket 
az újra -képzeléseket. Ők is, akárcsak a Mester emberi része, azért jöttek el erre a bolygóra, 
hogy részt vegyenek ebben az egész folyamatban. Ők, az emberiségnek ez a 6,5 %-a, akik újra -
képzelik ezt az egész bolygót, velük nem fog megtörténni a Realizációjuk, legalábbis nem ebben 
az életükben, talán majd később. De ők az új energia mozgatói és új őrzői. 
 
Régen, az energia mozgatóknak a bolygón rengeteget kellett harcolniuk és csatázniuk, 
de ők, az újak, az újra -képzelők felismerik, hogy nekik nem kell ezt tenniük. Vannak mások, 
akik majd felvonulnak az utcákon, meg tüntetnek, és média publicitásra tesznek szert. De 
ez a 6,5 % újra -képzelő azért van itt, hogy ezt megtegye, hogy újra- képzeljék a dolgokat, 
majd elindítsák a folyamatot, legyen szó akár egy cég megalapításáról, akár egy találmányról, 
vagy bizonyos területeken folytatott tanulmányokról, ahol ezeket az újra- képzeléseket végzik. 
És ők ezért jöttek ide erre a bolygóra ebben az időszakban, hogy ezt megtegyék, elvégezzék. 
 
Tényleg egy hatalmas vezérlő erőt jelentenek abban, ami ezen a bolygón történik. Még csak 
azt sem tudják, hogy ezt teszik. Csak azt tudják, hogy egy látomással bírnak a bolygó jövőjét 
illetően. Tudják mivé válhat ez a bolygó. Van egy szintű tudatosságuk, ami segíti ennek a 
létrejöttét. 
 
Aztán itt vagytok ti, Shaumbra, akik most egyszerűen azért vagytok itt, hogy 
kisugározzátok a fényt, mert a fény nélkül az újra - képzelők talán nem fogják tudni megtenni 
mindazt, amiért idejöttek. 
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A Mester ott ült a padon és pusztán csak kisugározta a fényét a világra. A Mester az emberre 

árasztotta a fényét, aki 
itt van, aki te vagy, az 
emberi aspektusra, aki itt 
van ebben a zéró 
pontban a világ összes 
változása közepet te. 
 
Rád sugározza a fényt, 
hogy te az ember tudd, 
hogy már tényleg 
Realizált vagy, és többé 
már ne vond ezt 
kétségbe, és ne keresd 
azt tovább. Ahogy már 
az elején is elmondtam, 

amikor elkezdtük ezt a Shoud -ot, ott van az a bepillantás, amit a Mester fényéből kaptál, 
amitől realizáltad, hogy te már Realizált vagy, és hogy itt vagy. 
 
A Mester fénye időtlen, de az ember ezt úgy észleli, mintha a jövőből érkezne. Az ember ezt 
úgy érzékeli, mintha az a jövőbeli Én lenne az, aki Realizált, aki végre megengedte ennek a 
bekövetkeztét, de a valóság az, hogy ez egyszerűen csak a Most -ban van. De ez nem is számít, 
csak az számít, hogy az ember ezt észlelte. Az ember ezt érezte. 
 
A Mester ott ült a padon, ezen az időt nem ismerő padon, egy hatalmas mosollyal az arcán, és 
élvezte milyen embernek lenni. Nem stresszelt a bolygón zajló változások miatt, mert tudta, 
hogy itt vannak a bolygón a Realizáltak, akik tényleg mindent megváltoztatnak és azt is tudta, 
hogy az emberi énjével megtörténik a Realizáció. Nem erővel, hanem a Megengedés 
által. 
 
Bizonyos értelemben véve az ember ezt nem teljesen ugyanígy látta. Az ember ezt úgy látta, 
hogy „Nem maradt semmim. Semmim sem maradt. Nincsenek már trükkjeim. Nincsenek jó kis 
közhelyeim, amiket bármikor előszedhetnék a tarsolyomból. Semmim sem maradt, vagy 
Realizáció, vagy a halál következik most már.” 
 
Voltak olyan napok, amikor az ember azt gondolta, hogy sokkal könnyebb lenne meghalnia, 
mint ezt tovább csinálnia, de pontosan ekkor érezte meg az ember ezt a fényt a jövőből, ekkor 
látta saját magát kristálytisztán, de nem úgy, mintha valaki mást látott volna önmagán kívül, 
hanem saját magát látta a jövőben Realizált létezőként. Szinte sokkot kapott ettől, mert ez 
teljesen más volt, mint amit erről eddig gondolt. Sokkolta a dolog, hogy már most is mennyire 
nagyon ilyen, csak nem volt képes még ezt teljesen elfogadni. Sokkolta az a felismerés, hogy ez 
mennyire könnyű volt, miközben annyira nagyon megnehezítette ezt magának. 
 
