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Shoud 11

Notă importantă: Aceste informații probabil nu sunt pentru dumneavoastră 
decât dacă vă asumați întreaga responsabilitate pentru viața și creațiile proprii.

***

Eu Sunt Cel Ce Sunt, Adamus din Domeniul Suveran.

Haideți să respirăm foarte profund și, să urăm bun venit, tuturor, la această minunată 
adunare. Iată-ne aici, chiar în mijlocul verii – sau dacă sunteți în emisfera sudică, mijlocul 
iernii – a lui 2020, de-a dreptul în mijlocul a tot, exact unde ar trebui să fiți, exact – chiar și 
acum, chiar și cu multă anxietate –  
probabil că exact acesta este locul 
unde ar trebui să fiți, deoarece se 
petrec atât de multe, chiar acum.   

Haideți să respirăm foarte profund 
împreună și, urez aici, bun venit, 
fiecăruia dintre voi.

Acum, mi s-a spus că nu există un 
public astăzi aici, dar stau aici, pe 
scenă, la Centrul de Conectare 
Crimson Circle, și sunt mii dintre 
voi aici. Mii. Dacă am putea să luăm 
un instantaneu aici, cu toată lumea 
din public (camera de filmat arată 
studioul “gol”). E bine să văd atât de 
mulți dintre voi. Avem mii dintre voi 
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care se conectează chiar acum, de peste tot din lume. Sunteți aici. Îl avem pe Sart, în locul 
său obișnuit. DocCE este aici. Oh, toți cei care au fost aici. FM este aici, desigur, dând peste 
cap electronicele, ca de obicei, doar ca să anunțe pe toată lumea că este aici. Mii dintre voi 
și mii care vin în alt moment, la altă dată, pentru a fi aici.   

Așa că, încăperea asta 
nu este goală deloc. 
Este plină cu energiile 
Shaumbra, ale unor 
Maeștri Ascensionați și, 
desigur, ale mele. Ale 
mele. Și ați observat, 
Cauldre și Linda au 
menționat-o, noua 
scenă. Ah, da. Au făcut-o 
mai mare, nu pentru că 
eu aveam nevoie de mai 
mult spațiu, ci merit mai 
mult spațiu. O scenă 
mai mare pe care să mă 
plimb, să pășesc dintr-o 
parte în alta, să-i înnebunesc pe dragii operatori ai camerei de filmat. Ei m-au restricționat 
până acum, și a fost atât de limitativ.   

Dar, iată-ne aici, în vara – sau iarna, depinde unde trăiți – Realizării. Chiar acum, mă străduiesc 
foarte tare să încerc să fiu corect social și politic, dar nu corect spiritual. 

Permitere & Și

Înainte de a merge mai departe, haideți să ne oprim pentru un moment. Se petrec atât de 
multe lucruri acum, și știți, am spus cu mult timp în urmă că mi-ar plăcea să vă amintiți de 
mine pentru două lucruri, în mod special. Unul este Permiterea. Permiterea. Știu, transmit 
asta cât se poate de clar tot timpul – “Pur și simplu dați drumul și permiteți.” Știu, unii dintre 
voi sunteți sătui de Permitere și vreți ceva nou, dar Permiterea este așa o parte integrală și 
importantă a ajungerii la Realizare. Nu ajungeți acolo prin muncă și efort. Ajungeți acolo 
prin permiterea unui lucru care este foarte natural să se petreacă. Permiterea. Permiterea 
este, ați putea spune, calea rapidă către Realizare.       

Al doilea lucru este, și realmente nu am mai vorbit prea mult despre asta în ultimul timp, dar 
e vorba de Și. Și-ul. Urmează să intrăm din ce în ce mai mult în Și. A trebuit să ne focalizăm 
cumva pe permitere, dar Și-ul, ființa multidimensională – fără timp, fără spațiu, cu abilitatea 
de a fi într-o multitudine de experiențe și înțelegeri, toate în același timp. Nu ați fost niciodată 
meniți să fiți atât de focalizați, încât să puteți avea numai o singură realitate. Niciodată, 
niciodată nu ați fost meniți să fiți astfel dar, într-un fel, aici au sfârșit lucrurile. Acum, noi 
mergem dincolo de asta, în Și. Nu vă pierdeți mințile. Nu vă pierdeți mințile. Acum, voi vă 
deschideți sufletul să fiți în Și. Se întâmplă multe lucruri. 

Știu că unii dintre voi ați avut acele experiențe ciudate în ultimul timp, și vă întrebați dacă 
sunteți într-adevăr împământați, dacă ați avut picioarele înfipte pe planetă. Vă întrebați de 
ce nu vă puteți aminti lucruri, de ce totul pare atât de întors pe dos. Este pentru că acum, 
realmente intrați în Și, și acesta este exact locul în care ar trebui să fiți.  



Pasiunea 2020 • Shoud 11

5

Maestrul și Omul

Haideți să începem cu un fel de experiență, o mică poveste și, vom reveni la ea, la sfârșit. 
Dar va fi parte din ceea ce facem în această întreagă sesiune, după o înghițitură de cafea, 
desigur. Ah!

Maestrul stătea pe banca din parc. Maestrul era conștient de tot ce se petrecea în jurul lui sau 
al ei. Maestrul nu ignora asta și, nu era ca și cum Maestrului nu-i păsa. Pur și simplu, Maestrul 
înțelesese că toate lucrurile sunt așa cum ar trebui să fie. Totul este în regulă în toată creația. 

Așa că Maestrul stătea pe banca din parc, observând toată agitația și tot haosul, și nu încerca 
să schimbe asta – era conștient, dar nu făcea eforturi să schimbe asta – deoarece Maestrul 
învățase cu mult timp în urmă că asta este lipsă de compasiune. Este într-adevăr lipsă de 
compasiune și înseamnă, de asemenea, impunere – sau încercarea de impunere – a energiei 
tale asupra altora.    

Maestrul stătea acolo pur și simplu strălucindu-și lumina lui sau a ei. Acea lumină, acea 
iluminare era destinată în special pentru om. Iată omul ce trecea prin atât de multe schimbări 
și tulburări în interiorul său, toate în același moment, în timp ce planeta trecea prin schimbări 
și tulburări. Omul se întreba dacă va reuși vreodată. Omul era plin de îndoieli și mânie, 
uneori. Maestrul nu a încercat să schimbe omul ci, pur și simplu, și-a strălucit lumina lui sau 
a ei, asupra omului. 

Maestrul era dincolo de timp și spațiu. Așadar, nu exista trecut, nu exista viitor. Totul era în 
Acum. Dar omul, fiind încă în ceea ce ați numi Prezent, sau chiar în trecut, într-un fel – pentru 
că oamenii operează adesea în trecut – deodată, omul a perceput o lumină și a simțit că 
ea venea din viitor, chiar dacă realmente era vorba doar de Maestrul din Acum. Și, în acea 
lumină, omul a știut ce va aduce viitorul. În acea lumină, pentru acel scurt moment din timp, 
omul realiză că în viitor, acel om era realizat. Acel om era integrat cu Maestrul și cu Eu Sunt-
ul, și omul într-adevăr nu avea de ce să se îngrijoreze, n-avea de ce să se teamă, nu avea de 
ce să fie neliniștit, și omul se întoarse la Permiterea pură, știind că în viitor, în acea lumină a 
Maestrului, acea Realizare s-a petrecut.     

Haideți să lăsăm povestea aici, pentru moment. O vom relua mai târziu, în acest Shoud. Și, într-
adevăr, așa cum a menționat Linda înainte, urmează să avem 12 Shoud-uri în această serie, 
ducându-ne până la sfârșitul verii – sau iernii – dacă sunteți în cealaltă parte opusă a planetei.  

Realizarea

Haideți să începem cu punctul în care ne aflăm chiar acum – Vara/Iarna Realizării. Dacă nu 
vă deranjează, pur și simplu o s-o numesc Vara – Vara Realizării. Am vorbit despre asta de 
ceva timp de acum, spunând că până la sfârșitul acestei veri, mă aștept de-a binelea că vor 
fi cel puțin o mie de Shaumbra care și-au permis propria Realizare.  

