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12. 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. 
 
Ó! Csak csodálom itt az energiákat, ahogy készülődünk erre a Shoudra, és bámulatosnak tartom, 
hogy a dolgok milyen messzire jutottak. Csodálattal figyelem, mennyi mindent elviseltek, é s 
tudom, hogy nem találjátok ezt 
mindig annyira csodálatosnak, de 
mégis elviselitek. Az elviselés alatt 
azt értem, hogy ott van ez az 
összes dolog, ami éppen az 
életetekben zajlik és lényegében 
elég kecsesen, nagy kegyelemmel 
kezelitek azokat. Tudom, hogy ti 
ezt nem így érzitek. Tudom, hogy 
sok minden történik és nem csak 
az ébrenlétetek alatt, hanem 
éjjelente az álmaitokban is. 
 
Ez egy különleges Shoud. Én 
kértem, hogy a Szenvedély 2020 
Sorozatnak legyen 12- ik része is, mivel egy sorozat 11 részből szokott állni – ami egy jó szám, 
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ráadásul ez egy kis szünetet, egy kis szabadidőt ad Cauldre-nek és Lindának, de most az én 
kérésemre tartjuk meg ezt a 12-ik Shoud-t, mert ez itt most egy nagyon különleges időszak. 
Minden létező értelemben különleges, amit csak el tudtok képzelni, és ma nem fogok sokat 
beszélni. Ennek valószínűleg örülsz kedves Linda. 
 
LINDA: Ó, hát bármit megtehetsz, amit csak akarsz. 
 
ADAMUS: Igen, ezzel én tisztában vagyok, (nevetések) de ma nem fogok sokat beszélni, hanem 

tartunk egy viszonylag hosszú 
merabh-ot. 
 
LINDA: Hm. 
 
ADAMUS: És ezt egy szuper 
merabh-nak fogom hívni, 
mert mélyebbre fogunk 
menni, mint általában. 
 
LINDA: Hm. 
 
ADAMUS: Itt és most van itt 
ennek az ideje! Ez itt most az 
a bizonyos idő! Augusztus 
első napja van és mi a 

Realizáció rendkívül különleges nyarában tartózkodunk. És tisztában vagyok Cauldre 
szorongásával azzal kapcsolatban, hogy azt mondtam, hogy ezen a nyáron több, mint ezer 
Shaumbrával meg fog történni a Realizáció. 
 
Most éppen arra kér, hogy „Határozd meg, hogy pontosan mit értesz a nyár alatt!” – Azt az 
időszakot, amikor a napok hosszúak és melegek. Ezt jelenti a nyár. Tehát ne akarjatok ehhez egy 
naptári dátumot rendelni. Ne mondjuk azt, hogy a nyár augusztus végéig vagy szeptember 
közepéig tart. Hanem fogalmazzunk inkább úgy, hogy a nyár addig tart, amíg a napok hosszúak és 
melegek. Tudom, hogy most néhányan azon csodálkoztok éppen, hogy mit is akarok ezzel 
mondani. Majd megértitek. 
 
Tehát ez egy nagyon különleges Shoud. Nem lesz sok beszéd, nem leszek nagyon szórakoztató. 
Tudjátok, hogy szeretek viccelődni a Shaumbrával. 
 
LINDA: Csakugyan? 
 
ADAMUS: Igen, szeretek viccelődni. 
 
LINDA: Biztos vagy ebben? 
 
ADAMUS: Igen. 
 
LINDA: És tetszenek ezek a pszicho-nyuszis pólók? 
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ADAMUS: Ilyet én nem mondtam. 
 
LINDA: Pedig azt hittem ez vicces! 
 
ADAMUS: Ez Cauldre humora, nem az enyém – ha kérhetnénk egy közeli kamera képet erről a 
bizonyos pszicho-nyusziról és rajtad is ilyen póló van kedves Linda. 
 
LINDA: Igen, rajtam is ilyen van és részben az ünnepléshez van köze ennek. 
 
ADAMUS: Ünnepléshez? 
 
LINDA: Igen. 
 
ADAMUS: Minek az ünnepléséhez? 

 
LINDA: A születésnapod 
megünnepléséhez! 
 
ADAMUS: Ó, pszt! De hát ez 
nem rólam szól! Mit is kapok? 
(Linda nevet) 
 
LINDA: A megfelelő dolgot 
Adamus! (Kerri egy 
zsúrkocsin betol egy tortát 
egyetlen szál gyertyával a 
tetején és felvételről elindul 
a „Boldog születésnapot” 
dal.) És a madarak azt 
csiripelik, hogy ez egy 

zabkásás-csokitorta. 
 
ADAMUS: Boldog születésnapot! 
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LINDA: Boldog születésnapot! (A „Boldog szülinapot” dal továbbra is szól és Kerri elkezd kivonulni 
a tortával.) 
 
ADAMUS: Hékás! Hozd csak vissza 
azt a tortát! Szeretném 
megkóstolni! 
 
KERRI: Rendben, és ha el akarod 
fújni a gyertyát, akkor tedd meg! 
(Adamus elfújja a gyertyát) Á! 
 
LINDA: Ó!! 
 
ADAMUS: Ó, ez szociálisan nem korrekt. 
 
LINDA: Nahát! (a stáb fényekkel integet hátul) 
 
ADAMUS: Nahát, itt van a teljes stáb! Micsoda ünneplés! 
 
LINDA: Igen! 
 
ADAMUS: Micsoda ünneplés! 
 
LINDA: Mindannyian szeretünk téged. És online is mindenki téged ünnepel! 
 
ADAMUS: Ó! Anyám, nagyon meghat ez az egész!  – nem augusztus 3-a, a születésnapom. És mit 
is mondtál, hogy 304 éves vagy valami ilyesmi vagyok? 
 
LINDA: Állításod szerint, igen. 
 
ADAMUS: Hm, ez egészen bámulatos! 
 
LINDA: Ühüm. Ühüm. 
 
ADAMUS: Nagyon köszönöm a felköszöntést! 
 
LINDA: Nem, nem. Mi szeretünk téged és tudod, hogy ezt megérdemled. 
 
ADAMUS: Ó, köszönöm. Köszönöm. 
 
LINDA: Kérsz egy szeletet a tortából? 
 
ADAMUS: Igen, kérnék szépen. 
 
LINDA: Nem tudom miért, de érzem, hogy szeretnéd megkóstolni. 
 
ADAMUS: És most ezt nem Cauldre mondja, hanem én. Úgy értem… 
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LINDA: Ezt is érzem. 
 
ADAMUS: Igen. 
 
LINDA: Igen! Igen! 
 
ADAMUS: Bár ez a torta elég érdekesen néz ki és nem úgy, mint amit megszoktunk egy torta 
esetében. Mi az… 
 
KERRI: Mert liszt nélkül készült. 
 
ADAMUS: Lisztmentes. És hogy készítenek ilyet? 
 
LINDA: Vigyázz vele, csak óvatosan! 
 
ADAMUS: Biztosan a rossz időben… 
 
LINDA: Köszönjük Ms. Kerri! 
 
ADAMUS: …inkarnálódtam, mert az én időmben nem voltak még lisztmentes torták. 
 
LINDA: Parancsoljon uram! 
 
ADAMUS: Ó, köszönöm! Köszönöm. Nos, ha nem bánjátok, akkor ennék egy falatot ebből a 
tortából, miközben beszélgetünk kicsit… – ez egy lisztmentes… 
 
LINDA: Ez annyira nem vall Geoffrey-re, hogy nevethetnékem támadt. 
 
ADAMUS: Ühüm. Finom. 
 
LINDA: Finom? 

 
ADAMUS: Ühüm. (megkínálja Lindát a 
tortaszelettel) 
 
LINDA: Nem, nem. Köszönöm. Majd később én is 
eszem egy szeletet belőle. 
 
ADAMUS: Ühüm. 
 
LINDA: Mmm. 
 
ADAMUS: Ez maga a mennyország! El fogom 
vinni magammal ezt a tortát a Felemelkedett 
Mesterek Klubjába ma este, mert ez finomabb, 

mint amit ott szolgálnak fel. 
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LINDA: Rengeteg van belőle. Sok van belőle. 
 
ADAMUS: Lehet megpróbáljuk az egészet megenni. 
 
LINDA: Rendben. Tudod, van rá egy kis időd itt. 
 
ADAMUS: Mmmm. Ez nagyon finom! 
 
LINDA: Finomnak is kell lennie! 
 
ADAMUS: Olyan, mint egy csokoládés szex a szájnak. Abszolút…, most szükségem van egy kis 
innivalóra, amivel le tudom öblíteni! Igen, csokis szex. Valaki éppen ezt kérdezte most tőlem a 
stábból. (iszik egy korty kávét) Nagyon finom. Köszönöm. Köszönöm. A maradékot el tudjuk tenni 
későbbre? Légy szíves tedd oda oldalra! 
 
LINDA: Biztosan? 
 
ADAMUS: Igen, így lesz… 
 
LINDA: Várjál még! Idetesszük, hogy ha még enni támad kedved belőle, akkor ide tudsz jönni, és 
csak… 
 
ADAMUS: Jó. Jó. 
 
LINDA: … úgy ehetsz még belőle. Köszönöm Kerri! 
 
ADAMUS: Hol is tartottam, mielőtt közbejött volna ez a gyönyörűséges félbeszakítás? Csodálatos 
félbeszakítás és remek elterelés! 
 
LINDA: Jó. 
 
ADAMUS: Az emberek egyre jobbak a figyelem elterelésében. 
 
LINDA: Geoffrey-nek is ebben a hónapban van a születésnapja! 
 