Tehát az embernek meg volt erről ez a múló bepillantása. Abban a pillanatban, amikor arra 
gondolt , hogy „vagy a Realizáció vagy a halál” – megkapta ezt a múló bepillantást a 
jövőbeli Énjétől, aki igazából saját maga itt és most. 
 



Szenvedély 2020 Sorozat: 11. Shoud 

 

 

www.crimsoncircle.com 20  www.centrodavida.com  
 

Akkor vegyünk egy mély lélegzetet és csináljuk meg ezt most! Ez nem csak egy merabh 
Shaumbra. Csináljuk ezt meg! 
 
 
Felébredés az álomból 
 
Te vagy a Mester és te ülsz a padon. 
 
(megszólal a zene) 
 
Nincs félelem. Nincs szándék vagy elvárás. 
 
Nem próbálod meg megváltoztatni a világot, mert felismered, hogy a világ olyan, amilyen. 
Annak összes szépségében felismered, hogy keresztülmegy egy hatalmas változáson, 
mégpedig egy olyan változáson, hogy amikor életekkel ezelőtt te voltál az újra - képzelő vagy 
újra-álmodó, pont ezt a változást képzelted el. 
 
Tehát a Mester csak ott ücsörgött és élvezte az élet szépségét.  

 
És tudod, amikor ez 
történik, hogy az a 
Mester, Aki Vagy, csak 
ott ücsörögsz – élvezve 
mindazt, amit éppen 
eszel vagy iszol, legyen 
bármilyen is az időjárás – 
nem kell azon 
dolgoznod, hogy 
kiárasztd a fényedet, 
hiszen az világít. Ott van. 
 
Bizonyos értelemben azt 
is lehetne mondani, hogy 
olyan ez, mint amikor 

összehozol egymással egy csomó dimenziót, összehozod azokat egymással ugyanabban a 
szentséges pillanatban, és aztán – huss – a fény kimegy. Kiárad. 
 
Máshogy is beszéltünk már erről, amikor azt mondtam, hogy te vagy a kehely. Te vagy a 
kehely, és most az Isteniséged csak beléd árad, és megtölti azt a kelyhet, majd az a kehely 
túlcsordul, és ez a túlcsordulás orgazmikus érzés, és egyre csak túlcsordul, és az Isteniség 
öröme, ami színültig tölti a kelyhet, egyre nagyobb és több örömet hoz, ami állandóan 
újra meg újra túlcsordul. 
 
Tehát a Mester ott ül a padon minden előzetes szándék vagy elvárás nélkül, és még csak meg 
se próbálja felrázni az embert és azt mondani neki, hogy „Tedd már meg azt az utolsó lépést!” 
– A Mester csak jól érzi magát és sugárzik, ragyog. 
 
A Mester felismeri, hogy a ragyogása kiárad minden egyes valóság minden egyes szegletébe. 
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Kiárad a bolygón lévő újra- 
álmodókhoz. 
 
Kiárad még azokhoz is, akik csak 
vissza akarnak térni a dolgok régi 
menetéhez, 
rendjéhez. 
 
Kiárad még az újoncokra is, akik 
most fognak ideérkezni erre a 
bolygóra.  
 
Kiárad az Új Földekre. 
 
Kiárad mindenhova. 
 
Kiárad minden egyes előző élet be, 
amivel a Mester valaha is 
rendelkezett, és még azok a 
létidők is átalakultak. Igen! Nem csak erről az életről van szó drága ember, aki most belemész 
a Realizációba. Hanem az összes életről. Az összes történet megváltozik. 
 
(szünet) 
 
Tehát a Mester itt van, és te vagy az. Te vagy az a bölcsesség állapotában , a kegyelem 
állapotában. 
 
És itt vagy te, az ember. Tudom, hogy sok benned a szorongás. Ez mondhatni egy kicsikét 
vicces, mert olyan sok minden történik most a bolygón. Pontosan ez volt az oka annak, hogy 
idejöttél, de ott van az a sok szorongás, hogy „Mikor fog már megtörténni? Mikor fog már 
megtörténni?” – És egyszeriben csak besétálsz te, a jövőből. 
 