“Cum veți ști?” s-ar putea să întrebați. Vom face o listă, vom publica o listă poate, în revista 
Shaumbra de care vorbea Cauldre mai devreme, chiar la sfârșit, după toate listele cu oameni 
de peste tot din lume care lucrează [pentru Crimson Circle], și acum vom avea o listă 
a Maeștrilor realizați? Mă îndoiesc. Mă îndoiesc că ei și-ar dori într-adevăr numele pe ea, 
pentru că este un lucru atât de personal și intim care are loc. 

Așa cum am menționat în una din celelalte întâlniri recente ale noastre, există o perioadă 
generală în care ajungeți la Realizare și, realmente, nici măcar nu vreți să vorbiți despre asta. 
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Nici măcar nu vreți să ieșiți cu asta în afara voastră pentru șase, poate chiar 12 luni. Este atât 
de profund personal. Și nu vreau să spun că este atât de fragil, dar este atât de prețios și pur. 
N-o vreți pătată cu gândurile, opiniile, ideile nimănui legate de ea. În plus, este pur și simplu 
un timp pentru voi, în care să vă îmbăiați în ea, să o savurați, să fiți în ea.  

Ați lucrat pentru asta de atât de multe vieți și, apoi, în ultima parte a acestei vieți, v-ați 
permis să intrați în ea. Acum, cei mai mulți dintre voi veți simți că nu e nevoie să mergeți și 
să bateți toba sau să vă bateți în piept sau orice altceva în legătură cu asta. Unii dintre voi ați 
putea s-o faceți. Unii dintre voi s-ar putea s-o faceți, și nu există corect sau greșit referitor la 
asta. Este vorba, pur și simplu, de felul cum vreți s-o faceți. Dar, vasta majoritate, realmente 
vor dori timp cu ei înșiși. Va fi poate una din cele mai mișcătoare perioade din toate viețile 
lor pe această planetă, în acest cadru de timp de șase până la douăsprezece luni.  

Ei nu vor scrie neapărat la Crimson Circle despre 
asta și, cu siguranță știu că Crimson Circle nu o 
va valida într-un fel sau altul. Totul depinde de 
individ. Nu vor posta asta neapărat peste tot în 
media socială. Nu vor scrie neapărat cărți despre 
asta, deoarece este atât de profund personal 
și, de asemenea, există o cunoaștere că fiecare 
persoană va trebui s-o facă în propriul său fel.  

Nu există niciun profesor în această parte de 
sfârșit a drumului, la acest final al ajungerii 
voastre la Realizare. Nu sunt profesorul vostru. 
Eu sunt o oglindă. Sunt o mare oglindă pentru 
absolut fiecare dintre voi. Nu există niciun 
cuvânt pe care vi-l predau sau îl spun, care să vă 
învețe, de fapt. Pur și simplu vă reflect pe voi, și 
de aceea putem face un Shoud ca acesta, și pot 

fi cinci, 10, 20.000 de oameni care să-l asculte și toți îl vor auzi diferit, pentru că se aud pe 
ei în Shoud. Ei sunt conștienți de faptul că există mai multe lucruri, dar simt că este atât de 
personal. Nu e vorba despre mine. Este pentru că voi vă auziți propriul vostru Sine, vă simțiți 
propriul vostru Sine, aici.

Așadar, dragii mei prieteni, iată-ne aici, în această vară a Realizării. Cum urmează să știm la 
sfârșitul verii? Cauldre îmi pune această întrebare de cel puțin 20 de ori pe zi, și eu continui 
să-i dau același răspuns. Așa-i că e nebunesc să continue să creadă că răspunsul se va 
schimba? Poate doar să inventez ceva ca să-l potolesc, încât să înceteze să întrebe în mod 
constant: “Cum urmează să știm? Cum urmează să știm?” Simțiți în asta. Pur și simplu, simțiți 
în asta. Veți ști când este corect și potrivit să știți, și asta este. Asta este.    

Dar, iată-ne aici, în acest timp al Realizării. Suntem în mijlocul verii – sau al iernii – însă mijlocul 
verii în care ajungeți la Realizare. Nu este ca și cum ticăie un ceas mare. Este mai mult ca și 
cum ceva se desface și se dezvăluie și se deschide, și totul în mijlocul acestui coronavirus 
nebun. Nu e nicio coincidență că toate astea se întâmplă în același timp.   

O Planetă în Schimbare

Nu e deloc o coincidență că planeta urmează să treacă prin una din cele mai mari schimbări – 
nu, retrag asta – cea mai mare schimbare prin care planeta a trecut vreodată, într-o perioadă 
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de timp atât de scurtă, condensată. Nu numai că aveți coronavirusul, care realmente 
acționează ca să miște lucrurile pe planetă. Și știu că de fiecare dată când există schimbare, 
de fiecare dată când există o mare transformare, asta cauzează foarte multă agitație și haos 
și anxietate și frică, dar este acolo făcându-și treaba, totul în acest moment perfect de pe 
planetă, și totul în contextul Timpului Mașinilor, un timp în care tehnologia schimbă însăși 
natura speciei umane, a minții umane și orice altceva omenesc. Și totul se întâmplă chiar 
acum, și voi ați ales să fiți aici. 

Am spus de multe ori înainte, ați fi putut ajunge la Realizare în ultima voastră viață sau acum 
20 de ani sau indiferent, dar voi ați ales să fiți aici. Simțiți în frumusețea și înțelepciunea 
acestui lucru, în lumina care vine de la Maestrul așezat pe banca din parc, care ar fi putut 
fi din viața trecută, ar fi putut fi în anii 1700, poate fi în anul 2060. Nu contează, pentru că 
Maestrul este fără timp. Dar acea lumină ce strălucește în afară, nu doar către planetă ci, mai 
mult decât orice, către omul care era pe planetă, și omul primește acea chemare la trezire, și 
omul primește acea cunoaștere că: “Asta este”, și apoi omul își permite Realizarea.    

Planeta trece prin acest timp 
incredibil și am fost întrebat 
de Shaumbra: “Adamus, nu ești 
îngrijorat în legătură cu asta?” Nu, 
ăsta ar fi cam ultimul lucru. Sunt 
entuziasmat de asta. Și apoi ei 
spun: “Adamus, nu e groaznic că toți 
acești oameni mor?” Mor oameni în 
fiecare zi, și nu vreau ca asta să sune 
rece, însă moartea este o tranziție 
naturală. Încetați să vă mai fie frică 
de ea. Încetați să vă gândiți la ea 
ca la vreun lucru îngrozitor, teribil, 
diabolic. Este o tranziție naturală 
și, cei care tranziționează acum, o 
aleg la un anumit nivel, poate nu la 
cel al sinelui lor uman cu conștiință 
limitată dar, la un anumit nivel, ei 
spun: “Voi pleca acum. Mă voi întoarce după ce schimbarea este făcută.”

Nu-i așa că există o anumită înțelepciune în asta? Nu-i așa că există o anumită înțelepciune în 
a spune: “Știi, lucrurile sunt chiar nebunești pe planetă acum, și mi-a fost cam greu, oricum. 
De ce să nu mă întorc pur și simplu când lucrurile se liniștesc puțin, după ce are loc această 
întreagă schimbare care se petrece?” Nu e o idee rea. Este precum a spune că veți aștepta 
până când lucrurile s-au liniștit puțin și apoi, veți reveni. Nimic în neregulă cu asta. 

Așadar, iată-ne aici, pe această planetă, chiar acum – la momentul zero, nu numai asta, dar 
aici, în Statele Unite ale Americii, este Ziua Independenței, 4 iulie, libertatea. Eu am fost 
implicat îndeaproape în a ajuta la făurirea Constituției Statelor Unite. Am fost aici, în ultima 
mea viață, de cinci ori, pentru a-i ajuta pe Părinții Fondatori. Așadar, și pentru mine este 
o zi specială – independența – deoarece, dintre toate lucrurile pentru care am o pasiune, 
este libertatea – libertatea – și, în cele din urmă, eliberarea din cătușele condiției umane, 
eliberarea înapoi în starea de grație și în starea de curgere. 

