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Аз Съм това Което Съм, Адамус от Суверенните Владения. 

 

Добре дошли на Шоуд 3 от серията "Мерлин Аз Съм," директно предаване от това 

прекрасно място - Кона, Хавай - място на което съм бил през живота си, това беше друг 

живот, в моето въплъщение като Марк Твен, Самюел Клеманс. Както вече съм казвал на 

групите, които са били по - рано тук, вървял съм по точно този път, който днес наричат 

шосе Мамалоха. Опитайте да повторите това три пъти след няколко питиета. Но аз съм 

ходил точно тук като Самюел Клеманс, Марк Твен. Даже съм гледал тази къща без да зная 

че някой ден, тук ще се издигне удивителната, благословена Вила Амио, мястото където 

се събира Шамбра от целия свят. 

Зная, че не можете точно сега да видите, но представете си за миг, че виждате с моите очи, 

с очите на Калдре, когато гледам в далечината към океана, към красивата зеленина, мекия 

въздух. О, какво прекрасно място за Шамбра и дори да не сте идвали никога тук, дори да 

не сте били никога лично тук, какво прекрасно място за да усетиш енергията на всичко, 

което сме направили като Шамбра. Каква благословия. Какво прекрасно място и то също 

така е изпълнено с енергиите на Бел, нашето Шамбра - куче. Казвам "нашето" - където и 

да е Бел сега. Днес тя ще дрънка наоколо по време на нашия Шоуд. 

Вдишвайки своята енергия 

Нека започнем с дълбоко вдишване на изобилието. Ах! Ето го, скъпото ни момиче. Нека 

започнем с хубаво дълбоко вдишване на изобилието - изобилие - защото то е 

естествено. Не е нещо за което трябва да работите, нищо, което банкера може да ви даде, 

нищо, което шефът може да ви даде. Изобилието естествено. Нека започнем ... (Адамус 
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вдишва дълбоко) ... с такова дълбоко вдишване. Линда, дълбоко вдишване на изобилието. 

В твоя живот има изобилие, но ти винаги можеш да вдишаш още. Винаги може да 

вдишате повече изобилие (те заедно вдишват дълбоко). 

ЛИНДА: А-а-а-х! 

АДАМУС: О, не вдишвай толкова бързо. Не, усети вкуса. 

ЛИНДА: Ой-ой. Ще си задържа дъха! 

АДАМУС: Гледай. 

ЛИНДА: Добре. 

АДАМУС: (той вдишва дълбоко и бавно, задържа дъха си за малко, после меко го 

издишва). Има малко напрежение. Леко напрежение. Както обикновено … 

ЛИНДА: Започвам. 

АДАМУС: (смее се) Обикновено аз играя с публиката, но сега мога да досаждам само на 

Линда. Това е COVID. Добре. 

Нека го направим заедно. Нека вдишаме дълбоко и осъзнаем че, Калдре има задимени 

бели дробове. Но дори и той и аз можем заедно да направим истинско дълбоко вдишване 

на изобилието (Адамус вдишва дълбоко), а после да му се насладим, да го усетим. Да 

разширим вътрешно своята същност. И трябва веднага да вдишвате. Хайде, дълбоко 

вдишване на изобилието (Линда отново вдишва дълбоко). А после - а-а-х! Добре. 

А сега, какво ще кажете за великата голяма смърт ... (Адамус се смее) У-у-х! Мисля за 

смъртта, защото днес имаме специален гост - скъпата Линда Фарел. Линда дълги години 

беше важна част от Шоудовете в Колорадо. Днес тя е наш специален гост така че аз ... 

знаете ли, на този Шоуд трябва да призная нещо. Опитвам се да мисля, но това е сложно. 

Накратко казано, опитвам се да мисля така, че по - късно в нашата дискусия да мога да се 

позова на това, което всички правите - мислите. И така, днес се опитвам да мисля и това 

ме побърква, защото ще престана да мисля и няма да се притеснявам. 

Какво ще кажете за голямо дълбоко вдишване, голямо дълбоко вдишване на вашето 

Свободно Енергийно Тяло (Адамус вдишва дълбоко). И усетете това с тялото си. Усетете. 

А-а-а-ах! А сега какво ще кажете заедно - изобилие и Свободно Енергийно Тяло (той 

прави още едно дълбоко вдишване) А-а-а-х! И едното и другото. 

Изобилието – това е нещо съвършено естествено, защото това е вашата енергия. Точка. 

Говорили сме за тази физика, сега започваме да я прилагаме. Вие започвате да я прилагате. 

Повече никакви оправдания. Вдишайте изобилието. Цялата енергия е ваша. Вдишайте 

дълбоко и вдишайте своето Свободно Енергийно Тяло. Вдишайте своята енергия без 

страх. 

Хайде. Без страх вдишай цялата си енергия. 



(пауза, Линда вдишва още веднъж дълбоко) 

Да, сякаш нещо пречи, но нека го направим още веднъж. Хайде … не, не … 

ЛИНДА: В басейна ми се получава по – добре. 

АДАМУС: Добре. Да отидем в басейна. Можете ли да преместите камерите там? Ние 

просто ще снимаме дишането на Линда… 

ЛИНДА: Там е по – естествено. 