ADAMUS: Ó! Az még odébb van, ezért most az enyémről fogunk beszélni! (Linda nevet) 
 
Tehát most ebben a rendkívül különleges időszakban vagytok itt a Földön, és ezért is kértem, hogy 
legyen ez a Shoud, mert máskülönben most kezdtük volna el az új Sorozatot. De így októberben 
indul az új Sorozat. Mi is lesz a címe? 
 
LINDA: Én Vagyok – Merlin – azt hiszem. 
 
ADAMUS: Az Én Vagyok – Merlin Sorozat októberben kezdődik. De egyelőre ez itt most a közösen 
töltött időnk. Nem fogok sokat beszélni. Ehelyett inkább egy elég hosszú merabh-ot fogunk 
csinálni. 
 
LINDA: Ez az! 
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ADAMUS: Mert rengeteg dolog van most, aminek meg kell engedni az átalakulását – nagyon sok 
minden. És, ahogy az előbb már említettem, Cauldre kissé aggódik amiatt, hogy „Tényleg több, 
mint ezer Shaumbrával meg fog történni a Realizációja? És mi fog ezen a nyáron történni? Hogyan 
fog ez az egész megtörténni?” – Ez itt most mindannyiótok számára az az időszak – különösen 
Cauldre-nek – hogy vegyetek egy mély lélegzetet és ismerjétek fel, hogy ti választottátok azt, hogy 
most itt legyetek! 
 
 
Ez itt most a legbecsesebb időszak 

 
Ti választottátok ezt. Ti választottátok, hogy itt 
legyetek most ezzel a csoporttal, amit Bíbor Körnek, 
Shaumbrának hívtok. Ti választottátok, hogy pontosan 
ott tartsatok az életetekben, ahol éppen most tartotok. 
Semmiféle tévedés vagy hiba sincs ebben és ha azt 
érzitek, hogy nem vagytok a megfelelő helyen, akkor 
csak vegyetek egy mély lélegzetet és figyeljetek egy 
kicsit! Pontosan ott vagytok, ahol lenni akartatok – és 
most itt vagyunk augusztus elsején, a Realizáció 
nyarán. Kész őrület van most a világban. A világ egy 
teljesen őrült hellyé vált, de ez teljesen helyénvaló. 
 
Szeretném, ha ebbe most beleéreznétek egy pillanatra 
– mindabba, amin ti és a többi Shaumbra is 
keresztülmegy, hogy beérkeztek a Realizációtokba, és 

abba, hogy Testet öltött Mesterekként itt maradtok a bolygón. El tudjátok most képzelni, hogy ez 
az egész vírus dolog, ez az egész COVID-19 koronavírus tulajdonképpen a része volt ennek az egész 
energetikai tervnek? A terv 
része volt, hogy itt legyetek 
a bolygón a létező 
legnagyobb változás 
időszakában? 
 
Ami sokkal gyorsabban 
megy végbe, mint bármelyik 
másik bolygószintű változás, 
aminek a kommunikáció az 
oka. És drága barátaim, mi a 
kommunikáció? Energia. A 
kommunikáció az energia! 
Tehát ezt a rendkívül gyors 
változást a kommunikáció 
teszi lehetővé. Az 
okostelefonjaitok, az 
internet teszi lehetővé ezt a 
száguldó sebességet. 
Egyáltalán nem véletlen, hogy miken mentek keresztül most, ebben a rendkívül nagyrabecsült 
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időszakban. 
 
Igen, a koronavírus a gazdaságról is szól. De, amikor a „gazdaságról” beszélek, akkor igazából csak 
az „energiáról” beszélek, arról, hogy egy energia átalakulás söpör végig az egész bolygón, és 
mindenre hatással van. Hatást gyakorol a jelenlegi emberi fajra. – Ez meg hogy lehet? – Úgy, hogy 
a koronavírussal kapcsolatosan nagyon sok kutatás történik, rengeteg pénzt invesztálnak ebbe és 
menet közben meg fogják érteni az emberi genomot, a sejteket és a DNS-t, továbbá azt, hogy ezek 
hogyan működnek és hogyan kommunikálnak egymással. 
 
Figyeljétek csak a híreket ezzel a vírussal kapcsolatban! A kutatók jelenleg a vírus kommunikációs 
útvonalait vizsgálják, miközben ti éppen most engeditek el az anayatront, a testetek régi 
kommunikációs hálózatát és elkezdtek belemenni a Szabad Energia Testetekbe. 
 
Ez a létező legbecsesebb időszak ezen a bolygón és a változások a koronavírussal vették 
kezdetüket, majd ez kiterjedt az egész világra – és ez változásokat okoz a gazdaságban és magában 
az emberi fajban is. A Homo sapiensből robo-sapiens fajjá fogtok válni, és ez nem jelenti azt, hogy 
ez rossz lenne. Egy kicsit ijesztő és tudom, hogy egy páran azt gondoljátok, hogy az agyatokat 
kiszívják majd belőletek és belehelyezik valami robotba. De tényleg nem így működik. Ez csupán 
kibővítésként és kiegészítésként szolgál. A fizikai testet, a biológiát érintő változások nem tesznek 
titeket teljesen robottá, mégis van pár dolog, ami aggodalomra adhat okot – és ezek a 
beültetések. 
 
Az egyik legnagyobb probléma jelenleg, aminek rengeteg figyelmet szentelnek és amibe nagyon 
sok tőkét fektetnek az az, amit az agy és a számítógép közti interfésznek hívnak – ahol akár chip-
eket, akár valamilyen más eszközt helyeznek az agyba – ami lehetővé teszi, hogy folyamatosan 
össze legyetek kapcsolva a Felhővel, az Internettel és lényegében ez a dolog már itt van. Úgy 
értem nincs már messze. Itt van. 
 
Hát igen, van pár dolog, ami aggodalomra ad okot, de ezek miatt nektek nem kell aggódnotok. 

Figyeljétek meg ezeket a dolgokat, de ne aggódjatok 
miattuk, rátok nem vonatkoznak. Nem azért vagytok 
itt, hogy mindenféle ügyekért harcoljatok vagy, hogy 
egész álló nap csak ücsörögjetek és emiatt 
aggodalmaskodjatok. Legyetek megfigyelők ezzel 
kapcsolatban! Értsétek meg, hogy ez az egész miként 
fejlődik, de nektek emiatt tényleg nem kell 
aggódnotok! 
 
Jelenleg minden elképesztő sebességgel változik és 
érdekes megfigyelni, hogy maga az idő is változik, 
magának az időnek a természete és a megértése is 
változik. Miközben ezek a változások 
hipersebességgel történnek mostanság – ha 
összehasonlítjátok ezt az 50, 100 vagy akár 500 évvel 
ezelőtt végbement változásokkal, akkor a mostani 
változások azokhoz képest őrületes hiper sebességgel 

zajlanak – mégis van egy olyan részetek is, amelyik azt gondolja, hogy ezek a változások nem 
történnek elég gyorsan. Pedig pontosan olyan iramban történnek jelenleg, hogy az ne robbantson 
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fel se titeket, se pedig a társadalmat. 
 
Ezek a jelenleg végbemenő változások – és ismételten szólva, úgy is mondhatnátok, hogy ennek 
az egész változásnak a vírus volt a fészke – mely igen-igen gyorsan, hatalmas sebességgel történik 
és ez az egyik legragyogóbb módja annak, hogy ne csak erre a bolygóra, hanem az egész fizikai 
teremtésre is hatással legyen ez a változás, a maga kolosszális, gigászi méretével. Elképesztően 
mélyreható és lenyűgöző! 
 
A változások nem robbantják darabokra szét a rendszert, hanem kitágítják vagy lassan kibővítik, 
majd kibontják a le varrt részeket, de nem robbantja fel a dolgokat. Briliáns, és ezt az emberiség 
jóságának tulajdoníthatjátok. A jóságnak – mert tudjátok, hogy az emberek jók és a legtöbben a 
teljesen helyes dolgot akarják tenni. Ma korábban belehallgattam Linda és Cauldre 
beszélgetésébe, ahol arról beszélgettek, hogy nagy jóság él az emberekben és csak kevesen 
vannak olyanok, akik miatt mégis rossznak tűnik a világ. Ez abszolút így van és Cauldre azt mondta, 
hogy „Akkor miért tűnik úgy, hogy azzal a 3%-kal foglalkozunk, akik azt szeretik, amikor a dolgok 
felrobbannak, akik tényleg egyáltalán nincsenek összhangban a saját energiájukkal? És miért nem 
arra a 97%-ra összpontosítunk, akikben olyan sok jóság van?” 
 
 
Ami előttünk áll 
 
Az emberekben természetüktől fogva hatalmas jóság van és tudom, hogy ezt ti is látjátok. 
Ugyanakkor időnként mégis elszomorodtok, mert azon tűnődtök, hogy vajon ott van–e ez még az 
emberekben? Teljes mértékben ott van és jelenleg tényleg több jóság van az emberiségben, mint 
100, 500 vagy főleg 2000 évvel ezelőtt. Több a tudatosság a bolygón. A negativitás talán 
nyilvánvalóbb módon kerül kijátszásra, amivel több figyelmet keltenek fel. Többet hallotok 
ezekről a dolgokról a hírekben, mint az emberiség jóságáról. De, ahogy keresztülmegyünk a 
bolygó történelmének ezen a koronás időszakán, azt szeretném, ha beleéreznétek az emberek 
jóságába – azokéba, akikkel az áruházakban, az utcán vagy a mindennapos élet során futtok össze. 
Azokba, akik elveszettnek érzik magukat, akik talán mérgesnek vagy depressziósnak érzik 
magukat. Némelyiküknek bizony elég merev és olyan régi hitrendszereik vannak, ami időnként 
nagyon frusztráló, de ennek ellenére is nagy jóság él bennük. 
 