Acest coronavirus, care se întinde pe toată planeta, și am vorbit înainte despre asta, nu va 
dispărea imediat. Ei vor continua să spună că sunt exact pe punctul de a rezolva problema, 
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și că îl țin bine sub control, și tot restul. N-o fac. Deloc. Nu e nevoie să vă fie frică de el, însă 
nu îl au sub control. El va continua să aibă mutații. Va continua să dezvolte mai multe ramuri 
care ies din el, chestii atașate, ca să se asigure că nu dispare imediat, și va continua să aibă 
mutații în multe feluri diferite. Dar uitați-vă la el ca la un răspuns la conștiință, nu ca la vreun 
virus nefast, ci un răspuns la conștiință și apoi, la un moment dat, va dispărea pur și simplu. 
Va zăpăci comunitatea medicală. Ei vor avea tot felul de scuze pentru asta, dar îi va zăpăci. 
Oh, și pe oamenii cărora le plac conspirațiile. Aa! Asta va fi o hrană ce va continua timp de 
decade, despre ce l-a cauzat în primul rând și dacă a fost vorba de un guvern sinistru sau de 
forțe extraterestre care l-au pricinuit omenirii, și ei vor continua la nesfârșit despre asta. Nu, 
este la fel de simplu ca bună ziua: un virus al conștiinței. 

Și, în ultimă instanță, cel mai mare 
impact este asupra economiei, și apoi 
există variații ale acestui fapt. Lovește 
economia, dar când economia este lovită, 
ce se întâmplă? Mulți oameni sunt foarte 
strâmtorați. Ei trăiesc oricum într-un mod 
foarte sărăcăcios. Ei sunt în acea stare de 
existență și mentalitate de ”doar suficient”. 
Și acum, când există chiar mai puțin decât 
înainte, ce se întâmplă? Tulburări sociale. 
Tulburări sociale și, dintr-odată oamenii 
devin foarte furioși și intoleranți. Deodată, 
izbucnesc accesele de mânie. Deodată, 
totul devine iască pentru ca o singură 
mică, mititică scânteie, să pornească orice.

Vedeți tulburările sociale chiar acum în Statele Unite, vocea minorităților ieșind acum la 
iveală, și mare parte din ce se întâmplă este pus pe seama brutalității poliției. Însă problema 
reală sunt finanțele. Problema adevărată. Dacă existau echilibru economic, oportunități și 
acces pentru toți, nu ar fi existat toată această tulburare socială. Priviți la ceea ce se petrece 
acum în Hong Kong. Este despre a fi liber și a fi democratic, dar este și despre capacitatea de 
a fi pe cât de abundent alege cineva să fie, și acest drept civil, acest drept al sufletului, este 
negat de către cei din Hong Kong. 

Acesta nu este sfârșitul tulburărilor sociale care apar în multe feluri diferite, pe întreaga 
planetă. Cu adevărat, este doar începutul. Vor apărea în multe moduri diferite. Unii dintre 
voi deveniți anxioși legat de asta. Respirați profund. Asta nu vă aparține. Nu, asta nu vă 
aparține. Voi aveți alte lucruri de făcut, pe planeta asta. 

Așadar, ce vedem acum, este o planetă în tulburare, o planetă într-un timp de mare, mare 
schimbare, cea mai mare schimbare care a avut loc vreodată. Și nu spun asta în sens larg, sau 
nu o spun pentru a face o mare declarație. Este pur și simplu ceea ce se întâmplă pe planetă.

Somn și Vise

Din perspectiva mea, este foarte interesant să observ. Există lucruri despre care, în mod 
evident, nu se vorbește la știri, dar ce am văzut, de asemenea, este că tiparele de somn sunt 
ca niciodată înainte. M-am uitat la ele, cumva din punct de vedere istoric, energetic, și sunt 
cel puțin trei sau patru mii de ani de când nu a mai existat atât de mult somn pe planetă. 
Este remarcabil. 
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Acum, asta este probabil datorită faptului că mulți oameni au stat acasă și, deodată, ei devin 
foarte somnoroși. Obosesc foarte tare. Așa că, a ațipi este noua distracție globală. Un pui de 
somn.

Oamenii dorm mai multe ore, da, pentru că ei nu trebuie să-și programeze ceasul să sune și 
să se scoale dimineața să meargă la un job sau, dacă ei au un job, îl fac de acasă. Nu trebuie 
să facă naveta și să se îmbrace și toate celelalte. Se petrec câteva lucruri chiar urâte exact 
când cineva intră în prima ședință video dimineața, pentru că unii sunt dezbrăcați. Mulți 
dintre ei nu au făcut duș. Nu s-au spălat pe dinți sau nu s-au pieptănat ori altele. Asta-i în 
regulă. E puțin mai relaxată treaba. Dar, dacă ați fi putut să-i vedeți cum i-am văzut eu, uf! 
Uau. Poate mai târziu în timpul zilei, gen pe la ora trei, patru, ei ar putea face un duș sau ar 
putea doar să meargă să tragă un pui de somn și să încerce să facă un duș a doua zi.

Este o cantitate incredibilă de somn pe planetă, și ăsta este un lucru bun. Este un lucru bun 
– să dormi – pentru că îți repari corpul; revii la o stare de spirit puțin mai normală. Ajută 
mintea. Se doarme la greu și știu că mulți dintre voi ați dormit mult și apoi, vă întrebați: “Este 
ceva în neregulă cu mine?” Deloc. Este timpul să dormiți.

Și apoi, visele. Deci, știți 
voi, dacă era să vă uitați 
la vise per ansamblu 
referitor la oameni; toți 
visează mereu, dar vorbesc 
despre intensitate și ritmul 
viselor care au loc. Este ca 
o fabrică de vise acolo, toți 
visează și visează, visează 
lucruri despre care nu au 
visat niciodată, amintindu-
și mai multe vise. Dacă ați 
fi studiat oamenii, haideți 
să spunem, acum doi ani, 
și ați fi spus: “Îți amintești 
visele de noapte?” – gen, în 
fiecare noapte – marea majoritate nu o fac. S-ar putea să-și amintească – asta a fost cu câțiva 
ani în urmă – s-ar putea să-și amintească că au visat. De obicei, abia își amintesc că au visat, 
o dată sau de două ori la două săptâmâni, dar nu și care a fost visul. Există multe vise care au 
loc acum, și oamenii se trezesc în mijlocul nopții. Se trezesc din somnulețul lor cu vise. Ei își 
amintesc visele ca niciodată înainte. Această lume este un tărâm al viselor acum, și o știți și 
voi, pentru că treceți prin asta.

Unele dintre vise sunt frustrante. Câteva dintre ele sunt doar fără însemnătate aproape și, 
știți voi, acum aveți acele vise care doar continuă și continuă și continuă. Par a fi ore și ore 
și ore de visat, și uneori vă treziți în mijlocul nopții ieșind din acel vis și, ce se întâmplă? Vă 
culcați la loc mai târziu, reluați visul. Ce se întâmplă cu asta?

Când voi ajungeți la un timp de schimbare, pentru voi, Shaumbra, visele sunt pur și simplu 
un mod în care dragonul ajută la eliberarea unora dintre rănile vechi, profunde, și vinovății 
dinăuntru. Visele nu sunt menite să fie revăzute și procesate și analizate și să mergeți la un 
consilier și să vorbiți despre ele. Este pur și simplu: “Oh, ăsta este târât afară, ceva care a fost 
ținut înăuntrul meu și este scos afară pentru a fi eliberat.” Despre asta este vorba.
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Visele sunt povești vechi, coșmaruri vechi, vinovății vechi. Nu vi le amintiți mereu exact așa 
cum s-au petrecut, și asta nu are importanță. Nu contează nici chiar faptul că aveți în derulare 
aceste serii de vise nebune, nebune. Tot ceea ce este important este să știți că acestea sunt 
lucruri care sunt eliberate, lăsate să plece, astfel încât voi să puteți intra în Realizare. Și, 
referitor de starea de vis, devine foarte, foarte intensă exact înainte de Realizare. Este mai 
bine, într-un fel, să o faceți acolo, decât conștient, prin minte, când sunteți treji. Lăsați tot 
acest gunoi să plece noaptea.