АДАМУС: … в басейна. 

ЛИНДА: Да. Да. 

АДАМУС: Добре. 

ЛИНДА: Така ми е лесно. 

АДАМУС: Това е обещание. Ще снимаме… 

ЛИНДА: Не, не, няма. 

АДАМУС: … как Линда … 

ЛИНДА: Не, не, няма. 

АДАМУС: … диша … 

ЛИНДА: (подхилва се) Не, не, няма. 

АДАМУС: … в басейна (Адамус се подхилва) Калдре, трябва да разбереш. 

ЛИНДА: Няма да го направим! 

АДАМУС: Да, и ще го покажем в следващия Шоуд. 

ЛИНДА: Добре. 

АДАМУС: Дишането ти трябва да бъде естествено. Твоето дишане - е показател за това 

как позволяваш на енергията да протича през тялото ти. И аз не казвам, че това е 

единственото нещо, но ако дишането ти е накъсано, ето така (Адамус показва накъсано 

дишане), това е показател, че ти просто се сдържаш, ограничаваш се. А ако веднага 

вдишваш - тфуу! - ето така, това означава, че не се наслаждаваш, не и позволяваш да 

проникне навътре. И така, какво ще кажеш хубаво, дълбоко да вдишаш своята енергия. 

Хайде, за цялата Шамбра. 

ЛИНДА: За цялата Шамбра?! 



АДАМУС: Не, като пример. 

ЛИНДА: Ой-ой-ой-ой, добре. 

АДАМУС: Стандарт за цялата Шамбра. 

(пауза, Линда прави едно дълбоко вдишване). 

АДАМУС: Много по - добре. Все още леко напрегнато. 

ЛИНДА: Имам лека алергия. 

АДАМУС: Леката алергия - не е оправдание (Линда въздиша). Никакви оправдания. 

Алергията е лошо нещо, лошо семейство - все ми е едно какво е - никакви оправдания. 

Вдишваш дълбоко (Адамус вдишва дълбоко), но цялата е твоя. Ти се наслаждаваш на 

дъха. Ти усещаш как той се разлива по тялото ти, по това, което по - рано е било твой ум, 

по цялото ти същество. 

Цялата енергия е твоя. Нали знаеш това? 

ЛИНДА: Разбира се. 

АДАМУС: С ума си. 

ЛИНДА: Разбира се, знам това. 

АДАМУС: Да, но сега е съвсем друга работа - да приложиш това в живота си, да го 

пуснеш в своя живот, защото вече има сценарий, в който се сдържаш. Вече има сценарий 

в това, че енергията принадлежи на някого или на още нещо. Този сценарий силно я 

ограничава, но сега ще го пречупим. Никакви оправдания. Не трябва да правите така. 

Спрете да отлагате за утре. Ще направим това точно сега. 

Вдишайте дълбоко, дявол да го вземе (Адамус вдишва дълбоко) и пуснете 

енергията, своята енергия в своята същност. Ето така. Ето така. Толкова е просто. И 

никакви оправдания. Никакви, "Днес съм много изморен" или "Уморен съм от..." 

ЛИНДА: Трябва ли да вдишвам само с носа? Или може и през носа, и през устата? 

АДАМУС: Можеш всичко с което пожелаеш. Предпочитам да вдишвам през носа, но 

може както искаш. Можеш да дишаш през устата. Хайде (Линда вдишва дълбоко през 

устата). Не, дишай отпуснато. Отпуснато. Ето позволи ми да дойда отзад ... 

ЛИНДА: О, не. 

АДАМУС: ... за да ти помогна... 

ЛИНДА: О, не. 



АДАМУС: ... да вдишаш. Добре. Просто се отпусни. Представи си тук цялата Шамбра и 

техния навик да се сдържат. Знаете ли, вече много отдавна слушате как говоря за това, че 

цялата енергия ви принадлежи, но после мислите за това, но не го прилагате. Сега ще го 

прилагаме. И така, нека вдишаме заедно, ще броя до три – раз, два, три ... (те заедно 

вдишват дълбоко). 

ЛИНДА: (казва задържайки дъха си) При мен се получи по - кратко. 

АДАМУС: А-а-а-ах! Нима не е приятно? 

ЛИНДА: До голяма степен. 

АДАМУС: До голяма степен. Болят ли те гърдите? (Адамус слага ръката си на гърдите на 

Линда) Не възразяваш ли да направя така? Мъжът ти прави така, значи и аз мога. Евтино 

развлечение за Възнесените Майстори (Линда се киска). 

Добре, нека вдишаме още веднъж дълбоко ... (Адамус се смее) Калдре е недоволен от мен, 

но това е нормално. Хайде заедно да вдишаме дълбоко (те заедно правят още едно 

дълбоко вдишване). А-а-а-х! И се отпускаме. 

Вдишай своето изобилие. Хайде. 

Вдишай своята енергия, своето изобилие. Вдишай своята красота. 

Вдишай всичко, което си. 

Вдишай целия опит, който си имала. 