Az emberiség jósága az, amibe Realizált Mesterekként bele fogtok érezni. Nem fogjátok 
megpróbálni manipulálni vagy megváltoztatni őket. De, ahogy megengeditek, hogy a fényetek 
kiragyogjon, a tudatosságotok kiáradjon, akkor az tényleg rögtön, azonnal ebbe a jóságba fog 
belemenni. És inspirálni fogja a világ népességének azt a 97%-át, akikben ott él ez a hatalmas 
jóság és remény. És igen, időnként hiszékenyek, naivok tudnak lenni. Néha a rossz vezetők vagy a 
rossz befektetések prédájává tudnak válni, de a jövőben a Shoudjaink és a merabhjaink során 
valódi testet öltött Mesterekként, majd igazán bele fogunk érezni az emberiség jóságába. És nem 
fogunk aggodalmaskodni a többi dolog miatt. Az pusztán zajjá fog válni. Egy kis eltereléssé fog 
válni, de nem naggyá. És nemsokára azzal a jósággal és a fényetekkel, továbbá az összes 
változással, ami így is – úgy is megtörténik és most már az idő meghajlításával és minden mással 
együtt, ami zajlik – óh – ez az egész egy óriási változást fog előidézni ezen a bolygón, hogy ezáltal 
beléphessen annak valódi következő korszakába. 
 
Azt mondják, hogy jelen pillanatban nem lehet túl látni a 2050 éven, mert ott a szingularitás, ami 
azt jelenti, hogy a dolgok – a változások vagy bármi egyéb – nem láthatóak a mostani 
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kimutatásokban, még akkor sem, ha az eredmények hirtelen kiugró növekedést mutatnak. Azt 
mondják, hogy képtelenség látni, hogy mi fog történni 2050 után, és ez egy nagyon is igaz állítás, 
mert a dolgok ennyire őrületes tempóban változnak a bolygón. Mégis sokszor azt gondoljátok, 
hogy ez az egész igen kétségbeejtő és romboló, ami majd a Föld bolygó végét jelenti. Óh, pedig 
ez nem a vég. Ez egy ragyogó új korszak kezdetét jelenti az emberiség számára. 
 
És ez az egész nem lenne lehetséges, ha nem lennétek ti, akik Shaumbrának hívjátok magatokat 
és hozzátok hasonlóan mások is, akik más helyekről, más csoportokból valók, vagy talán olyanok, 
akik semelyik csoporthoz sem tartoznak, hanem egyszerűen csak egyedül mennek ezen végig. Ez 
az egész egyáltalán nem lenne lehetséges, ha nem lennének azok, akik most bejönnek és 
egyszerűen csak kisugározzák a fényüket. Cauldre most azt a szót akarta erre használni, hogy a 
„fényhordozók”, de ez nem egészen pontos megfogalmazás. Nem hordoztok ti semmit. Hordozni 
valamit egyet jelent a küzdelemmel. Hordozni valamit egyet jelent egy hamis energia őrzésével 
és ti egyáltalán nem fogjátok ezt csinálni. Mindössze arról van szó, hogy kisugározzátok a 
fényeteket és hagyjátok, hogy eljusson és beáradjon a hatalmas jósággal rendelkező emberekhez 
és megtöltse a szívüket azzal a reménnyel, amit már évtizedek óta nem éreztek, majd aztán 
megfigyelitek a bolygó változását, átalakulását. 
 
A nevetek soha nem fog a főcímekben szerepelni. Soha nem fognak veletek TV interjúkat készíteni 
– legalábbis a legtöbbetekkel nem – arról, hogy „Milyen érzés volt azon kevesek közé tartozni, 
akik nem voltak vallásos vagy spirituális emberek, illetve Istenfélők, vagy hasonlók – vagyis nem 
adtátok az ilyesmihez hozzá a régi energiát, hanem egyszerűen csak jelen voltatok a 
tudatosságotokkal?” Tudatában voltatok a tudatosságotoknak. Azt értem ez alatt, hogy mindenki 
eleve tudatos, de ez itt most azt jelenti, hogy tudatában vagytok a bolygón jelen lévő a 
tudatosságnak. És ez az a pont, amikor hatra dőltök és – megkaphatnám a tortát kellékként? 
 
LINDA: Persze. 
 
ADAMUS: Igazából nincs szükségem több tortára. 

 
LINDA: Annyit ehetsz belőle, amennyit csak 
akarsz. 
 
ADAMUS: …csak szemléltetni szeretnék 
vele valamit. 
 
LINDA: Oké. Parancsoljon uram, íme, a 
tortája! 
 
ADAMUS: Köszönöm. Ez az a pont, amikor 
ott ültök a parkban a padon, vagy bárhol is 
legyetek egy csodálatos napon, amikor csak 
figyelitek az elhaladó embereket, akik 
többé már nem hordanak maszkot az 
arcukon és egyszerűen csak élvezitek a – mi 
is ez? – lisztmentes csokitortádat egy finom 

lattéval és nem aggódtok – képzeljétek csak el ezt most egy pillanatra –miközben tartok itt egy 
kis szünetet. (Adamus eszik egy falatot a tortájából) Kérsz egy falatot? 
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LINDA: Köszönöm, nem kérek. 
 
ADAMUS: Nem úgy értettem, hanem úgy, hogy szeretnéd-e, hogy harapjak helyetted is egy 
falatot? 
 
LINDA: Naná! (nevetnek) 
 
ADAMUS: Képzeljétek csak el – és ezen itt most a legnagyobb igazságot értem – hogy eszegetitek 
a lisztmentes tortátokat vagy bármit, amit éppen megkívántok és közben iszogatjátok a latte 
kávétokat, amibe cukrot is tesztek! És egyáltalán nem aggódtok a testetek miatt, mert a testetek 
már meglépte ezt a hatalmas ugrást a Szabad Energiás Test felé. Nem aggódtok a kilóitok és a 
kalóriák miatt, amiatt, hogy ez majd gondot okoz a vércukorszintetekben, vagy a hemoglobin-
szintetekben vagy akármiben, mert Mesterként nincs ilyen problémátok, hiszen minden szinte 
azonnal kiegyensúlyozza magát. Véget értek azok az idők, amikor a testnek vagy az elmének 
hetekre, hónapokra, vagy akármennyi időre volt szüksége ahhoz, hogy felzárkózzon a 
tudatosságotokhoz. 
 
Mert ez egészen eddig így volt és néha bizony ez a felzárkózás elég sokáig eltartott. De most, 
valódi Realizált Mesterként a test azonnal egyensúlyba hozza magát és többé már nincs ott az az 
összetett kommunikációs hálózat, hanem az egész csak egyetlen szinguláris dolog – az Én Vagyok, 
akinek nincs szüksége már arra a bonyolult anayatronra. És ugyanez a helyzet az elmétekkel. Az 
aggodalmak, a szorongások és minden egyéb hasonló dolog talán átsuhan az elmétek horizontján 
egy pillanat erejéig, de soha nem érnek partot, soha nem válnak valami olyanná, ami mentálisan 
megnyomorítana vagy visszafogna titeket. És ide tartunk. Ez egy makyo mentes, fenntartások 
nélküli, apróbetűs, csillagozott rész nélküli megjegyzés tőlem, mindannyiótoknak. 
 
Most itt vagyunk a bolygó változásának az 
epicentrumában, ahol itt van ez az iciri-piciri 
aprócska kis dili – és engem nem is érdekel, hogy 
miként került ide. Tényleg nem érdekel és ez 
egyáltalán nem is számít, szóval ne akadjatok 
fenn ezen! Tehát itt van, ez az aprócska kis 
dolog, amit koronavírusnak hívnak és ami 
igazából már régóta lesben állt a megfelelő 
pillanatra várva, amikor is színre léphet. Nem az 
elmúlt év decemberében kezdődött. Mindig is 
itt volt, majd egyszer előbukkant, mert eljött az 
ideje. És azért lépett elő, mert elegendő 
tudatosság, vágy és szenvedély volt a bolygón 
ahhoz, hogy színre léphessen és látjátok mit 
művelt. És csak érezzetek bele a felszín alá, hogy 
mi mindent okozott az élet szinte minden 
aspektusában! A dolgok örökre megváltoznak, soha többé nem lesznek ugyanolyanok, mint 
korábban. 
 
Az emberek keresztül mennek majd a feldolgozás, az átváltás, az átalakulás, az igazodás, az 
alkalmazkodás, az újra-kalibráció folyamatán és aztán ott vannak a dolgok újra álmodói, akik a 
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népesség 6,5 %-át jelentik, és akik itt vannak. Készen állnak. Készen állnak egy új világ 
megálmodására. Nem erőltetik a dolgot, hanem tudjátok, csak álmodoznak róla, elképzelik, hogy 
az egy teljesen új világ, egy teljesen új hely. 
 
És közben itt van még ez a sok másik dolog is, amelyek ugyan abba az irányba tartottak pont most 
– az Ark Rendjének a bezárása, mivel többé már nincs szükség rá. Az új Földek – 222 Új Föld létezik 
jelenleg, amelyek mind jól le vannak földelve, vagy ahogy ezt ti mondanátok, teljesen 
működőképesek. Sok időbe telt megtervezni őket, létrehozni őket, de ma már mindegyik teljesen 
működőképes. Beszélek ezek egyikéről, ami már létezik és ez a halál Új Földje. Ez nem azt jelenti, 
hogy oda fogtok menni meghalni, hanem azt jelenti, hogy ha már meghaltatok, akkor fogtok oda 
menni. Ez az Új DreamWalk, ami erre az új helyre vezet. (A 2020-as DreamWalker Halál-járás 
tanfolyamra utal.) 
 