Știu că unii dintre voi sunteți epuizați din pricina viselor și sunteți provocați mental, perplecși 
din cauza viselor. Opriți-vă doar și respirați profund. Totul este doar despre această treabă 
care iese, se întoarce la energia voastră, într-un mod foarte pur și curat. Pentru oameni, în 
general, chiar acum, au loc o grămadă de vise. 

Ce se întâmplă pe planetă este că există un grup 
mare de oameni, majoritatea oamenilor tânjesc pur 
și simplu să se întoarcă de unde tocmai au plecat, își 
doresc să se întoarcă la viețile lor. Atât de mulți dintre 
ei doar așteaptă să se deschidă tavernele și barurile, 
resturantele și magazinele, năzuind să poată să-și ardă 
măștile de protecție, niciodată să nu mai trebuiască 
să poarte una, doritori să fie liberi să călătorească 
oriunde vor, să se urce într-un avion. Dumnezeu știe 
de ce ar vrea cineva să facă asta, în afară de a se urca 
într-un avion. Ei vor doar să se întoarcă la vremurile 
pe care le-am avut acum șase luni. E interesant, 
deoarece asta nu se va întâmpla. Nu se va întâmpla. 
Vreau să spun, unele lucruri, adică, da, restaurantele 
se vor redeschide, dar dintr-un punct de vedere al 
conștiinței, nu se va întâmpla. Nu puteți niciodată să vă întoarceți de unde ați venit.

Unele dintre lucrurile vechi, unele dintre lucrurile pe care v-ați bucurat să le faceți, precum 
a merge să jucați popice, popicăriile se vor deschide. Dumnezeu știe de ce vrea cineva să 
joace popice, dar acest tip de lucruri. Dar va fi ceva diferit în aer, în conștiință, când vom ieși 
din toate astea. 

Acum, cei mai mulți dintre oamenii de pe planetă doar așteaptă să iasă din asta, și acum 
ei devin frustrați. Ei au crezut că s-ar sfârși, știți voi, în aprilie sau mai. Apoi au crezut că se 
încheia nu mai târziu de, ei bine, în vremea asta, la începutul, mijlocul verii. Acum li se spune 
că ar putea fi un timp îndelungat, ar putea fi șase luni, opt luni sau mai mult, înainte de a fi 
cu adevărat lăsați din nou, afară din case.

Așa că, devin frustrați și continuă să tânjească și să aștepte să se întoarcă, și, în acea frustrare, 
ei sunt forțați să se uite la viețile lor, ce fac, unde se află, și ăsta este momentul când tulburarea 
începe, pentru că ei spun că există un dezechilibru al drepturilor lor civile. Dar, cu adevărat – 
și nu pot să subliniez destul acest fapt – este un dezechilibru al drepturilor lor financiare care 
este pus în evidență, pentru că ei nu știu cum să formuleze asta clar. Ei nu îl înțeleg, așa că 
se dovedește a fi ceva pentru drepturile lor civile sau împotriva brutalității – ceea ce desigur 
nu este corect – dar dacă realmente ar arunca o privire la asta, este vorba despre drepturile 
lor financiare, este despre egalitatea economică, și asta se va schimba. În mod absolut, se va 
schimba. Așadar, există această mare majoritate care vor doar să se întoarcă la rutina lor veche. 
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Re-Imaginarea Lumii

Există un număr mic de oameni pe planetă, aș spune circa 6,5%, care înțelege că planeta 
se află acum, în acest abis al schimbării. Este un timp al unei oportunități incredibile de 
schimbare. Acestui procent de 6,5% nu îi este teamă de ceea ce se petrece acum. Ei o 
înțeleg la un nivel de conștiință mai înalt, că există acest potențial pentru o izbucnire reală 
de progres, și progresul poate sosi oriunde, începând cu dezvoltarea masivă de tehnologii 
noi, sau o vastă înțelegere nouă a corpului omenesc, ca niciodată înainte, ce sunt ADN-ul 
și ARN-ul cu adevărat, și toată funcționarea corpului. Cineva chiar va da întâmplător peste 
acest lucru pe care eu îl numesc anayatron. Ei nu îl vor numi așa. Îi vor da alt nume, dar faptul 
că organismul are în el un sistem de comunicare intern, invizibil, și odată ce te conectezi la 
asta, poți explora orice parte a corpului biologic omenesc.      

Ce apare ca rezultat al cercetării care are loc acum, este fără precedent și, acest procent 
de 6,5% de oameni destul de conștienți înțeleg cu adevărat asta. Ei încep să re-imagineze 
lumea. Acum, nu este un efort al unui grup mare. Nu este organizat, cel puțin la nivel uman, 
dar ei re-imaginează lumea chiar acum – ce poate fi, în ce direcție o vor lua lucrurile. Ei nu 
sunt afară la congresele politice și demonstrând pe străzi sau hotărând dacă vor merge cu 
un partid sau altul. Într-un fel, ei sunt dincolo de asta. Ei sunt mai conștienți și, apropo, nu e 
vorba neapărat de voi, Shaumbra. Voi intrați în propria voastră categorie. Ei re-imaginează 
lumea. Și vreau să iau un minut aici cu voi, haideți să ne uităm acum la re-imaginarea planetei.

Așadar, îi vor cere dragei Linda 
să vină în față. Am pregătit 
instrumentul meu preferat de 
scris, tabla elementară de scris 
pentru Linda.

Așadar, haideți să ne oprim un 
moment și, ce re-imaginează ei? 
În ce direcție merge planeta? 
Nu este neapărat ceea ce voi ați 
re-imagina, dar vreau să simțiți 
realmente în ce se întâmplă pe 
planetă acum. O voi emite eu pe 
prima și apoi voi cere părerile 
voastre. Pfff! Cineva a întrebat, ei 
bine, cum cer părerile voastre? Este 
ca și cum, vă cer părerile și apoi 
voi, într-un fel, le proiectați în afară și eu le aud și Linda le scrie pe tablă (Linda chicotește). 
Atât e de simplu. Amintiți-vă, ne aflăm în Și. Ne aflăm în Și, și unii dintre voi spun: “Oh, știi, 
noi nu suntem acolo. Cum vei știi tu?” Noi suntem aici! Și știu! O să le culeg pe cele bune. 

În regulă, voi începe cu prima, Linda, pe tablă, dacă ai scrie în partea de sus: “Re-imaginând”. 
Re-imaginând. Când aveți o clipă, în afara a ceea ce facem acum, re-imaginați. Simțiți în ceea 
ce face acest întreg grup, aceste 6,5 procente, re-imaginând.  

~ Mediul înconjurător

În regulă, bine, primul pe tablă, mediul. Există mulți care re-imaginează mediul înconjurător. 
Însă nu – doar lăsați-mă pe mine să termin asta și apoi vă voi invita pe voi. Ei re-imaginează 



Pasiunea 2020 • Shoud 11

12

mediul acum, ceea ce ar putea fi. Mulți dintre ei simt foarte puternic în legătură cu încălzirea 
– nu știu cum o numiți în prezent – încălzirea globală, schimbarea globală sau indiferent 
cum, dar ei re-imaginează felul în care oamenii se raportează la mediu.

Acesta este un pas imens, pentru că până acum, în cea mai mare parte, oamenii au trebuit 
să transforme sau să se lupte cu mediul, elementele. Au trebuit să supraviețuiască înăuntrul 
lor. Însă acum, pe măsură ce Gaia pleacă, oamenii își iau responsabilitatea pentru planetă. Ei 
re-imaginează relația cu planeta, cum îi servește și cum pot fi responsabili pentru ea.

În regulă, acela care tocmai și-a spus părerea. Acum, când spun să strigați, doar proiectați-
vă energia, conștiința, eh, unii dintre voi ar numi-o vocea voastră psihică. Dar voi trebuie 
să o proiectați, la naiba. Știți voi, dacă stați acolo ținând-o în ceea ce toți – nu voi toți – 
mulți dintre voi faceți; voi o țineți înăuntru, și deveniți mentali în privința ei. Nu, voi doar o 
proiectați în afară. Asta este ceea ce face un Maestru. Nu o impuneți. Este ca Maestrul care 
radiază lumina. Maestrul nu spune: “Iată aici lumina. Mai bine o mâncați că de nu...” Nu, doar 
respirați profund, aici, și proiectați-vă conștiința. Asta-i tot. O s-o aud. În regulă. Ce era? 