Понякога възниква съпротива ... дишането - е добър индикатор за това как допускате 

енергията. Дишате ли свободно и открито? Или си измисляте оправдания? Ограничавате 

ли дишането си така, че кислородът да постъпва недостатъчно? 

Вдишайте дълбоко (Адамус вдишва дълбоко) дълбоко вдишване на своята енергия, на 

своето изобилие, на своето свободно енергийно тяло и, да, отначало това е малко трудно, 

защото съществува естествено вградена съпротива към това действие. И болшинството от 

хората не вдишват дълбоко своята енергия. 

Едно е - да правиш множество дихателни упражнения, но знаете ли, вие продължавате да 

вярвате, че енергията се намира отвън, така че от това има много малка полза. Но когато 

вдишвате своето Аз, вдишвате цялото си аз - човекът, Аз Съм, Майстора (Адамус вдишва 

още веднъж дълбоко) вие вдишвате цялото себе си - тогава всъщност вие пробуждате 

своите сетива. Пробуждате своите сетива и своята чувственост. Вие се отваряте; най-

накрая ги допускате. 

Съществува огромна съпротива заради всичко, което се случва в живота ви. Затова сега 

всички хора, всеки човек на планетата така или иначе се ограничава. Ние ще продължим 

напред. И всъщност вече нямате избор. Не казвам, че вие можете или да го правите или не. 



Ако сте решили да останете на тази сбирка, то нямате избор, защото тя е за вас, за вашето 

изобилие, за вашата енергия, вашето творчество, вашата радост, вашето тяло. 

Зная, че много Шамбра тези дни се оплакват от тялото си, "О, тялото ме боли." Е, разбира 

се, защото в дадения момент вие не позволявате. Съпротивлявате се. Имате проблеми с 

тялото, съпротивлявате се и всъщност да вдишате дълбоко - това е последното, което 

искате да направите, тъй като тогава вашето тяло ще започне да ви боли по - силно, където 

и да е възникнала болката - в коленете, в сърцето, бедрото или ръката, в главата или 

някъде другаде - там има съпротива. Вие наистина буквално намалявате обема на входа, 

защото е болезнено. 

Да бъдеш жив е болезнено, затова живеете в своеобразна зона на болката нежелаейки да 

живеете наистина цялостен живот, защото си мислите, че ще бъде още по - болезнено. Но 

става нещо забавно. 

Когато честно си кажете, "Аз Съм това Което Съм. Това е моята енергия. Това е моето 

изобилие, това е моето Свободно Енергийно Тяло" и вдишвате дълбоко, смело 

вдишване; просто вдишвате това, изпълвате белите си дробове до такава степен, че 

изглежда сякаш всеки момент ще избухнат; вие (Адамус вдишва дълбоко) вдишвате 

всичко, а после се наслаждавате на вкуса. Знаете ли това е все едно да поставите в устата 

си парченце баница известно време просто да го дъвчете преди да го погълнете - примерът 

е на Калдре, не е мой - вие го разкисвате преди да го преглътнете, наслаждавате се на 

вкуса, а после го усвоявате и усещате как всяко парченце от тази баница пада от устата ви, 

надолу по гърлото, в стомаха, във вашето същество и ви служи. Ето на това прилича. 

Нека заедно вдишаме дълбоко – ти и аз за цялата Шамбра. Готова ли си? 

ЛИНДА: Да, сър. 

АДАМУС: Добре. Не, не трябва да ме наричаш “сър.“ Нека направим хубаво дълбоко 

вдишване. Всички в страната на Шамбра, вдишайте всички свои части, всичко, което сте. 

Сега вие вдишвате не масовото съзнание. Не, не, не. Вие не вдишвате седящия до вас 

човек, не вдишвате СOVID, вие вдишвате Себе си. Нека вдишаме дълбоко (Адамус 

вдишва дълбоко и за миг задържа дъха си), всмуквате, а после издишвате. Всъщност вие 

не вдишвате, вие всмуквате. Вие отваряте пътя на собствената си енергия. 

И така, благодаря ти, скъпа Линда, за сътрудничеството. Какво е усещането? Как се 

чувстваш? По –добре? Леко опияняващо? 

ЛИНДА: Всъщност по – добре и правейки го веднъж, вече не можеш да го забравиш. 

АДАМУС: Да. Да. Искаш ли да го направиш още веднъж? 

ЛИНДА: В леглото. 

АДАМУС: Не. Направи го още веднъж. Не ставай такава. На Калдре няма да му хареса 

такова кокетство. Няма да му хареса… 



ЛИНДА: Ние имаме тройка! Ти си всяка нощ с нас в леглото. За какво говориш? 

АДАМУС: Не, не, не. Това не е вярно. 

ЛИНДА: О, да. 

АДАМУС: Не! 

ЛИНДА: О, да. 

АДАМУС: Не, не, не. 

ЛИНДА: Да, провери ме, аз знам кога си с нас. 

АДАМУС: Хайде. Няма да разкриваме тук тайни. 

Нека отново вдишаме заедно, още един път вдишайте цялото си Аз. Просто ми харесва 

думата "изобилие," защото това е което сте, вие - сте изобилие. Нека вдишаме дълбоко (те 

вдишват дълбоко) да се насладим на вкуса, а после да го усвоим. Не издишвайте. Усвоете 

го. Попийте го с цялото си същество. Ето така. Добре. Благодаря. Благодаря. 