El tudjátok ezt képzelni egy pillanatra – és most ehhez kérlek tegyétek félre a napi 
frusztrációitokat meg az ehhez hasonló dolgokat – tehát el tudjátok most képzelni, hogy itt ültök 
ennek az egésznek az epicentrumában és igazából nincs más dolgotok, csak a megengedés? Ennyi 
az egész. 

 
Még egy falatot ennék a tortából, 
mielőtt rátérnénk a következő 
dologra… 
 
LINDA: Biztos vagy benne? 
 
ADAMUS: Igen, teljesen biztos 
vagyok benne. Vannak dolgok ezen 
a bolygón, amelyek tényleg 
hiányoznak. Ez nem tartozott 
közéjük, mert ilyen tortát sohasem 
adódott alkalmam megkóstolni. 
(Még egy falatot eszik belőle) De 
magammal fogom vinni a… 
 

LINDA: Jól van. (Adamus visszaadja Lindának a tortát) Biztos? 
 
ADAMUS: Igen. 
 
LINDA: Rendben. 
 
ADAMUS: Úgy hallottam udvariatlan dolog mások előtt enni, ezért most mindenkit arra bátorítok, 
hogy ti is egyetek valamit, hogy ne egyek egyedül. 
 
Most ebben a hónapban, vagyis a mostani és a következő Shoudunk között időszakban – és ezt 
most egy hatalmas mosollyal az arcomon mondom, hogy a mostani és a következő Shoudunk 
között – emlékezzetek arra, hogy azt mondtam, hogy addig, amíg a nappalok hosszúak és 
melegek. Hm. És ez úgy nagyjából a következő Shoudunkig tart. 
 
Tehát, a mostani és a következő Shoudunk között időszak tényleg arról szól, hogy érezzétek az 
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összes dolgot magatokénak, ami most történik veletek – a sajátotokként, érezzetek magatokénak 
mindent. 
 
 
Mindent érezzetek a sajátotoknak! 
 
Ezt bizony nehéz néha megtenni, mert nem akarjátok a sajátotokként elfogadni a testetek 
sajgásait és a fájdalmait, de most mégis fogadjátok el azokat a sajátotokként, mert bizony okkal 
vannak ott. Mégpedig azért vannak ott, mert éppen most történik az áttérésetek a régi biológiai 
testben való létezésről az igazi Szabad Energiás Testre. A testetek minden egyes sejtje ( milliárnyi 
van belőlük), az agyatok minden egyes idegsejtje (milliárnyi van belőlük is), most erre a nagy 
átállásra válaszolnak és reagálnak, ezért ez nyilvánvalóan együtt fog járni majd egy kis 
fájdalommal és zűrzavarral. Érezzétek a magatokénak, mert ez az igazság és fontos, hogy így 
tegyetek. Ha más nem is, de ez azt jelzi neketek, hogy igen, épp most mentek keresztül ezen a 
változáson, ahol egy átlagos biológiai emberből, így már testet öltött Mesterré váltok. 
 
Ott vannak az aggodalmaitok, a szorongásaitok – és mivel jól ismerlek benneteket Shaumbra, 
nemde? – a legtöbben közületek rengeteget aggódtatok, szorongtok mostanában, és ezek ilyen 
fantom szorongások voltak, ami alatt azt értem, hogy halvány fogalmatok sem volt arról, hogy 
honnan törtek rátok. Telnek majd a napjaitok, azt csináljátok, amit máskor is szoktatok és 
egyszerre csak elönt benneteket az aggodalom, a szorongás, aminek nem tudjátok az okát. 
Érezzétek a magatokénak ezeket a dolgokat! Arra kérlek benneteket, hogy tekintsetek ezekre a 
sajátotokként – annak ellenére, hogy tudom, hogy ez teljesen ellentétes az ösztöneitekkel. El 
akarjátok taszítani magatoktól. Mentálisan semmiséggé akarjátok ez degradálni. Azt akarjátok 
mondani, hogy ez ezért meg azért van itt, meg akarjátok határozni az okát, vagy pedig egyszerűen 
csak el akartok előle menekülni. De érezzétek a sajátotoknak ezt a szorongást vagy aggodalmat. 
Kebelezzétek be! Egyenesen menjetek bele ahelyett, hogy el akarnátok menekülni előle! 
 
Ha volt olyan üzenet az évek során, amelyet fontos világosan megérteni és amit szeretném, ha 
ma hazavinnétek magatokkal, akkor az az, hogy itt és most bármi is történik veletek, bármin is 
mentek keresztül – érezzétek azt a magatokénak! Igen! 
 
A kapcsolati, párkapcsolati problémákat. – Valaki most éppen azt kérdezte tőlem, hogy 
„Tényleg?!” – Érezzétek a magatokénak! Azért vannak a párkapcsolati gondjaitok, mert az egy régi 
karmikus kapcsolat és már nem kellene, hogy ott legyen. Nos, ez persze nem jelenti azt, hogy 
hajítsátok ki azt a másik embert az életetekből, bár az sem rossz ötlet! Adjatok egy kis pihenőidőt 
magatoknak és utána építsétek újjá azt a kapcsolatot – már ha ezt választjátok – de karma-
mentesen. 
 
Melyek azok a dolgok még, amiket nem éreztek a magatokénak, vagy amelyek ott vannak ugyan, 
de ti tényleg nem akarjátok a magatokénak tudni? A fájdalmak, igen, ezekről az előbb beszéltünk. 
A szorongás, az aggodalom, a mentális zűrzavar, a homály, az agyra ereszkedett köd – érezzétek 
ezeket a magatokénak! – ha egyáltalán még emlékeztek rá, hogy mi volt az. Érezzétek a 
magatokénak, mert ez fontos részét képezi az átalakulásnak. Merüljetek bele, ahelyett, hogy 
elmenekülnétek előle! Testesítsétek meg ahelyett, hogy megpróbálnátok átformálni, átalakítani! 
Legyetek benne ahelyett, hogy elfutnátok előle! Igen, ez vonatkozik mindenre! 
 
Milyen dolgok vannak még? Az éjszakai álmok. Nagyon intenzív álmaitok vannak mostanság, 
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aminek az az oka, hogy eljátszotok néhány utolsó színdarabi szerepet az álmaitokban. Olyan 
dolgokat, amelyek nagyon régen történtek veletek, beleértve ebbe más létidőket is, mivel azok 
nem maradtak abba csak úgy. Ezek olyan színdarabok, színi előadások, melyek tovább 
folytatódnak az álmaitokban, még jóval azután is, hogy azt gondoltátok, hogy már véget értek. 
Nos, ez persze nem jelenti azt, hogy kísérteniük, üldözniük kell titeket. Ez nem jelenti azt, hogy 
nagy feldolgozási folyamatba kell kezdenetek, hanem a helyzet az, hogy sok-sok ilyen régi dolog 
tovább folytatódik, a végjátékra várva. 
 
Tegyük fel, hogy volt egy szerelmetek életetek korábbi szakaszában, de valahogy soha nem jött 
össze az, hogy együtt is legyetek. Útjaitok elváltak. A másik megházasodott. Ahogy ti is. Külön 
utakon jártatok, mind a ketten éltétek a saját életeteket és már évek óta eszetekbe sem jutott a 
másik. De attól még létezik ez a színdarab, ami tovább folytatódik. Igazából sohasem ért véget. És 
ez nem jelenti azt, hogy ez mindenképp egy karmikus kapcsolat. Néha az, de nem kell ennek 
feltétlenül karmikusnak lennie. Lényegében arról van szó, hogy tovább folytatjátok a velük való 
tapasztalásotokat egy multidimenzionális valóságban. Ennek nem kell itt a Földön megtörténnie. 
 
Sokszor ezek a színdarabok rendkívül intenzívek és ilyenkor az Arktúrusz színpadán találjátok 
magatokat. Az Arktúrusz egy bámulatos hely, amennyiben tényleg el akartok oda menni és benne 
akartok lenni az igazán kiterjedt valóságotok színházában, arra ez egy káprázatos hely. Néhányan 
oda jártok az álmaitok során és eljátsszátok ezeket a szerepeket. Sokszor az az érzésetek, hogy ez 
a forgatókönyv, amit megéltek azzal a másik személlyel vagy családtaggal, vagy más létezőkkel, 
egyszerűen egy folyamatosan ismétlődő ciklussá vált és nem halad sehová sem. És ilyenkor mit 
tesztek? Elviszitek azt a darabot az Arktúruszon lévő színházakba és jól felerősítitek. És ezzel 
kiszeditek abból a megrekedt kerékvágásból. Tovább lendítitek, hogy megtörténhessen a „happy 
end” – vagy legalább is, hogy valahogy lezáródjon az a történet. Véget érhet a történet és 
végsősoron ez lehetővé teszi számotokra, az ember számára, hogy ezt beintegráljátok a 
lényetekbe. És ez nem csupán egy 
valahol a távoli, messzi színházban 
előadott színdarab. 
 