~ Călătoria în Spațiu

Călătoria în spațiu. Asta este una destul de bună. A te re-imagina pe tine însuți în Univers – o 
să schimb asta puțin. Câte unul pe rând. Voi toți țipați acum, practicând (Adamus chicotește). 
Doar așteptați. Voi ajunge la voi. 

Călătoria spațială. Este 
adevărată, și ce este 
realmente în miezul 
călătoriei spațiale este 
înțelegerea relației 
Pământului cu Universul 
fizic și cu ceea ce este cu 
adevărat acolo în afară. 
Care este următorul mare 
lucru în călătoria spațială? 
Aici este punctul în care 
devine captivant. Nu este 
vorba doar despre a merge 
pe Marte. E atât de lung 
și încet, și Marte nu este 

tocmai un spa de lux. Vreau să spun, mergeți acolo, vedeți cu ochii voștri, dar ceea ce apare 
ca un rezultat al re-imaginării călătoriei spațiale este ajungerea la o nouă înțelegere, poate 
chiar în timpul vieții voastre, că nu e nevoie să vă urcați într-o mică rachetă de metal cu 
ceva combustibil în ea, și să vă propulsați către o altă planetă. Vor exista noi modalități de a 
merge prin coridoarele multidimensionale. Vor fi teorii la început, teorii destul de puternice, 
și apoi cineva va începe să o facă mai întâi cu mici particule și apoi cu maimuțe.  

LINDA: Star Trek.

ADAMUS: Mulțumesc. Da, așadar ei re-imaginează Star Trek. Da. Poate va exista o serie Star 
Trek complet nouă pentru Linda (ea chicotește).
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 ~ Familia

Următoarea, re-imaginarea familiei. Asta e ceva important – familia.

LINDA: Familia?

ADAMUS: Re-imaginarea familiei. Nucleul familiei, felul în care familia e concepută, a fost 
experimentat de multă vreme. E timpul să fie re-imaginată. Nu trebuie să fie modul vechi în 
care găsiți pe cineva, vă căsătoriți, aveți copii și muriți.

Re-imaginarea familiei. Ce înseamnă o familie acum, pe planetă? Ei bine, cine e familia? 
Vreau să spun, există familie de sânge, dar există multe alte familii care apar. Și familia, ce 
aveți pe planetă? Trebuie să fac apel la Cauldre aici, aveți pe planetă familii amestecate 
și familii combinate și familii disfuncționale și orice alt tip de familie. Asta se schimbă. Și 
sunt mulți care vor să se întoarcă la familia tradițională. Ei spun că întreaga problemă cu 
Pământul, cu planeta, e pentru că ne îndepărtăm de familia tradițională.

Da. Obișnuiți-vă cu asta, pentru că va continua. Și ce spuneți când nu mai există o mamă 
naturală obișnuită și un tată natural obișnuit? Când vă duceți practic la laborator și cumpărați 
amestecul potrivit și aveți propriul vostru copil și chiar vă proiectați copilul, ce vreți voi. Nu 
aveți nevoie de un partener și nu aveți nevoie de toate celelalte capcane. Sau atunci când 
familiile, jumătate din ele sunt roboți și jumătate sunt oameni sau, fragmente din fiecare. 
Știți, aveți asta în aceeași familie – asta e o familie amestecată, unde unii sunt roboți și unii 
sunt carne și oase. Deci, da, familia e ceva ce se re-imaginează.

~ Biologia

Ce altceva? În regulă, biologia în general. Biologia, în general. Absolut adevărat. Acesta 
este probabil unul din lucrurile cele mai evidente care urmează să se petreacă, schimbarea 
biologiei. Cu tot ce se descoperă acum despre corp, ca rezultat al întregii infuzii de bani 
și efort în problema coronavirusului, ei vor descoperi multe, multe alte lucruri. Vor începe 
realmente să înțeleagă biologia și, odată ce începeți să o combinați cu tehnologie, aveți o 
întreagă – ei bine, am vorbit despre asta în ProGnost 2018 – aveți o specie de oameni cu 
totul nouă, și asta se petrece chiar acum. Chiar acum. Și combinați asta cu familia, aveți o 
dinamică cu totul diferită pe planetă.

~ Economia

Ce altceva? Economia. Da, am vorbit despre asta – ai vrea să scrii asta, Linda? Economia. Am 
vorbit despre asta de curând, în Actualizarea ProGnost 2020, ce este o economie și cum se 
schimbă ea, și vă voi da un mic indiciu în avans despre asta. Dar, în principiu – economia, 
apropo, originile latine* ale cuvântului “economie” înseamnă casă, administrarea casei.

*n.tr.: de fapt, originea cuvântului economie provine din limba greacă: oikos = casă, și nomos = 
conducere; conducerea casei, conform wikipedia

Așadar, economia lumii se schimbă. Se mută de la a fi controlată de bănci și guverne, ceea ce nu 
a fost cu totul rău, dar este timpul să ne mișcăm dincolo de asta și să intrăm în lucruri precum, 
așa cum am menționat, criptomonede și să se înțeleagă că urmează să fie un fel de efort global 
pentru a democratiza economia. Și nu va fi ca rezultat al guvernului. Va fi rezultatul, într-adevăr, 
al corporațiilor, și la început guvernul va protesta violent și va fi refractar. Dar se petrece.

https://store.crimsoncircle.com/prognosttm-2018-into-the-new.html
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~ Dieta

Așadar, ce altceva? Dietele. Ăsta e un punct important. Oh, am auzit sex. Deci, să vorbim 
despre diete mai întâi și, apoi, vom ajunge la sex.

Deci, dietele se schimbă cu siguranță, felul în care oamenii mănâncă și, da, se îndreaptă spre 
o mulțime de – știți, acum, există o mișcare spre alimente naturale și restul dar, destul de 
curând, o să se îndrepte spre, voi spune, mâncăruri proiectate.

Ce e o mâncare proiectată? Ei bine, e o chestie unde întregul vostru corp și biologia sunt 
evaluate cu tehnologie și, apoi, tehnologia produce ceva special proiectat pentru voi, nu 
pentru toți ceilalți, și nu e o dietă de slăbit, la modă, pe care o face toată lumea. E dieta 
voastră și dieta ar putea fi foarte ușor – și nu glumesc – foarte ușor printată cu o imprimantă 
3D, exact cu componentele potrivite pentru voi. Și apoi imprimanta 3D și tehnologia voastră 
sunt atât de deștepte, ele înțeleg ce vă place și ce nu, când vine vorba de gust și mâncare și 
temperatură și textură și tot restul și – vroiam să spun că o scuipă, dar asta sună scârbos – 
elaborează, gătesc ceva doar pentru voi. Așa că introduceți la un capăt doar ceva elementar, 
să spunem, o substanță pe bază de proteine, și iese ceva special pentru voi, conceput pentru 
voi. Și nu vechile, știți voi, nu doar friptură și cartofi, ci ceva, oh, e o mâncare proiectată, 
concepută pentru voi. Deci da, asta e ceva important.

~ Sexul

Sexul. Ei, sexul este re-
imaginat acum și ăsta e 
un drum cu hopuri. Ehei! 
Sexul e realmente în 
miezul vinovăției și rușinii 
omenirii și este locul unde 
este depozitată foarte 
multă vinovăție și rușine. 
Așadar, în timp ce sexul 
este re-imaginat, o să 
aveți un fel de pornografie 
cibernetică, uimitor...

LINDA: Ce?

ADAMUS: Da, pornografie cibernetică. Nu știți ce e aia? (Linda se strâmbă, Adamus chicotește) 
Aici intervine realitatea artificială – folosirea realității artificiale pentru a stimula sexul – și 
știți, o să fie răspândit. Presupun că dacă aveți de gând să investiți în ceva, chiar dacă e 
oarecum ciudat (Linda icnește), asta ar fi o chestie bună, deoarece va fi atât de răspândit 
(Linda icnește din nou). Dar oamenii trec dincolo în re-imaginarea lor. Ei re-imaginează 
sexul, din nou, într-un fel în care se transformă într-un lucru foarte frumos, personal, între 
doi oameni, care nu e plin cu atât de multă rușine și vinovăție, așa cum a fost sexul înainte. 
Dar nu vor fi vechile limitări tipice, sau inhibițiile despre sex.