Усетих в страната Шамбра голяма съпротива, голяма съпротива. Това е естествено. Не се 

притеснявайте, защото това е като разкриване на себе си, когато не сте съвсем сигурни 

готови ли сте да се разкриете. Но вие сте готови. Като цяло ще трябва да го направите. 

Ако сте стигнали толкова далеч ще ви се наложи да го направите. И така, вече никакви 

"ако", "и" и "но," спрете да стоите на два стола спрете да се оплаквате или хленчите. 

Преминахме през всичко това. Сега преминаваме към живот на тази планета като 

изобилни Майстори, щастливи Майстори. 

Спрете борбата 

И така, следващото за което бих искал да поговорим преди да преминем към днешната 

тема. Да, много Шамбра напускат. Стига! Стига! Не сте длъжни да напускате. Имаме 

редица такива, запомнящи се, повечето от тях, защото ги познавате от интернет. Док Си, 

Едит, Сарт, а сега Линда Фарел. Те са добре. С тях всичко е повече от добре и аз не мога 

да кажа, че те много съжаляват, но им липсва това, част от което бяха, намирайки се в 

човешки облик. 

Линда боледуваше дълго време - не тази Линда - а Линда Фарел дълго боледуваше. Искам 

да ви кажа нещо, което може да не се хареса на някого (Линда цъка с език). Не ми цъкай, 

когато говоря (Адамус се смее). Скъпата Линда от Иса цъка, "Цък! Цък!" 

ЛИНДА: Аз просто вдишах, "В-х-х!" 

АДАМУС: Да. Докъде Бях стигнал? А. Ето докъде. Линда Фарел, която днес дойде като 

специален гост премина преди седмица. Тя дълго се бори с болестта. 

Тя дълго се бори с болестта. 



Не. Стига. Не се борете с болестите. И Калдре ми казва, че в рекламите по телевизията се 

казва, "борба с рака, борба с нещо си, борба с COVID - а, борба с каквото и да било." 

Не. Не, не го правете. Това звучи нелепо. Ако енергията е ваша, с какво се борите? Ще се 

сражавате само със самите себе си, а борейки се със себе си вие ще се разболеете още по -

силно. Така потвърждавате своето състояние на дисбаланс и болести. Така че вие се 

борите само със себе си. Не. Вдишайте болестта. Да, своята болест, своята лудост, каквото 

и да било, своята липса на изобилие, вдишайте ги. И аз не казвам, че сте длъжни 

да потвърждавате, че това е вашето състояние, но стига сте се борили с това. Всичко това 

- е просто вашата енергия. Вашата болест - това е вашата енергия. Отсъствието на 

изобилие - това е вашата енергия. Ниската самооценка - това е вашата енергия. 

Започнете да вдишвате своята енергия. Без съпротива, не се сдържайте. Разболяхте се, 

хванахте нещо, спрете съпротивата - искам да ругая. Става ли? 

ЛИНДА: Че кой ще те спре? 

АДАМУС: Да, вярно, никой (те се смеят). 

Спрете да се опитвате да разберете своята болест, да я оправдавате или осъждате. Стига 

сте се опитвали да използвате психологически натиск, за да се избавите от нея. Стига. 

Вдишайте своето Аз. Ако сте болни, ако сте в недостиг или каквото и да било, вдишайте 

своето Аз. Ако се питате, "О, защо не дойде при мен Реализацията?" и "При всички други 

Шамбра вече я има, а при мен не," вдишайте своята енергия, дори ако тя включва в себе 

си вашия дисбаланс, вашата болест или още нещо. Това продължава да бъде вашата 

енергия. Вдишайте я. Попийте я в себе си. 

Спрете цялата борба в себе си. Просто прекратете. Не ми се налага за първи път да говоря 

за това, малко се уморих отново и отново да повтарям, но ще повторя ако се наложи. 

Спрете да се борите с каквото и да било. Когато спрете борбата - това е окончателното 

позволение. Вие признавате, "Боже мой, това е просто моята енергия. С какво съм се 

борил? Защо съм изгубил в борба безчислени часове? Защо си блъсках главата нощем? 

Защо лежах в леглото си в страх? Защо денем избягвах да правя нещо в своя човешки опит 

опитвайки се да разбера защо се намирам в такова състояние, защо имам болка дори защо 

имам проблеми с психиката?" 

Имате проблеми с психиката? Искате ли тези проблеми да продължат? Продължавайте да 

се борите с тях. През цялото време се старайте да разберете как да ги преодолеете. Това 

ще запази психичните проблеми и дисбаланси във вашият живот за дълго. 

Длъжни сме да спрем това. Не искам да виждам как някой от вас се бори със своите 

проблеми. Не искам да чувам как някой от вас пита, "Защо се случва това в живота ми? 

Защо аз просто..." - както скорошния хубав/лош пример, някой когото много обичам - 

"Защо току-що получих данъчно уведомление?" Стига! 