Ezért aztán az álmaitok 
nyilvánvalóan zavaróak 
mostanában és néhányan – igazából 
elég sokan, na jó, szinte 
mindannyian – nem alszotok valami 
sokat. De ezt is érezzétek a 
magatokénak! Arra kérlek 
benneteket, hogy tekintsétek a 
sajátotoknak! Birtokoljátok azt a 
sajátotokként! Aztán ott van az 
irritációs vagy ingerültség szintetek 
és néhányan nagyon ingerült 
létezőkké váltatok! Arra kérlek 
benneteket, hogy ezt is érezzétek a magatokénak! És tudom, hogy erre most azt mondjátok, hogy 
„Hát ez nem valami jó dolog.” – Jelenleg ez is a részetek. És ez így igaz. Nem azt mondom ezzel, 
hogy menjetek és essetek ezzel kapcsolatban túlzásokba! Ne kezdjetek neki megpróbálni, hogy 
még ennél is többet hozzatok ki ebből, hanem csak érezzétek a magatokénak ezt az ingerültséget, 
amit éreztek! 
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Valaki most a depressziót említette. A legutolsó dolog lenne a világon, hogy a depresszióra a 
sajátotokként tekintetek, de mégis arra kérlek benneteket, hogy érezzétek a magatokénak! Mivel 
okkal van ott. A szó szoros értelmében a depresszió része egy ciklusnak és persze ez ennek a 
ciklusnak a leg laposabb vége, de ahogy már régen elmondtam a Felébredés Sorozatunkban, ez 
segít most tovább lendíteni titeket ide, ebbe a végső, legutolsó stádiumba, ahol ez a régi, 
inkarnálódó, biológiában élő ember vagytok. Ez a legutolsó stádium, ezért aztán arra kérlek 
benneteket, hogy mindent, amin most keresztülmentek, érezzetek a magatokénak, birtokoljátok! 
 
Aztán ott vannak a kétségek! Ó, azok a kétségek! Beszéltünk a kétségről az egyik legutóbbi Mester 
Pihenőideje Sorozatunkban. A kétségek, tudjátok azok nem túl szórakoztatóak, igaz? Pedig 
valójában van egy mögöttes érték bennük, mert lényegében a kétség segít nektek abban, hogy 

kihangsúlyozza vagy előtérbe állítsa, 
behozza a Realizációtokat, a 
szenvedélyeteket! 
 
Látjátok, itt magasan található a 
szenvedély, a kétség pedig itt alul van és 
ezek ketten egymással játszanak a 
változások idején. Egymással játszanak. Az 
egyik pillanatban elönt benneteket a 
szenvedély, a másik pillanatban pedig már 
tudjátok, hogy hogyan érzitek magatokat. 
Összhangba kerültök önmagatokkal, majd 
a következő pillanatban már ott is van a 
kétség. A kétség kihangsúlyozza, előtérbe 
hozza a szenvedélyeteket. A kétség eleme 
nélkül (legalábbis egyelőre), semmi nem 
idézné elő, a szenvedélyetek előhozatalát 
és annak növekedését. Tudom, hogy azt 
gondoljátok, hogy a kétség az, lehúz 

titeket és a kétség az, ami megakadályozza a szenvedélyeteket, pedig valójában nem ez a helyzet. 
A kétség előtérbe állítja, előhozza a szenvedélyt. 
 
Igen, ez a dolgok régi, dualista módon történő elérése és mi ezen túl fogunk lépni, messze 
meghaladjuk majd ezt. Azonban, ti jelenleg a dualitás utolsó maradványaiban tartózkodtok saját 
magatokkal és végül majd később a bolygóval is. Tehát, a kétség egy célt szolgál. Arra kérlek 
benneteket, hogy érezzétek a magatokénak a kétséget! 
 
És a lista a végtelenségig folytatódik. Megbetegszetek. Elkapjátok a vírust vagy valami mást, amit 
ugye egyáltalán nem akartok, de ezek a dolgok valójában abban segítenek, hogy egy fényt 
sugározzon a Szabad Energiás Testetekre! És igen tudom, hogy ez annak tűnik, hogy „Hát ezzel 
nem pont fordítva ülünk a lovon?” – De igen. Túl fogunk ezen lépni, de jelenleg ez a megfelelő 
módja, mivel az ember ehhez van a leginkább hozzászokva és ezzel meg kell birkóznunk. Tehát 
megbetegszetek és azt mondjátok, hogy „Mi ez? Meg fogok halni. Borzasztóan érzem magam!” 
és azt, hogy „Ez szörnyű! Miért csinálja velem ezt Adamus?” – Ezt nem én csinálom veletek, de az 
a betegség egyben elkezdi behozni a valódi Szabad Energiás Testeteket. A fizikai test gyengesége, 
az a képessége, hogy megbetegszik és meghal, valójában előhozza, előtérbe állítja a Szabad 
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Energiás Testet. 
 
Érezzetek a magatokénak minden egyes dolgot, 
ami most az életetekben történik! 
 
Régebben azt mondtam nektek -még mielőtt ez 
az egész vírus megjelent volna, hogy „A 
következő 6 hónapban ne hozzatok semmilyen 
nagy döntést!” – És most ennek a végére érünk. 
Augusztus végén ér véget ez az időszak. Nem azt 
akarom mondani, hogy ez egy betonba vésett 
dátum, csak azt, hogy valahol itt fejeződik be ez 
az időszak. 
 
Nem akartam, hogy bárki is nagy, 
életmegváltoztató döntéseket hozzon ez alatt az 
idő alatt és ez alatt olyan dolgokat értek, mint 
amikor gyökerestől kiszakítjátok magatokat valahonnan és egy teljesen másik helyre költöztök, 
amikor mindeneteket eladjátok, amitek csak van és valahova máshová költöztök. Vagy amikor 
szakítotok a partneretekkel. Bár néhányan szakítani akartatok, de emiatt mégis visszafogtátok 
magatokat. Vagy amikor egy nagyobb változást indítotok el a karrieretekben. Vagy amikor nagy 
műtéteket terveztek be, ilyen dolgokat értek ez alatt. A nagy, életmegváltoztató döntésekre 
mondtam azt, hogy várjatok velük hat hónapot, mert a dolgok nagyon meg fognak addigra 
változni és igen sok értelemben meg is változtak. 
 
A végéhez érünk majd ennek az időszaknak augusztus végén, legyen az akár augusztus harmadik 
hetében vagy szeptember első hetében, nem számít! A lényeg az, hogy tudni fogjátok, hogy mikor 
jön el ennek az időszaknak a vége. És akkor majd félre tehetitek ezt a várakozó, visszafogott 
periódust. Tudni fogjátok, mikor van vége és akkor majd tegyétek meg azokat a dolgokat, 
amennyiben azt választjátok, de az is lehet, hogy menet közben teljesen megváltozott az erről 
alkotott nézőpontotok, de a lényeg az, hogy akkor majd lépjétek meg azokat a dolgokat! Az lesz 
annak az ideje, hogy elkezdjetek tovább lépni! 
 
Bármi is történik most az életetekben – a saját démonjaitok, a saját sárkányotok liheg a 
sarkatokban – érezzétek ezeket a dolgokat a magatokénak. Minél hamarabb magatokénak érzitek 
a sárkányt, annál hamarabb fogjátok felismerni, hogy a sárkány tényleg a ti legjobb barátotok. 
Lehet, hogy ezt most nem így látjátok, mert talán más szinteken éppen most tép titeket apró 
darabokra, de akkor is tényleg ő a legjobb barátotok. Azért van itt, hogy segítsen megmutatni 
mindazt, amit mélyre temettetek és hogy mi az, ami most megakadályoz titeket a saját testet 
öltött Realizációtok elérésében. Néha ez olyan érzéssel jár, mintha a szó szoros értelmében véve 
terrorizálna és apró miszlikbe szaggatna, cafatokra tépne benneteket. Pedig valójában ez nem így 
van. Ez a ti nézőpontotokból fest így. Itt és most érezzétek magatokénak a sárkányt! Engedjétek 
meg, hogy a sárkány bejöhessen és ha apró darabokra kell, hogy tépjen benneteket, akkor hadd 
tegye azt meg! Át fogjátok vészelni! 
 
Tehát erről szól ez a Shoud – mindent, ami most történik az életetekben érezzétek a 
magatokénak, legyen szó bármiről is! És ezzel, most nem azt mondom, hogy készítsetek egy listát 
és pár dolgot helyezzetek át a másik oldalra! Hanem azt mondom, hogy minden, ami úgy a 
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következő 30-60 napban történik, óriási nagy átalakulást fog hozni az életetekben és azzal, hogy 
a sajátodként tekintetek rá, sokkal kecsesebben és sokkal gyönyörűségesebben tud majd ez az 
egész megtörténni. 
 
 
A dualitáson túl 
 
A következő néhány napban, csak emlékeztetőül mondom, hogy most ne aggódjatok a külvilág 
miatt! Igazából mostantól vagy, ahogy beléptek a testet öltött Mester Létetbe – többé ne álljatok 
egyik oldalra sem, mert valójában azok nem is léteznek. Nem léteznek. 
 
Persze erre azt mondhatjátok, hogy dehogynem léteznek oldalak, pártok a politikában. – Nem, 
nem léteznek. Ez egy illúzió! Ne ragadjatok most ebbe bele! Ne álljatok egyik oldalra sem – és ez 
most egy fontos dolog – a Föld bolygóval, a környezettel kapcsolatosan sem! Azt mondjátok, hogy 
„A környezet tisztességes oldala mellé kell állnom, azt kell választanom!” – Nem, nem kell. Amit 
nem ismernek fel az az, hogy Gaia távozóban van és a Földért való felelősség az emberek kezébe 
kerül. Egyrészről hatalmas remény él a bolygóval kapcsolatban és ennek része az az összes 
kutatás, amit jelenleg végeznek a biológia természetére vonatkozóan, és itt nem csak a fizikai 
biológiáról van szó, hanem ezzel együtt a bolygó biológiájáról is. És ha ezt összekombináljátok 
azokkal a dolgokkal, mint a mesterséges intelligencia, akkor ez egy teljesen új nézőpontot kínál 
arról, hogy mi is a Föld, mi is a biológia, hol szolgál a biológia és hol van az, ahol a biológiára többé 
már nincs szükség a bolygón. 
 