Până în decadele recente, sexul era doar ceva între un bărbat și o femeie – trebuia să fie doar 
pentru un bărbat și o femeie – și cu scopul de a face bebeluși. Asta se schimbă și, după ce 
trece prin niște poticneli pe drum, sexul va fi re-imaginat ca ceva frumos, ce oamenii pot 
experimenta unul cu celălalt, fără vinovăție. Fără vinovăție. Cred că asta e cea mai mare re-
imaginare a sexului.



Pasiunea 2020 • Shoud 11

15

~ Copiii și Educația

Ce altceva? Am auzit “copiii”. Da. Ați observat cum multe din acestea sunt foarte similare 
– familie, biologie, sex și copii. Cum v-ați re-imagina copiii voștri? Îi întreb pe aceia dintre 
voi care sunt părinți. Cum vi i-ați re-imagina? Unul din lucrurile cele mai importante despre 
re-imaginarea copiilor, pe care ar trebui să-l adăugăm – pe care l-am auzit de la cineva chiar 
acum – educația. Aveți dreptate, deoarece cele două se leagă foarte, foarte strâns. Așadar, 
dacă ai vrea, dragă Linda, educația.

Când vă re-imaginați copiii voștri, 
aproape că trebuie să vă re-imaginați 
educația, deoarece educația ajunge la 
ultima ei răsuflare, așa cum este acum. E 
așa de arhaică. E așa de urâtă. V-am spus 
povestea educației mele în viața mea 
ca Saint-Germain, și nu era vorba de 
studiul obositor al cărților și tot restul. 
Era experiența trăită. Așadar, educația și 
creșterea copiilor.

Deci tehnologia va fi, în principiu, sursa 
educației, supravegheată de un profesor 
foarte bun, dar profesorul o să fie 
inteligența artificială (IA). Profesorul va fi 
inteligența artificială dar, ca și mâncarea, 
profesorul IA va ști exact ce metodă de 
învățare e potrivită pentru copilul vostru. 
Va înțelege – din mișcările ochilor, 
temperatura corpului, abilitatea de a se 
focaliza pentru orice perioadă de timp, 
entuziasmul din creier, precum și din biologie – care e cea mai bună metodă de învățare 
pentru copil, și va crea ceva specific pentru acel copil, acordat direct la el. Asta o să elimine, 
de asemenea, o grămadă din lucrurile pe care le aveți acum pe planetă – ADD* și lucruri de 
genul ăsta – întrucât sunt pur și simplu ființe ce nu vor să se conformeze la un sistem de 
educație foarte vechi, rigid. IA va fi o parte importantă din re-imaginarea educației.

*n.tr.: ADD = Sindromul Deficitului de Atenție, în engleză Attention Deficit Disorder

Așadar, creșterea copiiilor va deveni foarte, foarte diferită în ce privește educația și abilitatea 
lor de a fi mai degrabă în experiență, decât într-o clasă sau într-o lecție, și asta o să fie o 
schimbare foarte, foarte mare. Și există o mulțime de forțe foarte puternice care nu vor ca 
asta să se petreacă – uniuni și guverne și lucruri de genul ăsta – și biserici – ce nu vor ca asta 
să se întâmple, dar asta e ceea ce se re-imaginează acum.

Vom lua doar încă două din public, lucruri ce sunt re-imaginate pe planetă.

~ Guvernul

Guvernul. Ăsta e un punct important. Guvernul.

În toiul acestui întreg coronavirus, oamenii chiar se satură până peste cap de guverne. Vreau 
să spun, mereu au făcut-o, dar acum ei într-adevăr înțeleg că guvernul nu face prea multe 
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pentru ei. De aceea am spus, în recenta noastră Actualizare ProGnost, că cele care vor face, 
de fapt, schimbările reale pe planetă, sunt corporațiile. Dar guvernele urmează să schimbe 
felul în care – procesul prin care îi guvernează pe ceilalți, dar chiar nici măcar nu vreau să 
prezic sau să estimez încotro se îndreaptă asta. Dar cred că mișcarea cea mai importantă, în 
alegeri, în special pe parcursul următorilor 10 ani – începând acum, dar durând 10 ani – vor 
fi dați afară toți pungașii vechi. Și o să fie cu poticniri la început, deoarece o să-i aveți pe 
cei noi intrând în guvern, foarte neexperimentați dar, într-un fel, ăsta e chiar un lucru bun, 
deoarece ei o să fie mult mai deschiși la adevăratul scop al guvernării.

Guvernul nu ar trebui să conducă lucruri pentru oameni; ar trebui să sprijine oamenii. E 
ca și într-o corporație bună. Șefii nu sunt acolo ca să domine alți oameni, să le spună ce să 
facă; ei sunt acolo pentru a sprijini oamenii. Așa că o să vedem pe planetă o inversare sau o 
schimbare majoră în guverne, în mod special.

~ Drepturile Civile

Ce altceva? În regulă, ultima. Drepturile civile, deoarece este o problemă. Drepturile civile.

Așadar, aveți rasele majoritare de pe planetă și, într-un fel, până în decadele recente, ele au 
trăit oarecum în propriile lor arii. Odată cu apariția călătoriilor moderne, oamenii au început 
să devină mai mobili, să se deplaseze, amestecându-se unii cu alții și căsătorindu-se între ei, 
și tot restul. Așadar, întreaga problemă a rasei și a oportunității și a economiei și guvernului, 
toate merg cumva mână-în-mână, și ce-o să se întâmple cu asta?

Există câteva lucruri pe care le văd întâmplându-se. Unul este că o să existe multă tulburare 
din cauza inegalităților rasiale, în special în lumile vestice și, în cele din urmă, pretutindeni. 
În cele din urmă – cum să spun asta, încerc să fiu întrucâtva corect politic – dar, în final, toți 
trebuie să înțeleagă că nu sunt victimele culorii lor, sexului lor sau orientării sexuale sau a 
nimic altceva sau a economiei lor. Nu sunt victime.

În cele din urmă, întorcându-ne de unde am plecat cu toate astea, având conștiința crescută 
pe planetă, din ce în ce mai mulți oameni vor începe să înțeleagă că ei nu sunt victime. E 
important să aibă o voce acum, să se asigure că acea voce este auzită, că lucrurile trebuie să 
se schimbe dar, în cele din urmă, lucrurile se reduc la individ. Și având acces deschis și egal, 
lucru care va începe să se petreacă din ce în ce mai mult, deoarece guvernele se vor schimba 
și corporațiile care domină într-adevăr economiile lumii vor insista asupra acestui lucru, toți 
vor avea acum șanse egale. Acum, depinde de ei ce vor face cu asta. În cele din urmă, toți 
trebuie să-și asume responsabilitatea pentru alegerile lor, deciziile și energia lor.

Așadar, mulțumesc, dragă Linda. Scrisul tău de mână este splendid.

LINDA: Până la sfârșit.

ADAMUS: Îmbrăcămintea ta de azi este așa de frumoasă, vestimentația ta.

LINDA: Mulțumesc.

ADAMUS: Așadar, planeta este re-imaginată acum. Simțiți în asta pentru un moment. Există 
un procent de aproximativ 6,5 % din populația lumii care se distanțează puțin. Ei știu că 
ceva se întâmplă. Nu se adună împreună în întâlniri de grup sau ceva. Ei nici măcar nu se 
cunosc unii pe alții neapărat, dar sunt destul de mulți pe planetă care re-imaginează această 
planetă, ce ar putea fi în viitor. Ei nu vor merge înapoi după ce dispare această treabă cu 
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coronavirus, ei nu se vor întoarce la vechile moduri. Acum este momentul favorabil.

Așa că haideți să respirăm foarte profund cu asta.

Lumina Shaumbrei

Asta ne aduce la voi, la Shaumbra, la lucrurile prin care treceți voi în acest moment. Asta ne 
aduce la acest timp al Realizării.