Te, a jövőből hirtelen itt teremsz. Azt is lehet mondani, hogy ez egy álomban veszi kezdetét, 
miközben éppen szundikálsz egy kicsit, vagy akár a hosszú órákon át tartó álmok során. Az 
álmodban engeded ezt be először. 
 
De aztán ez elkezd veled lenni az ébren töltött időszakod alatt is. – Én a jövőből most itt 
vagyok magammal a Most-ban. 
 
Ez a Realizált Én. 
 
Ez a csúcspontja az összes emberi tapasztalásodnak és az összes utazásodnak, és ez itt van, és 
ehhez semmit sem kell tenned. Nem kell egy kötéllel magadhoz erősítened, nehogy magadra 
hagyjon és visszatérjen a jövőbe. Nem kell hajlonganod előtte. Nem, nem, nem, nem, nem. 
Nem kell hajlonganod előtte. 
 
Csak vegyél egy mély lélegzetet: Itt Vagyok.  
 
Ez igazából nem is a jövőből érkezett. Úgy értem, mondhatod ezt, de nem, mert a Mester a 
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Most-ban van. 
 
És végre-valahára elfogadod, hogy itt van, azáltal, hogy veszel egy mély lélegzetet. 
 
Ez a Realizált Én a jövőből mondhatni kommunikál veled. Azt mondja, hogy azért jött, hogy 
itt maradjon. Ez nem újfent csak egy múló pillanat a kozmikus tudatosságba, hanem azért 
jött, hogy itt maradjon. 
 
Te vagy az. Te vagy az a jövőből, és tudja, akárcsak a múlt vagy a jelen embere, hogy ez az egész 
a választás által történik meg. Nincsenek véletlenek, nincsenek hibák vagy tévedések. Nem 
azért történik meg, mert tényleg nagyon jó és kedves ember voltál, vagy mert egy nagyon 
rossz ember voltál. Nem. Egyszerűen választás által van itt, és ez az. 
 
Ez az. 
 
Ez a Realizált létező a jövőből tudja, hogy sok dolog van most, de egy másik értelemben 
véve, semmit sem kell tenni. A sok dolgot abban az értelemben mondom, hogy benne legyél a 
Realizációdban – de ez nem jár sok munkával – a sok dolog alatt tehát azt értem, hogy 
egyszerűen itt vagy a bolygón. 
 
És ez a Realizált Én a jövőből azt mondja, hogy „ Hé, ember, aki a Most-ban vagy, érezz bele 
egy pillanatra a Mesterbe! Mi vagyunk az. Én a jövőből, te pedig a Most-ban. Az összes előző 
életünk a múltban él. De most érezz bele a Mesterbe!” 
 
A Mester csak ott üldögél a padon az időtlenségben és a térnélküliségben. A Mester csak ott 
üldögél és élvezi az életet. 
 
A Mester pontosan itt van velünk. Mi vagyunk a Mester. Mi ülünk a padon. Mi megyünk 
bele a Realizációba. Mi vagyunk a Realizált jövő. 
 
Itt vagyunk a bolygón a hatalmas változás idején, és csak azért vagyunk itt a bolygón, 
hogy ezt élvezzük. 
 
És a jövőbeli én azt mondja, hogy „Ez nem egy álom. Ez nem pusztán csak egy álom.” Talán azt 
hiszed, hogy ez egy álom, pedig ez nem csak egy álom. Ez a valóság. Ébredj  fel abból az álomból! 
 
Ébredj fel! Ébresztő! Hé, te! Ébredj fel abból az álomból, amiben voltál, ahol az emberi 
forma csapdájába ragadtál, és ahol le voltál korlátozva egyetlen egy valóságra. Ébredj fel abból 
az álomból, ahol a Realizáció után mentél, ami csak egy répa volt az orrod elé kötve. 
 
Ki álmodik most? Ki az, aki álmodik? 
 
A jövőbeli Én azt mondja, hogy „Én nem álmodom.” 
 
A jövőbeli Én azt mondja, hogy „Én Realizált Vagyok. Többé már nem álmodom. Vagyok, Aki 
Vagyok. Szabad vagyok az álmaimtól. Szabad vagyok a régi emlékektől, amik el voltak temetve 
az éjszaka mélyére.” 
 
„Te vagy az álom. Én valódi Vagyok.” 
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(szünet) 
 
És utána soha többé nem térsz vissza ahhoz a szorongáshoz, ahhoz a tűnődéshez, ahhoz a 
kérdéshez, hogy mikor, és ahhoz az érzéshez, hogy valamiért sakkban kell tartanod a jövőbeli 
Énedet. És, hogy valahogy itt kell őt tartanod a Most-ban, mert ha elcseszed, magadra 
fog hagyni. Soha nem kell ehhez visszatérned. 
 