Gaia távozóban van és a Földet most már az emberek kezébe adja. Talán túlságosan is sokáig 
vigyázott a Földre és persze, hogy emiatt felszínre kerül a környezet témája. De, amikor ez 
megtörténik, ennek a gyökere nem csupán a környezet, hanem mivel Gaia távozóban van, az 
embereknek kell a felelősséget felvállalniuk – de, amikor összekötitek a pontokat, akkor az egész 
végeredményben nem a bolygóról szól, hanem az egyénről. Nem a bolygóról van itt szó, hanem 
arról, hogy az ember vállaljon felelősséget saját magáért, mert ennek az útnak az a lényege, hogy 
végsősoron vállaljatok felelősséget a saját energiátokért, és ez a lehető legnagyobb tanulság, amit 
megtanulhatunk a környezettel 
kapcsolatban. És ez tényleg nem a 
környezetről szól, hanem arról, hogy az 
ember vállaljon felelősséget saját magáért. 
 
Tudjátok, ahogy a tudósok valóban elkezdik 
megérteni magának a biológiának a 
természetét, hogy kommunikáció történik a 
biológia minden egyes részében, majd 
mikor igazán jó elméleteik születnek arról, 
hogy a biológia hogyan is teremtődött meg 
–  nem valamiféle mennybéli Isten által és 
nem is csupán az evolúció által, hanem a 
biológia tényleges megteremtésével 
kapcsolatban – akkor az összes tudatos 
ember arcába vág majd azért, hogy 
vállaljanak felelősséget saját magukért. És a környezet egy módja annak, hogy eljussanak odáig. 
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De azt akarom itt mondani, hogy ne ragadjatok bele ennek az okaiba. Ne foglaljatok állást egyik 
oldal mellett sem, mert nincsenek oldalak! Talán ez az egyik legnagyszerűbb dolog, amit 
Mesterként majd tanítani fogtok és ez lesz az a dolog, aminek az emberek a leginkább ellen fognak 
majd állni. Ők mindig valamelyik oldal mellé akarnak állni, valamelyik oldal mellett foglalni állást, 
akár a saját feminin vagy a maszkulin oldalukról van szó, akár a fényükről vagy a sötétségről, akár 
a gazdagságról vagy a szegénységről. Az emberek jelenleg dualitás irányultságú teremtmények, 
és egy igazi testet öltött Mester egyik oldal mellett sem teszi le a voksát. 
 
A Mester nevetni fog és kifigurázza azokat a konfliktusokat, amelyek az egyes oldalak vagy 
állásfoglalások között lesznek, de mindezt úgy teszi, hogy közben egyik oldal mellé sem áll. A 
Mester hátra fog dőlni a finom latte kávéjával és a lisztmentes csokoládéjával. (Linda megint 
megkínálja őt egy szelet tortával) Köszönöm, majd később. Tehát, a Mester nem áll egyik oldal 
mellé sem és amikor valaki elmegy a Mesterhez és már szinte ragaszkodik vagy követeli, hogy a 
Mester jelentse ki, hogy melyik oldalnak van igaza – természetesen azt remélve, hogy az ő oldalán 
van az igazság és elég arrogánsan azt gondolja, hogy egyértelműen a Mester is azon az oldalon 
áll, amin ő – de a Mester egyáltalán nem áll egyik oldalon sem. És a Mester nagyon egyértelműen 
elmondja ezt a kérdezőnek, hogy „Miért foglalsz állást az egyik oldal mellett? Nem látod a 
nagyobb képet a történésekben? Muszáj annyira beleragadnod a dualitásba, hogy az egyik vagy a 
másik oldal mellé állj? Tovább kell harcolnod, akár a fényről vagy a bolygón szenvedő gyerekekről, 
vagy bármi másról legyen is szó?” – mert ez az egész csupán egy illúzió. Végső soron nem is létezik 
a dualitás és nagyon könnyű ám beleragadni, ott ragadni azon az úton. Végeredményben ez az 
egész arról szól, hogy vállaljatok felelőséget saját magatokért! 
 
Bármelyik problémát kiválaszthatjátok, ami most a bolygón történik és elkezdhetitek összekötni 
a pontokat – habár ezek a pontok tudjátok, időnként kissé különösek tudnak lenni – de az egész 
lényege az energia, a szuverenitás és a saját magatokért történő felelősség vállalás, vagyis 
önmagatok birtoklása. 
 
Egy kicsit elkalandoztam itt. A lényeg az, hogy bármi is történjen most veletek, akár az, hogy a 
főnökötök titeket terrorizál vagy, hogy rossz szomszédjaitok vannak – bármiről, akár miről is 
legyen szó – csak emlékezzek arra, amit már oly régóta hajtogatok nektek: Minden, ami jelenleg 
az életetekben történik – minden, még az is, ha a szél egyszerűen csak az arcotokba fúj, vagy ha 
megkarcoljátok vagy megvágjátok az ujjatokat – minden a Realizáció eléréséről szól. Minden. 
Semmi nincs, ami ne tartozna ebbe bele, hiszen erről szól itt minden. Tehát, akkor innentől 
kezdve, mondjuk, hogy a következő 30-60 napban, arra kérlek benneteket, hogy birtokoljatok, 
érezzétek magatokénak mindent, ami veletek történik. 
 
 
Homokvárak a part szélén – szuper merabh 
 
És akkor most szeretném elkezdeni a szuper merabhunkat. Én ezt most így nevezem. Ez egy jó 
név. Akkor kérnék egy kis zenét és máris kezdjük is el a szuper merabhunkat itt, a Szenvedély 2020 
sorozat plusz, ráadás Shoudjában. 
 
(megszólal a zene) 
 
Igen, néhányazok most olyan jeleket sugárzik ki magából, hogy „Mi van akkor, ha most túl sokat 
gondolkodom? Ezt is a sajátomként kell birtokolnom? Ezért is felelősséget kell vállalnom?” Igen! 
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Tudjátok, ne gondolkozzatok ezen túl sokat, hanem érezzétek magatokénak! Történjék bármi is – 
legyen szó akár pénzügyi problémákról vagy depresszióról, szorongásról – de akár azokról a 
csodálatos dolgokról is, mint amilyen a remény és a jelenlegi őrültséged. Teljes mértékben 
birtokoljátok a saját őrültségeteket. Én imádom az őrültséget, mert ez azt jelenti, hogy 
megengeditek magatoknak, hogy kigyertek a skatulyából. Kitörtök a normáitokból. Itt tartotok. 
 
Akkor most vegyünk egy mély lélegzetet! 

 
Egy érdekes jelenség zajlik a Shaumbrával és tényleg 
nem tudom megmondani, hogy korábban történt-e 
hasonló más csoporttal is, hiszen nem létezik másik 
csoport, akik elérnék a Realizációt. Nem történt még 
ilyen egyetlen csoporttal sem. Eggyel sem. 
Egyénekkel már igen. 
 
Ti billentettétek át a mérleget, mert jelenleg több, 
mint 9 900 Felemelkedett Mester van. Hm. Felmerül 
a kérdés, hogy „Ha megengeditek magatoknak a 
Realizációtokat és testben itt maradtok a bolygón, 
akkor ti is Felemelkedett Mesternek fogtok 
számítani?” – Erről majd később beszéljünk! 
Tárgyaljunk majd egy kicsit erről! 
 

Ez egy jó téma, de térjünk most vissza a jelenlegi témánkhoz! 
 
Tényleg szeretném, ha most beleéreznétek ebbe! 
 
Tehát még soha egyetlen egy csoport sem csinálta ezt meg. Igen, egyének már megtették. Talán 
fél tucat emberrel történt meg egyszerre, egy időben, ha összeszámoljuk. De egy olyan globális 
csoport, akik a bolygón mindenfelé szét vannak szóródva, ilyen hatalmas számban – nem a 
népesség számának az értelmében mondom ezt, hanem a dolog hatalmas, rendkívüli méretét 
illetően – azokról beszélek, akik tényleg kitartottak és most már tényleg eléritek a Realizációtokat. 
 
Hatalmas figyelemmel kíséri ezt a teremtés egésze, kifejezetten a Bíbor Tanács és a Felemelkedett 
Mesterek. Figyelnek titeket, de nem avatkoznak közbe. Nem, ők nem fognak beleavatkozni ebbe 
az egészbe, de nagy figyelemmel kísérik, hogy mi is történik. 
 
És tudjátok, ez elég érdekes – és erről később majd még többet fogok beszélni, most csak 
elültetem itt a magokat – azt lehetne mondani, hogy az az elem vagy az a dolog, ami most a 
leginkább megfigyelés alá kerül, ahogy azt nézik, hogy mi is történik ennek az egésznek a 
középpontjában, miközben itt van ez a konvergencia a bolygón, miközben figyelik a Shaumbra 
csoportot, az az idő. Az idő. Igen. 
 
Az idő kelti fel a leginkább az érdeklődésüket és arra figyelnek leginkább. Mire ti azt kérdezitek, 
hogy „De mi is maga az idő?” Nos, hát, az idő egy közös megállapodás. Egyfajta tudatosság. Nem 
egy lélek létező, de mégis része a legtöbb létezőnek a teremtésben. Azt is lehetne mondani, hogy 
az idő egy kicsikét minden egyes létezőnek a része. 
 