Всичко, което правите - е да ставате още по – дисбалансиран, което всъщност - не сте вие, 

изобщо не ви отива. Вдишайте дълбоко, вдишайте това данъчно уведомление. Знаете, че 



това е последното, което би ви се искало да направите, "Боже ще взема уведомлението, ще 

поема данъчните власти в тялото си." Не, всичко това - е вашата енергия. Вдишайте я. 

Разберете, че всяка енергия съществува за да ви служи, дори ако човек си мисли - и 

ключовата дума тук е "мисли" - че тя е лоша, защото човек не ... ще отида по - далеч и ще 

кажа, че човекът всъщност нищо не разбира, от това, което се случва в много 

отношения. Имам предвид старото човешко "аз," което бавно пускате. То просто не 

разбира. 

И така, кажете на човека, кажете на тази ваша част, на този аспект, който все още 

присъства у вас, "Млъкни. Искам да вдишам това. Всичко това е мое." Данъчното 

уведомление, вноските за ипотеката - да! - всичко това. 

"О, не, не, Адамус! Ще се справя с това!" Да, ще се справите. И когато разберете, че 

цялата енергия - е ваша, дори да смятате, че ви се е случило нещо лошо и у много от вас 

самооценката се снижава, "О, сигурно правя нещо погрешно," "Не слушам Адамус," 

"Адамус говори пълни глупости" или нещо подобно. Спрете! Всичко е много просто. Това 

е вашата енергия. Вдишайте я. 

Нека го направим още веднъж. Вдишайте дълбоко (Адамус вдишва дълбоко), каквото и да 

е било то. Имате проблеми с данъците (задържа въздуха в себе си) и проблеми със 

здравето, "Имам проблеми в отношенията, проблеми със семейството, всичко това е там. 

Ще ги вдишам още по - силно (най - накрая издишва) тъй като всичко това е моята 

енергия и аз се наслаждавам на нейния вкус и позволявам на тази енергия да ми служи 

като на Майстор. И аз ще попия тази енергия. Няма да започна да я изплювам веднага щом 

я вдишам." Ето как постъпва Майстора с всичко в живота си. 

И аз зная, зная, всички вие ми казвате, "О, Адамус. Ти не разбираш." Разказвал ли съм ви 

някога своята история за кристала, в който бях 1 000 000 години плюс - минус? Аз 

разбирам. Аз разбирам какво е, но също така разбирам, че можете да попаднете в капана 

на всички тези оправдания, мисли и всичко останало. Аз разбирам. 

Вие не разбирате колко просто е всичко. Това просто е вашата енергия! Позволете и да ви 

служи. И да, отначало когато се отваряте, може да изглежда, че плувате по река, по бърза 

река, която в крайна сметка ви отвежда до прага и не сте сигурни ще оживеете ли. Знаете 

ли какво? Това е просто старата човешка представа. Просто сега преживявате известни 

промени и в крайна сметка попадате в красива лагуна с водопади, тропическа природа и 

малки приказни елфи, които ви подават напитки на пясъчния плаж където вече няма 

никой и свири красива музика. Ето какво ще стане след като преодолеете прага. 

И така, нека вдишаме още веднъж дълбоко, да му се насладим, а после да го попием 

(Адамус виж ме дълбоко). Това е. Не само няколко неща (отново задържа дъха си) - 

почакайте, попивам - ето, това всичко. Не само няколко неща. Всичко, всичко, всичко. 

Всичко в живота ви. Не ме интересува какво е то, харесва ли ви или не. Сложете всичко в 

една и съща кофа, вдишайте го, това е вашата енергия и спрете толкова да мислите. 

Престанете толкова да мислите. Става ли, добре. 



И между другото, това не го казвам само аз. Казват го напусналите Шамбра, особено през 

тази година. Те преминават от другата страна и разбират, "О, Господи! Всъщност аз 

просто вярвах и подхранвах тези стари проблеми, потопен в мисли за тях." Линда Фарел 

говори точно сега кима с глава и казва, "Аз твърде много мислех за своите проблеми с 

тялото." И, да – добре, почакай секунда, тя иска малко да поясни. Тя казва, че никога не си 

е харесвала тялото. Голяма работа! Голяма работа! Тоест тя казва, "О, знаете ли моето 

тяло винаги беше негативен момент в живота ми. Не ми харесваше как изглеждам. Не се 

харесвах в сравнение с другите. Винаги имаше проблем "голямото тяло," заради което аз 

губех много от самооценката си." 

Голяма работа! Преодолейте го! Тоест забравете и навлезте в своето Свободно Енергийно 

Тяло. Забравете за наследственото си тяло. Много съжалявам, Линда, че твоите предци са 

имали проблеми с тялото, но после ти казваш, "Ей, стига. Избий си го от главата. Сега 

имам свой път - моето Свободно Енергийно Тяло. 

Още Линда казва ... не тази Линда, а Линда Фарел. 

ЛИНДА: Почакай, почакай, почакай. Нека поставим Линда тук (тя става от стола, за да 

освободи мястото). 

АДАМУС: О, ще сложим тук Линда Фарел. 

ЛИНДА: Аха, да, да. 