Felébredsz az álomból. 
 
És most te vagy a Mester, aki ott ülsz a padon, és a Realizáció többé már semmit sem jelent. 
 
Halld ezt meg! 
 
Te vagy a Mester a padon. Megengedted, hogy az energia szolgáljon téged, mert tudod, hogy 
az a sajátod. 
 
Eljutottál az együttérzéshez a Megengedés által, és hirtelenjében a Realizáció már semmit 
sem jelent. Talán egy távoli visszhang a múltból, attól az embertől, aki megpróbálta azt elérni, 
de ma már semmit sem jelent. 
 
Ha egyszer megtörténik a Realizáció, felismered, hogy nem létezik a Realizáció. Hm. Elég vicces 
ezt így megfogalmazni, de ez egy emberi dolog volt. Az embernek kellett ezt elneveznie, 
felcímkéznie, de ma már pusztán csak egy múló emlék egy korábbi időszakból, a 
korlátozottság és a hiány idejéből. 
 
Most már egyszerűen egy Mester vagy fizikai testben, ami szolgál téged, egy olyan világban, 
amit élvezel, és ahol minden áramlik. 
 
Most már felébredtél, ébren vagy, felébredtél abból az emberi álomból és ráébredtél 
a valóságra. 
 
Akkor most vegyünk erre egy mély lélegzetet kedves Shaumbra! 
 
Ez nem csak egy merabh vagy pusztán csak egy Mester történet. 
 
Ez az álomból való felébredés. 
 
Akkor most még üldögéljünk itt egy kicsit együtt! 
 
(hosszabb szünet)  
 
A világ most újra elképzelésre kerül sok különböző szinten. Felírtunk egy pár dolgot ugyan a 
táblára, de annál sokkal több minden kerül most újra -képzelésre az újra -képzelők által. Ez a 
6,5 %, akik rendelkeznek egy bizonyos szintű tudatossággal, most éppen az új világot látják. 
 
És nagyon kevesen vannak azok, akik egyszerűen az energia Mesterei, a saját 
energiájuk Mesterei.  
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Vegyünk egy mély lélegzetet! 

 
Felébredni az álomból. Ó! 
 
És most pontosan itt 
vagyunk, ebben a 
nagyrabecsült pillanatban. 
 
(szünet) 
 
Akkor most vegyünk 
közösen egy mély 
lélegzetet, ahogy 
befejezzük ezt a Shoud -ot. 
De mielőtt még 
befejeznénk, arra 
szeretnélek kérni, hogy 

most egyszerűen csak érezz bele a szenvedélyedbe, a Mester szenvedélyébe. Nincs ehhez 
fogható! 
 
A Mester szenvedélye jóval meghaladja azoknak a szenvedélyét, akik most éppen újra- 
képzelik a világot. 
 
A Mester szenvedélye nagyon különbözik az emberi szenvedélyt ől. Az emberi szenvedély 
kirobbanó, ingatag, könnyen elillanó, tüzes, heves természetű, sok -sok drámával meg minden 
mással körítve. De most érezz bele a Mester szenvedélyébe!  
 
A kettő között óriási a különbség. 
 
Nos, sietnem kell. 
 
Vissza akarok menni a Felemelkedett Mesterek Klubjába, és szeretném tudatni velük, hogy 
mi a helyzet. Sarttal, FM-mel, DocCe-val és Gunnal, meg még másokkal együtt térünk oda 
vissza. Nagyon jól érezték itt magukat. Most visszamegyünk, és ahelyett, hogy én dicsekednék 
a Shaumbráról, megengedem nekik, hogy ők tegyék ezt meg helyettem. Most az egyszer. 
(Adamus nevet) 
 
A következő Shoud 30 nap múlva lesz, és ez az időszak mély lesz. Ez erre a legjobb 
megfogalmazás. Mély lesz. Nem azt mondtam, hogy intenzív lesz, hanem azt, hogy mély lesz. 
 
Szeretném, ha emlékeznétek arra, hogy veletek vagyok az út minden egyes 
lépésénél.  
 
Arra is szeretném, ha emlékeznétek, hogy minden jól van a teremtés egészében. Köszönöm. 
 
Fordította: Telegdi Ildikó – telegdi.ildiko66@gmail.com 
Szerkesztő és magyar nyelvi lektor: Thomázy Timea – timea.thomazy@centrodavida.com  
Magyar szinkronos video megtekintése itt: http://www.centrodavida.com/webcast/  
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