Szenvedély 2020 Sorozat: 12. Shoud 

 

 

www.crimsoncircle.com 20  www.centrodavida.com  
 

Ennek következtében van Idő. Létezik, és meg vannak a maga saját mintái és ritmusai. A teremtés 
többi részeiben nem ugyanígy működik, mint itt a Földön. 
 
Az idő nem így működik az Új Földeken. Ott is létezik az Idő, de az egy rendkívül rugalmas Idő. Egy 
olyan Idő, ami szolgál, ahelyett, szolgálatot követelne. 

 
Tehát talán az egyik legérdekesebb része a 
mostani történéseknek az Idő. De ettől 
függetlenül mindenki figyeli a történéseket. 
 
Sokszor beszélgetünk erről a Felemelkedett 
Mesterek Klubjában és én kifejezetten 
élvezem ezeket a késő éjjeli diskurzusainkat 
Kuthumival, Blavatsky-val és Tóbiással. 
 
Nagyon élvezem ezeket a beszélgetéseket 
és azt mondom, hogy ezek „késő éjjel” 
zajlanak, pedig nálunk nincsenek se 
nappalok, se éjjelek, de mégis lehetnek, 
amikor ezt akarjuk. (Adamus nevet) 

Néhányan ezt teljesen szó szerint értitek. Nagyon mereven gondolkoztok erről. 
 
Tudom, hogy a felemelkedett birodalmakban nem létezik az idő. Ezzel teljes egészében tisztában 
vagyok, hiszen ott tartózkodom. Mégis időnként kedvemre van az idő. Ez egy remek módja annak, 
hogy végig hajtsak a teremtés országútján. És ezt az „Idő vonalán” teszem meg. Az idő 
rendelkezésetekre áll, amikor éppen azt szeretnétek. És nincs idő, amikor nem akarjátok, hogy 
legyen. Hát nem ez a valódi szabadság? Jól van. (Adamus mosolyog) Jó páran itt most nagy 
filozófiai fejtegetésekbe bonyolódtok ezzel kapcsolatosan. Kussoljatok! Most éppen egy merabh 
zajlik! 
 
Akkor vegyünk egy mély lélegzetet és engedjétek meg, hogy folytassam a történetemet. Ez a 
rengeteg elmés csevej! Igen, persze, birtokoljátok ezt is a sajátotokként, de mindezt egyedül 
csináljátok és úgy érezzétek a magatokénak. 
 
Tehát a lényeg az, hogy figyelünk benneteket és ami még ennél is lényegesebb az az, hogy igazából 
az Időt figyeljük. Miért? Hát azért, mert az egyik dolog az az, hogy eljuttok arra a pontra, ahová 
csak alig csak páran, mégpedig oda, ahol megengeditek, hogy szolgáljon benneteket az Idő. Ezt 
csak nagyon, de nagyon kevesen engedték meg eddig, még a többi birodalomban is. 
 
Tehát, az Időt ez nagyon-nagyon érdekli, mert az Idő most azon tűnődik, hogy mi lesz vele, az 
idővel? Mi lesz belőle? Meg fog-e változni? Vagy meg fog-e szűnni a létezése? 
 
Igen, az idő most azon elmélkedik, hogy „Meg fog szűnni a létezésem?” 
 
Az idő azon mereng éppen, hogy „Milyen érzés szolgálni, ahelyett, hogy engem szolgálnának?” – 
Mert tudjátok az időnek nagyon kevés tapasztalata van arra vonatkozóan, hogy ő szolgál másokat. 
Mindig őt szolgálják. Nem, mintha ehhez ragaszkodna, csak arról van szó, hogy a Lélek létezők 
ezen a módon használják az időt. Ezért aztán mindannyian hatalmas érdeklődéssel figyeljük ezt. 
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Az egyik Felemelkedett Mester egy érdekes dologra lett figyelmes. Azt mondta, hogy a Shaumbra 
– mert tényleg megfigyelt benneteket – de tudjátok mi ezt nem egy tolakodó módon tesszük. 
Értitek, szóval nem figyelünk titeket, amikor éppen meztelenül álltok a zuhany alatt. Olykor-olykor 
előfordul – na igen, most lebuktunk – de csak nagyon ritkán teszünk ilyet. Na jó, csak nagy ritkán, 
a móka kedvéért, ilyen is előfordul, de soha nem készítünk róla képeket. Viszont mindenre 
emlékszünk. 
 
Tehát ez a csodálatos Felemelkedett Mester azt mondta, hogy „Tudod felfigyeltem valamire. 
Gyere csak ide, és nézd csak ezt meg te is!” 
 
Szóval, mert van egy 
kristálygömbünk, ahogy ti hívjátok. 
Ugyan nincs rá szükségünk, de ez 
egy csodás kellék, tudjátok. Az 
emberek pedig imádják őket, mivel 
mindannyian voltunk emberek, mi is 
imádjuk azokat a hatalmas 
kristálygömböket. És most nem 
viccelek. Ez egy családi műsor. 
 
Tehát odamentünk a 
kristálygömbhöz, belenéztünk és 
bizony láttam, hogy miről is beszélt. 
 
A Shaumbrákat láttam, akik a 
tengerparton tartózkodtak – egy 
csendes, gyönyörűséges és hosszú 
tengerparton – teljesen egyedül. Nem vette őket körül egy rakás turista vagy hajó, meg hogy is 
hívjátok manapság azokat a zajos dolgokat? – Cauldre most mondja, hogy – Jet ski-nek. Semmi 
ilyesmi nem vett körül titeket. Csak ti voltatok ott azon a tengerparton. 
 
És tudjátok a nap éppen elkezdett lenyugodni. Késő délután volt. Sokat sétáltatok, mert ezt 
szoktátok tenni, amikor tudjátok, megpróbáltok rájönni a dolgok nyitjára. És számomra teljesen 
rendben volt a séta rész, de a „megpróbálni rájönni a dolgok nyitjára” részt teljesen céltalannak 
és haszontalannak tartom. 
 
Tehát belenéztem abba a kristálygömbbe és többször is bele kellett néznem ahhoz, hogy tényleg 
megértsem a történteket. Azt láttam, hogy homokvárakat építetek. 
 
Homokvárakat. Tudjátok, amikor a nedves homokból elkezdtek építeni mondjuk kis tornyokat 
árkokkal körülvéve, aztán nagyobb tornyokat is építetek, amiket kiegészítetek és még több 
tornyot adtok hozzá, és újra még több tornyot adtok hozzá, kissé megszállottan, amilyenek 
időnként tudtok lenni. Homokvárakat építetek. 
 
És ekkor azt mondtam Glóriának – mert ez volt a neve, a korábbi emberi neve, amit Felemelkedett 
Mesterként is megtartott. Szóval azt mondtam neki, hogy „Hát nem édesek? Itt vannak az egész 
történés középpontjában és olyan sok mindent elviseltek, eltűrtek és nem édesek, ahogy most 
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visszatértek a gyermeki állapotukba és homokvárakat építgetnek a tengerparton?” 
 
Erre Glória azt felelte, hogy „Nem, nem az. Nem erről van szó. Nagyon félreértelmezed a 
látottakat Adamus. Nézd csak meg még egyszer! És most érezz is bele ebbe a helyzetbe!” – Így 
megtettem. 
 
Belenéztem a kristálygömbbe! Beleéreztem az energiátokba. 
 
Aztán megértettem, hogy mi is történik itt valójában és nem csak veletek, hanem a világon az 
összes Shaumbrával. Homokvárakat építetek a tengerparton a víz szélén és ezek a homokvárak 
valójóban azt képviselik, hogy az ember még mindig megpróbálja manipulálni és elérni a 
Realizációt. 
 
Az ember homokvárakat épít, mintha muszáj lenne csinálnia valamit. Mintha egy erődítményt 
kellene építenie. Mintha muszáj lenne megerőltetnie magát. Mintha muszáj lenne valamit 
építenie vagy csinálnia. 
 
Képtelen nyugton ülni a fenekén és csak élvezni a tengerpart szépségét teljesen egyedül. 
 
És felismertem, hogy ez a tengerpart igazából az egót jelenti. 
 
Ami nem egy rossz dolog. Nem, az nem rossz dolog, de az egó azt mondja, hogy „Akkor is tennem 
kell valamit, továbbra is meg kell teremtenem a személyiségemet. Nem veszíthetem azt el. 
Tudom, hogy itt vagyok a Realizáció előestéjén, de akkor is tennem kell valamit. Ki kell fejeznem 
magam emberként, máskülönben mégis mi vagyok én, mi a szerepem ebben a Realizációnak 
hívott dologban? Csak egy utas vagyok? Egyáltalán van ebbe bármi beleszólásom? Ezért aztán 
továbbra is muszáj építgetnem a homokváraimat. 
 
Jó darabig figyeltelek titeket, ahogy nem csak egy homokvárat építettetek, hanem egymás után 

készítettétek azokat, egyiket a másik után, végig 
az egész tengerpart mentén. 
 
Tulajdonképpen ez egy mesés látvány volt, azt el 
kell, hogy ismerjem és nagy szakértőkké váltatok 
a homokvárak építésének, hatalmas szakértőkké 
nőttétek ki ebben magatokat. Még ki is 
díszítettétek őket kis pálcikákkal és zászlócskákkal, 
amit egy kis ruhadarabból készítettetek. Voltak 
köztük csodaszép paloták is, de attól még mindig 
csak ugyanúgy homokvárak voltak a part szélén. 
 
Én meg egyre csak figyeltem ezt a tevékenységet 

és felismertem, hogy mi folyik itt – és ez nem csak rátok vonatkozik, hanem az összes Shaumbrára 
az egész világon – hogy ez az utolsó, hősies, ugyanakkor teljesen hiábavaló erőfeszítés az emberi 
rész részéről, az emberi egó részéről. 
 