АДАМУС: Добре. Виждаш ли, сега тя няма тяло. Тя вече няма проблеми. Но сега тя се 

наслаждава на този чувствен живот с всички вас. Тя казва, "Да, много дълги години 

мислех за това и се опитвах да се боря. Това беше моят принцип на действие. Опитвах се 

да се боря, било то проблеми с психиката, проблеми с тялото, проблеми в отношенията 

или още нещо. Цялата тази борба беше напаст" - казва тя. "Цялата тази борба беше 

безсмислена!" 

Не трябва да правите това. Не трябва да се борите с нищо и Линда е съгласна, казва, "Това 

беше безполезно. Сега аз разбирам, че цялата енергия е била моя. Пей, вдишвай, живей, тя 

цялата е моя. Не е нужно да се притеснявам, че ако направя това моето тяло ще се 

разболее от рак. Не е нужно да се притеснявам, че изведнъж ще стана магнит за COVID, за 

привидения, чужди същности или още нещо." 

Тя цялата е ваша. Тя цялата е ваша, така че вдишайте я, живейте я. Това е. Добре. 

Благодаря. Линда от Иса, ако искаш може да се върнеш. 

ЛИНДА: Ой. Ще се държиш ли добре. 

АДАМУС: Не, ще бъда себе си (Адамус се подхилва). И така, следващото от днешния 

дневен ред. 

Придвижване напред 



Сега се намираме в забавен преходен момент. Той се състои в това, че имаме немалко 

Шамбра, които станаха истински въплътени Майстори на планетата. Те го позволиха. Те 

го признаха и осъзнаха, и знаете ли, от всички, които наистина са осъзнати, колко от тях 

имаха такова страхотно прочистващо светкавично бързо осъзнаване? У колко, мислиш ти, 

Линда? Сега имаме почти 1600 въплътени Майстори - Шамбра. Колко от тях "се събудиха 

сутринта абсолютно друг човек," преживели са удар от мълния или просто нещо като 

космическо преживяване на осъзнаване? 

ЛИНДА: У кого това е било безподобно и диво? 

АДАМУС: Да, да, да. 

ЛИНДА: Навярно при никого. 

АДАМУС: Да, вярно, при никого. При никого. Не ви е нужно това. Не ви е нужно да се 

претоварвате. Това се случва само тогава, когато дяволски дълго се сдържате. Това се 

случва, защото приличате на бент, на тази река за която говорих и се съдържате по една 

или друга причина. Не вярвате в себе си. Вие - аз не знам - вие просто искате да поиграете 

на тази игра по - дълго време и се запъвате и сдържате. А после се гъделичкате 

разговаряйки за Реализацията - говорите за нея от ума си, но всъщност почти нищо не 

правите - и един ден този бент се пропуква и тогава вие стигате до дяволската Реализация. 

Внезапно тя просто идва при вас, но често тя замайва и бих казал, че това не е най - 

добрия начин за достигането до нея. Но някои обичат фойерверките, а други - чашата 

хубаво вино. 

И така, у нас има много Шамбра позволили своята Реализация. Никой от тях не го е 

направил по грандиозен, драматичен, мелодраматичен сценарий. Реализацията просто 

проникна в тях. Те просто осъзнаха, че са осъзнати. 

Още, у нас има много такива, които бих казал, че са "на прага." "На прага." (Sooners) И аз 

нямах това предвид - Калдре ми казва, че в Оклахома има футболен отбор с такова име, 

нямах предвид това. Говоря за тези, които са "на прага." Това са тези, които се намират 

точно на границата - готови са за скорошна Реализация - те един вид се намират в режим 

на очакване. Знаете, когато самолетите в небето очакват приземяването, те се намират в 

режим на очакване и гадаят кога ще ми дадат разрешение за приземяване. Вие се намирате 

в режим на очакване, без да знаете кога ще си дадете позволение. Чакате външно събитие, 

а него го няма. Всичко зависи от вас. 

Казвам това, защото се намираме в преходен момент. Сега имаме не малко осъзнати 

Майстори - Шамбра и в техния живот не се случиха особени промени. Всъщност в 

известен смисъл нищо не се промени, но при това всичко се промени. И аз зная, че това 

прилича на противоречие, но вие ще разберете. Всъщност нищо не се промени. Те 

продължават да се събуждат сутрин. Те продължават да пият кафе, а после трябва да тичат 

в тоалетната и нищо особено не се е променило, но при това всичко се е променило и в 

това е цялата красота. С други думи това не означава, че живеейки на вилата вие внезапно 

ще се преместите в някаква комуна. Всъщност не. 



Имаме цяла група "на прага" - "Рано или късно това ще се случи." Всичко наистина зависи 

от вас, затова сега се опитвам да приспособя нашите беседи както към реализацията, така 

и към тези които са "на прага." Това е сложно, защото когато се готвя, моята подготовка 

като цяло се състои в настройка към всеки, който някога ще слуша това. Това е 

подготовката и аз се старая да усетя къде трябва да въздействам на енергията, къде е 

целта. Аз не работя с думите, много от тях идват от Калдре. Аз работя с енергийния фокус 

и аз имам не само една основна целева област, но и други области - къде ще фокусираме 

вниманието си? - и сега това е малко трудно, защото имаме осъзнати същества и тези, 

които скоро ще станат такива, които са "на прага." Така че върху какво да се съсредоточа? 