Așadar, iată-vă aici ca oameni, în 
mijlocul tuturor acestor lucruri, și știu 
că deveniți foarte anxioși. Aveți multă 
anxietate și probabil acesta este un 
lucru bun, sau cel puțin vă spune că 
probabil sunteți exact acolo unde 
trebuie să fiți. Dar anxietatea este: 
“Unde ar trebui să fiu?” Anxietatea este: 
“Când se petrece această Realizare?” 
Anxietatea înseamnă mulți dintre voi 
gândind: “Ar trebui să fiu afară acolo 
luptând pentru o cauză.” Anxietatea 
este: “Lumea se prăbușește și nu știu 
ce să fac cu asta.” Acesta e momentul în 
care vă opriți și respirați foarte profund 
și realizați că, nu, de fapt totul e în 
perfecțiune, chiar și locul unde sunteți, 
ceea ce faceți.

Maestrul stătea pe banca din parc și simplu, își strălucea lumina lui sau a ei. Acea lumină s-a 
răspândit în lume. Acea lumină era fără agendă. Lumina nu încerca să-și re-imagineze nimic. 
Fără agendă, fără cauză, fără direcție sau altceva, pur și simplu o strălucire de lumină.

Ar fi alții care ar putea simți în acea lumină și apoi ar putea să-și înceapă re-imaginarea 
planetei. Ar fi alții care ar prelua sarcina de schimbare a economiilor, de schimbare a 
biologiei și chiar de schimbare a călătoriilor în spațiu, de schimbare a tehnologiilor. Alții ar 
face asta, pentru că încep să re-imagineze. Ei, la fel ca și partea umană a Maestrului, veniseră 
pe această planetă, în acest timp, pentru a face parte din acest întreg proces. Ei, acești 6,5 
procente care și-au re-imaginat planeta, nu aveau să-și facă Realizarea sau ceva de genul 
ăsta, cel puțin nu în această viață, poate mai târziu. Dar erau noii mișcători și menținători de 
energie.

Se obișnuia ca mișcătorii de energie de pe planetă să ducă multe lupte și bătălii dar, acum, 
cei noi, re-imaginatorii, ei realizează că nu trebuie să facă asta. Există alții care urmează să 
iasă în stradă și să demonstreze și să atragă mass-media și publicitatea și tot restul. Dar cei 
6,5 la sută re-imaginatori, sunt aici pentru a face asta, pentru a-și re-imagina și apoi pentru a 
începe un proces, fie că e vorba despre a înființa o companie, a face o invenție, a urma studii 
în domenii specifice pe care le-au re-imaginat. Dar au venit aici, pe această planetă, în acest 
timp, pentru a face asta, re-imaginatorii.

Ei sunt într-adevăr o forță motrice imensă în ceea ce se întâmplă pe planetă, acum. Nici 
măcar nu știu neapărat că fac asta. Ei știu doar că au o viziune despre viitorul planetei. Ei 
știu încotro se poate îndrepta planeta. Au gradul de conștiință pentru a ajuta la realizarea ei.
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Dar apoi sunt cei – voi, Shaumbra – care sunt aici, chiar acum, pur și simplu pentru a străluci 
lumina, pentru că fără lumină, s-ar putea ca re-imaginatorii să nu fie capabili să facă lucrul 
pentru care au venit aici.

Maestrul s-a așezat pe banca din parc și și-a răspândit pur și simplu lumina asupra lumii. 
Maestrul a radiat acea lumină asupra omului care este aici, voi, aspectul uman în acest punct 
zero a tot ce există pe planetă.

Radiind acea lumină asupra voastră, astfel încât să puteți ști că voi, omul, sunteți deja 
realizați, așa că nu vă mai îndoiți și nu mai căutați. Așa cum am spus la început, există acea 
lumină a Maestrului pe care ați întrezărit-o, care v-a făcut să realizați că sunteți realizați, că 
sunteți aici.

Lumina Maestrului este în afara timpului, dar omul o percepe ca fiind din viitor. Omul percepe 
că există un Sine viitor care este realizat, care a permis în sfârșit ca asta să se întâmple dar, în 
realitate, există doar în Acum. Dar nu contează pentru că, de fapt, omul a perceput-o. Omul 
a simțit-o.

Maestrul stătea pe bancă, această bancă în afara timpului, cu un zâmbet mare pe fața lui sau a 
ei, un mare zâmbet, bucurându-se de cum era să fii om. Fără să se streseze de toate schimbările 
care aveau loc, știind că pe planetă existau realizatorii care schimbă într-adevăr totul, și știind 
că sinele lui uman ajungea la Realizare. Nu prin forță, nu prin studiu, ci prin Permitere.

Într-un fel, omul nu o vedea chiar așa. Omul o vedea de genul: “Nu mi-a mai rămas nimic. Nu 
mi-a rămas nimic. Nu am trucuri în geantă. Nu am niciun fel de clișee la îndemână, pe care 
să le mai scot. Nu mai am nimic. În acest moment este a realiza sau a muri.”

Erau zile în care omul se gândea că moartea ar fi mai ușoară decât să continue să treacă prin 
asta, dar acela a fost punctul în care omul a simțit această lumină din viitor, s-a văzut clar pe 
el – nu ca pe ceva din afara lui, ci ca pe el – s-a văzut în viitor ca o ființă realizată. A fost șocat 
că nu era așa cum a crezut că va fi; șocat că el era deja atât de mult în felul ăsta, dar pur și 
simplu, încă nu o acceptase pe deplin. Era șocat de cât de ușor a fost, în ciuda a cât de greu 
și de dificil a făcut să fie.

Așadar, omul a avut această străfulgerare. În acel moment în care s-a gândit: “ajung la 
realizare sau mor”, a avut această imagine a Sinelui său din viitor, care este într-adevăr el 
însuși chiar acum.

Haideți să respirăm profund și, să facem asta, chiar acum. Nu doar un merabh, Shaumbra. 
Haideți s-o facem.

Trezirea din Vis

Voi sunteți Maestrul și voi stați pe banca din parc.

(începe muzica)

Nu există frică. Nu există agendă.

Voi nu încercați să schimbați lumea, deoarece recunoașteți că lumea este ceea ce este. În 
toată frumusețea ei, recunoașteți că trece printr-o schimbare extraordinară, dar o schimbare 
care, ei bine, pe atunci când, cu vieți în urmă când erați re-imaginatori, v-ați fi imaginat că ea 
se schimbă în asta.
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Așadar, Maestrul stătea pur și simplu acolo, bucurându-se de frumusețea vieții.

Și știți, când este în felul ăsta, ca Maestru, pur și simplu stați acolo – vă bucurați de orice beți, 
orice mâncați, oricum e vremea – nu trebuie să lucrați la a vă radia lumina, ea luminează. 
Este acolo.

Într-un fel, ați putea spune, 
este ca și cum ați strânge 
o grămadă de dimensiuni, 
aducându-le împreună în 
același moment sacru și 
apoi – whiișiuuuu! – lumina 
iese la iveală. Lumina se 
răspândește. Lumina se 
răspândește.

Un alt fel în care am vorbit 
despre asta este ca și cum 
voi sunteți potirul. Voi 
sunteți potirul, cupa, și acum 
divinul vostru pur și simplu 
curge și umple acel potir, și 
apoi potirul dă pe dinafară, și acea revărsare este orgasmică și continuați să vă revărsați, și 
bucuria divinului umplând potirul aduce mai multă bucurie și aduce mai multă revărsare.

Așadar, Maestrul stă acolo pe banca din parc, fără agendă, fără nici măcar să încerce să 
zguduie omul și să spună: “Haide! Ultimul pas.” Maestrul doar se bucură și radiază.

Maestrul realizează că strălucirea sa ajunge în fiecare colț al fiecărei realități.

Ajunge la re-imaginatorii de pe planetă.

Ajunge până și la aceia care vor doar să revină la modul în care erau lucrurile.

Ajunge chiar și la cei noi care vor veni pe această planetă.

Ajunge la Noile Pământuri.

Ajunge pretutindeni.