És aztán ahogy a nap elkezdett lenyugodni, az ember – ti – ott ültetek kimerülten, fáradtan, a 
homokváraitokat nézegetve. Nézegettétek a teremtéseiteket, amelyek ott sorakoztak szépen 
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egymás után, ameddig a szem csak el tud látni – és ezzel együtt ott volt bennetek az az érzés, 
hogy csináltatok valamit és tényleg nagyon keményen dolgoztatok ma a homokváraitokon, de 
eközben a rémületet is éreztétek, ahogy rájöttetek, hogy egyetlen dologról teljesen 
megfeledkeztetek: arról, hogy mindjárt jön a dagály! 
 
A parthoz a lehető legközelebb építettétek a homokváraitokat egész álló nap, de 
megfeledkeztetek a dagály érkezéséről és a dagály hullámai, azok a hullámok elmossák a nagy 
munkával felépített homokváraitokat. 
 
Az az összes munka, az összes erőfeszítés, az egész nos, még ezzel együtt a kreativitás is most el 
mossa a víz. 
 
És akkor megláttam egy könnycseppet a szemetekben, ami végig folyt az arcotokon és a könnyek 
egyre csak jöttek és jöttek, megállíthatatlanul. 
 
Azt gondoltátok akkor, hogy „Mit csináltam rosszul? Mikor fogom már végre megérteni? Mikor 
fogom már végre-valahára megérteni?!” 
 
Aztán leültetek a tengerparton és csak sírdogáltatok, miközben lement a nap, megjött a dagály és 
lassan-lassacskán elmosta az összes homokváratokat. 
 
Ezen a ponton már annyira fáradtak voltatok, hogy nem maradt semmi – nem volt már mit tenni, 
semmi sem maradt már bennetek. 
 
Az a gondolat, hogy talán újabb homokvárakat építhetnétek talán egy másik helyen, amit nem 
mosnának el a hullámok, már nem volt annyira vonzó a számotokra, mert tudtátok, hogy ha nem 
a hullámok mosnák el azokat, akkor majd a szél rombolná le őket, vagy ha nem a szél, akkor az 
arra járó többi ember taposná el azokat. 
 
Ekkor megadtátok magatokat és felismertétek, hogy a homokvárak mindössze elterelnek titeket, 
az egó ezen a módon próbálta fenntartani saját magát. 
 
Minden egyes homokvár egy részeteket képviselte, az egótok egy részét, az aspektusaitokat, az 
életeteket, valamint a létidőiteket képviselte. 
 
De most, az emberi korlátokat jóval meghaladóan, megérkezett a dagály és mindegyiket elmosta, 
mert ez történik a Realizációban. 
 
Építhettek ti annyi homokvárat, amennyit csak akartok, az egótoknak állított hatalmas szoborként 
vagy nagy műként, ezen a módon fenntartva az egótokat és semmi baj sincs az egóval. Egyszerűen 
csak egyike a tudatosság színjátékainak vagy alakításainak. 
 
Ennyi az egész csupán. Egy személyiség, egy perszóna, egy karakter. És néha ez a karakter 
elfeledkezik arról, hogy sokkal többről szól ez a színdarab, hogy sokkal többről szól az élet. 
Időnként ez a karakter megfeledkezik arról, hogy korlátok közé zárva éli az életét. És ez rendben 
is van egy darabig, de most már az emberi résznél valami sokkal hatalmasabb érkezik. 
 
És az emberi rész meg sír és azt mondja, hogy „Csak egy játékszer, csak egy gyalog vagyok ebben 



Szenvedély 2020 Sorozat: 12. Shoud 

 

 

www.crimsoncircle.com 24  www.centrodavida.com  
 

a sakkjátszmában? Ezek a magasabb erők – még az is, akit a Magasabb Énemnek hívok – még ő is 
csak manipulál engem?” 

 
Ó, drága ember, az egészet félreérted! 
 
Az te vagy és a te összes részed! 
 
Ez az a részetek, amelyik tudta, hogy most már itt az 
ideje elmosni azokat a homokvárakat, mert most már 
megérkezik a dagály és elmossa az összes sebeteket, 
sérüléseteket, az összes korlátozottságotokat, az 
összes régi hiedelmeteket, az összes hiányotokat. 
 
Most már itt volt az ideje, hogy ezek a hullámok 
megérkezzenek, nem egy cunamiként vagy egy 

pusztító viharként, hanem egyszerűen csak gyengéd hullámokként. 
 
Azért, hogy elmossák talán a létező legnagyobb dolgot, ami soha nem szolgált titeket: Azt a 
hiedelmet, hogy az energia rajtatok kívül található és most pontosan ez történik. 
 
A hullámok beérkeznek az életetekbe ezekben a napokban, most, ahogy éppen erről beszélünk. 
 
Most érkezett el az ideje annak, hogy a dagály elkezd emelkedni és hogy a hullámok elkezdjenek 
bejönni. Ezért is mondom azt, hogy érezzetek mindent magatokénak, birtokoljátok sajátotokként. 
 
Birtokoljátok a sajátodként az érzéseiteket. A gondolataitokat. Azt, ahogy gondolkodtok. 
 
Amikor azt mondom, hogy birtokoljátok ezeket a sajátotokként, akkor azt értem alatta, hogy 
többé ne meneküljetek el előlük és ne építsetek több homokvárat! 
 
Kezdjetek el mindent most már a magatokénak érezni és birtokolni. 
 
Ez a legbecsesebb, a leggyönyörűségesebb és legszentségesebb időszak a számotokra és az összes 
aspektusotok számára, minden egyes részetek számára, az egótok és a személyiségetek minden 
egyes része számára. Ez itt most a létező legkülönlegesebb időszak. 
 
Egészen eddig homokvárakat építettetek. Szerintem ez egy igencsak érdekes módja a 
búcsúzásnak, egy érdekes módja az egó fenntartásának, megőrzésének és ami még ennél is 
fontosabb, egy érdekes módja annak, hogy lefoglalja az embert, hogy elterelje az embert pont 
most, a Realizáció hullámainak közepette. 
 
De drága barátaim, ez csak egy elterelés. 
 
Az emberi résznek semmit sem kell tennie. 
 
Az ember alatt pusztán csak egy részetekre utalok, miközben mindig is ott volt az a részetek és 
más részeitek is, akik tudták, hogy közeledik ez az időszak a bolygón és a ti életetekben is. 
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(szünet) 
 
Az a részetek mindig is tudta, hogy itt lesztek ezekben a lehető legbámulatosabb időkben, ahol 
megtörténik az átalakulásotok, de nem mentek tovább a többi birodalomba, nem intetek búcsút 
ennek az életnek, hanem megtörténik az átalakulásotok itt, ebben az életben, amikor ezek a 
homokvárak mind elmosódnak. 
 
És ez pont most történik. Ezért is mondom azt, hogy öleljetek magadhoz mindent az életetekben. 
 
Minden egyes reményt és minden egyes félelmet. Minden egyes kétséget és minden egyes 
szenvedélyt. 
 
Minden egyes dagályt, ami megérkezik az életetekbe. Most pontosan ez történik. 
 
Nagyon lassan történik, egy bizonyos módon, de közben meg mégsem. 
 
A bolygó gyorsabban változik, mint eddig bármikor, de időnként meg mégis nagyon lassúnak 
tűnik. És néha megjelenik az ember kényszeressége arra vonatkozóan, hogy megpróbáljon tenni 
valamit, hogy homokvárakat építsen a tengerpart szélére. 
 
(szünet) 
 
De akkor megérkeznek a hullámok. 
 
A tudatosság is megérkezik. 
 
A valódi változás megérkezik és szelíden, gyengéden – elvárások és minden egyéb nélkül – 
gyengéden elmossa azokat a homokvárakat, eloldozva ezzel titeket az emberi egó korlátozottsága 
alól. 
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Ó, az egó attól még itt fog maradni, még a legutolsó hullámok alatt is, csak most már korlátok 
nélkül. 
 
Most pedig már nem egysíkúként egyedül, hanem itt lesz az egók ÉS-e – olyan egók ezek, amik 
nem próbálnak meg homokvárakat építeni a tengerpart szélére, hanem élvezik a játékot. 
 
És most kedves barátaim, sokkal inkább, mint eddig bármikor, mindent érezzetek a magatokénak, 
birtokoljatok mindent, ami ezekben az elkövetkezendő napokban és hetekben történik veletek. 
 
Mindent érezzetek a magatokénak, birtokoljatok! 
 
Ne próbáljátok meg kitalálni a dolgokat! Ne meneküljetek el előle, hanem birtokoljátok azt a 
sajátotokként! 
 
És aztán pedig csak érezzétek, 
ahogy ezeket a homokvárakat 
lassan, gyengéden elmossák a 
hullámok. A hullámok 
képviselik a tudatosságotokat, 
a testet öltött Éneteket és egy 
teljesen új időszakot. 
 
Akkor most vegyünk közösen 
egy mély lélegzetet! 
 
(szünet) 
 
Homokvárak a vízparton. 
 
Talán ez az egyik legutolsó dolog, amivel az emberi rész megpróbálkozik azt gondolva, hogy neki 
kell megtörténtté tenni a Realizációt. De drága barátaim, jelenleg ennél valami sokkalta nagyobb 
és mindent felölelőbb dolog munkálkodik ezen. 
 
Akkor most vegyünk körösen egy mély lélegzetet! 
 
Egy mély lélegzetet a mostani, legszentségesebb időkben! 
 
És sose feledjétek, hogy minden jól van a teremtésetek egészében! 
 
Adamus Vagyok A Szuverén Birodalomból. 
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