Ето какво правим сега. Затова аз поемам ръководството. Работя с тези, които най - накрая 

признаха себе си и позволиха да бъдат осъзнати. Поемам ръководството и, да, много от 

тях са Кихакери. Много от това за което говорим тук, на Шоуда идва от Кихак. 

Кихакерите го знаят и аз мисля, че болшинството от тях наистина обичат това и го ценят. 

Ние - "тестваме" - не е точната дума, "експериментираме" - не е тази думата - 

разпространяваме го първо в Кихак. Гледаме - "ние" - аз и останалите, които ми помагат - 

ние гледаме как реагират Шамбра. Виждаме промените случващи се в съзнанието. 

Така че ние един вид разпространяваме в Кихак. Разбира се потапяме се по – дълбоко, 

отколкото в Шоудовете, но в Кихак ние всичко разпространяваме, а после го донасяме в 

Шамбра. Аз поемам ръководството в това число и на Кихакерите. Аз тегля отпред и това е 

добра позиция. 

Отзад - също не е лошо място, но отзад - един вид бута, кара другите да се движат напред 

нашия скъп приятел Кутхуми. Кутхуми. 

Струва ми се, че Кутхуми винаги е вървял зад слона. В дадения случай това е задната част 

на Шамбра, но винаги му се налага да въвежда ред, ако разбирате за какво говоря. Той не 

възразява. Той намира радост и възторг в това и казва, "Хей, някой трябва да върши това. 

Мога да бъда и аз." 

Преминалите Шамбра, особено тези като FM, се движат някак по средата на всичко това. 

Сарт също е там и те бягат напред - назад и казват, "Давай! Давай! Ти можеш да го 

направиш! Виж мен, аз го направих!". Имаме такава подкрепа от Шамбра. Но моето 

внимание така да се каже, целевата зона на моите послания до голяма степен - това са тези 

които позволяват, позволяват да се случи, позволяват на това да се случи, повече 

позволяват. Така че, ако понякога усещате, че посланията не са концентрирани само върху 

една област вероятно това е истина, защото аз съм длъжен да вземам предвид и всички 

останали. 

Но главното, което обсъждаме тук, особено в тази серия от Шоудове - е какво е да бъдеш 

Майстор на планетата? Какво ви предстои да преживеете? Какво преживявате? 

Никой още не е правил това в такава група. Много малко досега в група или не, много 

малко някога са правили това. Затова за тези, които ще дойдат по - късно ние разглеждаме 

въпроса, "И така, какво е - да позволиш своята Реализация и да останеш на планетата?" Не 

всеки ден да бъдеш безработен. Ще има и проблеми, тъй като оставате в масовото 



съзнание. Ще има и проблеми. Но когато можем да ги обсъждаме, тогава вие разбирате, че 

не сте сами, има и други и не ви се иска много да го правите, но с други думи, няма да се 

опитвате да поправите масовото съзнание само за да бъдете малко по - щастливи. Но вие 

разбирате, че можете да се намирате в масовото съзнание и прекрасно да го осъзнавате без 

да си позволявате да се претоварите, без да лишавате от радост деня си. 

И така, нека вдишаме това по - дълбоко - и тези, които са "на прага," които скоро ще бъдат 

осъзнати и тези, които вече са позволили. 

COVID 

И така, следващото в днешния парад от въпроси е - COVID. 

Знаете ли, това е интересно - искам да дам общ обзор на ситуацията и казвам това с цялото 

си състрадание към света и Вселената - но COVID трябваше да дойде. Човешкото 

съзнание на планетата достатъчно порасна, за да пожелаят хората промяна. Промените 

могат да дойдат по много различни начини и аз не казвам, че COVID беше най - добрият 

от тях (Бел лае в просъница), но промените могат да дойдат и чрез вирус разпространяващ 

се по цялата планета. Бел реагира на енергията. Хех. Всичко е наред, можете да покажете 

снимка на Линда, почти пълзяща по пода (Линда се киска) за да отиде да види Бел; тя 

сънува нещо голямо в момента. 

Що се касае до COVID, той започна в самото начало на годината, може би даже преди 

година и обхвана цялата планета. Той отнесе много животи, твърде много животи. От него 

се разболяха много хора, но най - главното е, че той направи - той промени съзнанието на 

планетата. 

Колкото и да е сложно това, отчитайки всички тези смърти и страха от него, искам да 

можете да вдишате COVID. Да и аз зная, че това е трудно, защото си мислите, "О, но 

всичко това са умрели хора," но това не беше напразно. Това не беше напразно. На 

планетата трябваше да настъпят промени и тези хора всъщност бяха готови да си тръгнат 

във всеки случай. И аз не се опитвам да омаловажа или умаля тяхното значение, тъй като 

заради COVID умряха много хора - половин милион. Може цял ден да спорим за цифрите 

въпреки, че така или иначе това няма особено значение, но COVID стана пряката или 

косвена причина за приблизително половин милион смърти. 