Ajunge în fiecare viață trecută pe care Maestrul a avut-o vreodată, și chiar și acele vieți sunt 
transformate. Da! Nu este numai această viață care va intra în Realizare, omule drag. Sunt 
toate viețile voastre. Toate poveștile se schimbă.

(pauză)

Așadar, Maestrul este acolo și sunteți voi. Sunteți voi în starea de înțelepciune, în starea de 
grație.

Și iată-vă, omul. Știu, multă anxietate acum. Într-un fel, este destul de distractiv cred, pentru 
că aveți atâtea lucruri care se întâmplă pe planetă. Este exact motivul pentru care ați venit 
aici, dar toată acea anxietate, “Când se va petrece? Când se va întâmpla?” și dintr-odată, e ca 
și cum intrați voi din viitor.
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Voi din viitor sunteți dintr-odată aici. Ați putea spune că începe într-un vis, în timpul unuia 
dintre momentele în care ațipiți, sau în sesiunile voastre lungi, lungi de somn. Acolo îl lăsați 
să intre mai întâi.

Dar apoi, faptul că este aici, începe să ajungă în conștientizarea voastră chiar și în starea de 
veghe: “Eu din viitor este acum, aici cu mine, în Acum”.

Este Sinele realizat.

Este punctul culminant al tuturor experiențelor umane și al tuturor călătoriilor, și este aici, 
și nu trebuie să faceți nimic. Nu trebuie să aruncați o frânghie în jurul lui și să-l împiedicați 
să se întoarcă în viitor. Nu trebuie să vă înclinați în fața lui. Nu, nu, nu, nu. Nu trebuie să vă 
înclinați în fața lui.

Doar respirați profund, “Eu Sunt 
Aici.”

Într-adevăr, nu este nici din viitor. 
Adică, ați putea spune că este, dar 
nu, este Maestrul în Acum.

Sunteți voi care, respirând profund, 
acceptați în cele din urmă că este 
aici.

Acest Sine realizat din viitor vă 
comunică, într-un fel, că este aici 
pentru a rămâne. Nu este unul 
dintre aceste momente trecătoare 
ale conștiinței cosmice, este aici 
pentru a rămâne.

Sunteți voi. Acel “voi” din viitor, 
știe, la fel ca omul de acum sau din 
trecut, știe că toate acestea sunt la alegere. Nu există întâmplare, nici greșeli. Nu se datorează 
faptului că ați fost într-adevăr un om drăguț sau un om cu adevărat rău sau orice altceva. 
Este aici pur și simplu la alegere, și asta este.

Asta este.

Acea ființă realizată din viitor știe că sunt multe de făcut acum, dar, într-un fel, nu e nimic 
de făcut. Adică, sunt multe de făcut în ce privește a fi în Realizare – dar asta nu este multă 
muncă – ci multe de făcut doar prin faptul că sunteți aici, pe planetă.

Iar Sinele realizat din viitor spune: “Hei, omule din Acum, simte Maestrul pentru o clipă. 
Suntem noi. Sunt eu din viitor. Ești tu din Acum. Suntem toate viețile noastre trecute, din 
trecut. Dar, simte acel Maestru, chiar acum.

“Acest Maestru doar stă acolo pe banca din parc într-un spațiu dincolo de timp, ei bine, 
spațiu dincolo de timp și spațiu. Maestrul doar stă acolo bucurându-se de viață.”

“Maestrul este chiar aici cu noi. Noi suntem Maestrul. Stăm pe banca din parc. Ajungem la 
Realizare. Suntem viitorul realizat.”
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“Suntem aici pe planetă în momentul marii schimbări și suntem aici, pe planetă, doar pentru 
a ne bucura.”

Și acest Sine viitor spune: “Acesta nu este un vis. Acesta nu este doar un vis.”

“Ați putea crede că visați asta, dar nu este doar un vis. Este realitate. Treziți-vă din ceea ce a 
fost visul.”

“Treziți-vă acum. Hei, tu! Trezește-te din ceea ce era visul în care ai fost prins sub formă 
umană, în care erai limitat într-o singură realitate. Trezește-te din visul în care urmăreai 
Realizarea, dar era ca un morcov în fața unui cal.”

“Cine visează acum? Cine visează acum?”

Acest sine viitor spune: “Eu nu visez.”

Sinele viitor spune: “Eu sunt realizat. Eu nu mai visez. Eu Sunt Cel Ce Sunt. Sunt eliberat de 
visele mele. Sunt eliberat de amintirile vechi care sunt povestite adânc în noapte.”

“Tu ești visul. Eu sunt real.”

(pauză)

Și apoi nu vă mai întoarceți niciodată. Nu mai reveniți niciodată la acea anxietate, la acea 
întrebare: când, la acel sentiment că trebuie să-l țineți încolțit pe acel Sine viitor, să-l țineți 
aici în Acum, că, dacă greșiți, va dispărea. Nu mai e nevoie, niciodată.

Voi vă treziți din vis.

Acum voi sunteți Maestrul care stă pe banca din parc și Realizarea nu mai înseamnă nimic.

Auziți asta.

Voi sunteți Maestrul pe banca din parc. Ați permis energiei să vă servească, știind că este a 
voastră.

Ajungeți la compasiune prin Permitere și dintr-odată, Realizarea nu înseamnă nimic. Poate 
un ecou îndepărtat din trecut, de la omul care încerca s-o obțină, dar acum nu este nimic.

Odată realizat, realizați că nu există Realizare.

Hm. Un fel amuzant de a o spune, dar a fost un lucru uman. Trebuiau să-i pună un nume, o 
etichetă, dar acum este pur și simplu o amintire trecătoare a unui timp de dinainte, un timp 
al limitării și lipsei.

Acum sunteți doar un Maestru într-un corp fizic care vă servește, într-o lume de care vă 
bucurați, și totul curge.

Sunteți treji acum, în afara visului uman și în realitate.

Haideți să respirăm profund cu asta, dragi Shaumbra.

Acesta nu este doar un merabh sau o poveste a Maestrului.

Aceasta este o trezire dintr-un vis.
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Haideți să stăm pur și simplu aici, împreună, pentru câteva minute.

(pauză mai lungă)

Lumea este re-imaginată chiar acum la multe nivele diferite. Am scris câteva lucruri pe tablă, 
dar există cu mult, mult, mult mai multe lucruri, despre modul în care re-imaginatorii re-
imaginează, despre cum cei 6,5 la sută care au un grad de conștiință privesc lumea nouă.

Și există un număr foarte, foarte mic al celor care sunt pur și simplu Maeștrii energiei, ai 
energiei lor.

Haideți să respirăm profund.

Ieșind din vis. Ahh!

Suntem exact în momentul cel mai prețios.

(pauză)

Haideți să respirăm profund împreună, pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul acestui 
Shoud. Dar înainte de-a o face, vă voi cere simplu să simțiți în pasiunea voastră, pasiunea 
Maestrului. Nu există nimic asemănător.

Pasiunea Maestrului este de a trece atât de mult dincolo chiar și de cei care re-imaginează 
acum planeta.

Pasiunea Maestrului, atât de diferită față de pasiunea unui om. Pasiunea omului tinde să 
fie exaltată și volatilă și pătimașă și multă dramă și orice altceva. Dar simțiți în pasiunea 
Maestrului.

Este o mare diferență.

Ei bine, trebuie să fug.

Vreau să mă întorc la Clubul Maeștrilor Ascensionați și vreau să-i anunț ce se întâmplă. O să 
mă întorc cu Sart și FM și DocCE și Gunn și unii dintre ceilalți. Au fost aici bucurându-se de 
această zi. Ne vom întoarce și, în loc ca eu să mă laud cu Shaumbra, de data asta îi voi lăsa 
pe ei să vorbească (Adamus chicotește).

Următoarele 30 de zile, până 
la următorul nostru Shoud, 
vor fi profunde. Cel mai bun 
mod de a o spune – profunde. 
Nu am spus intense, am spus 
profunde.

Vreau să vă amintiți că eu sunt 
cu voi la fiecare pas pe cale.

Vreau să vă amintiți, de 
asemenea, că totul este în 
regulă în întreaga creație.

Vă mulțumesc.
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