И сега аз ви предизвиквам, Майстори. Вдишайте в го. Вдишайте го, защото в резултат от 

него на планетата се случиха големи промени. Има ли за тях най - добър начин? До голяма 

степен, да, това можеше да не е вирус, не е болест и не война. До голяма степен – да, но 

всъщност не съм сигурен можеше ли съзнанието на тази планета да направи всичко по 

различен начин. Всъщност дори ще кажа, че това беше блестящо - това как се случи 

всичко и какви промени и предизвикателства ще донесе за в бъдеще - с почит към всички, 

които в резултат от него починаха. 

Но знаете ли, искам за миг да усетите това. Когато вдишвате динамиката на COVID на 

планетата със състрадание към тези половин милион, които направиха преход, докато в 

миналото повечето от тях биха заседнали в Околоземните Сфери, близки до Земята - сега 

благодарение на всички случили се в космоса промени - трябва да уточня цифрите - но 



сега почти 70% преминаха на Новите Земи; след своята смърт от COVID, те преминаха 

през околоземните сфери и се отправиха към Новите Земи, а сега има стотици Нови Земи. 

Те се отправиха натам благодарение на привличането на по - високото съзнание, защото 

сега те правят всичко по различен начин и вече не се завръщат към същите стари 

шаблони. Сега в буквален смисъл Околоземните Сфери - там където като правило хората 

попадат след смъртта си и където просто витаят, докато не бъдат всмукнати обратно в 

следващия си живот - сега се променят дори Околоземните Сфери. 

Ако искате да узнаете по - подробно за това, на курса "DreamWalker Death," ние много 

говорим за Околоземните Сфери и различните нива през които преминавате. Но много 

дълго това приличаше на гнилостния облак на масовото съзнание, където хората 

преминаваха след смъртта си и откъдето без да се освободят от целия натрупан боклук, те 

бяха всмукани обратно на планетата и в крайна сметка се оказваха в същото проклето 

семейство, в същия малък град, в който са живели по - рано и със същите шаблони на 

разочарования. 

Но благодарение на COVID и тази работа, която вие свършихте, благодарение на 

разпускането на Ангелските семейства, затварянето на Ордена Арк, всичко се променя. 

Сега повече и повече хора ще преминават през Новата Земя, където ще могат малко по -

добре да се възстановят. Ще имат много повече съзнание преди да се върнат в друг живот. 

Когато вие просто отивахте в Околоземните Сфери и засядахте в своята зона на комфорт, 

зона на гнева или зона на отсъствие на самооценка до следващия живот, вие изобщо не 

променяхте съзнанието на планетата. Това не помага много, защото се завръщате същите 

както сте си тръгнали. Като правило вие се завръщате със същата динамика, с която 

напускате планетата. Но в резултат от това, което се случи тази година, всичко се 

промени. 

Така че, сега когато те се отправят към една от многото Нови Земи, за създаването на 

които помогнахте вие, на които вие в миналото сте били учители - вече не се занимавате 

толкова често с това, имате други работи - те подробно разглеждат динамиката на своя 

живот. И сега на Новите Земи присъства огромна мъдрост, когато те виждат, "Преди да 

скоча в това пътешествие в нов живот, в своя род, може би е дошло време нещо да 

променя." 

Затова, когато те се връщат - някои от тях вече се върнаха - когато те се завръщат, те 

притежават по - голямо съзнание и по - малко багаж. Те не са толкова чисти и свободни 

както ви се иска да мислите, но у тях има по - малко багаж и повече съзнание. Те си 

позволиха да внесат мъдрост, която сега се разпространява по целия космос. 

Вдишайте COVID, всички тези, които напуснаха заради него и тези, които ще се върнат. И 

аз зная, че си мислите, "Но аз не искам да вдишвам болест." Това не е болест, това е 

просто енергия. Енергия, която не се намираше в равновесие докато не се върне към 

такова мъдро същество като вас. 

Другите преимущества на COVID: световни промени в масов мащаб. И аз зная, че много 

от вас си мислят, "Е, аз не чета за това. Какво значи "големи промени?" За това все още не 



пишат, защото всичко се намира в разработка и голяма част от това просто не е толкова 

привлекателна от гледна точка на драмата, както е COVID.  

Аз говорих за това на някои от нашите срещи - за медицинските изследвания. Светът се 

сплоти; световното медицинско общество се сплоти за това време. Те решиха, "Длъжни 

сме да намерим отговор," воден от икономиката. Те решиха, "Хората останаха без работа. 

Хората стават безработни, губят домовете си, гладуват. Трябва да поддържаме работата на 

икономическия двигател," в крайна сметка по - късно това ще се превърне в шега. Но това 

послужи като тласък за икономиката също и като спасение на животи. Не искам да 

изглеждам циничен, но това се случи наравно със спасяването на животи и избавянето им 

от болка. Но това беше медицински фокус, който светът никога досега не е виждал по 

отношение на време, пари, страст, намирането на отговора на този COVID. 

Предполагам ваксината ще се появи в най - близко бъдеще - някъде в промеждутъка 

между днешния ден и нашият следващ Шоуд, но те няма да спрат COVID. Не. Във 

вестниците може да напишат - ъ-ъ, Калдре ми казва, че вече няма вестници, каква досада. 

Средствата за масова информация може да не съобщят за това, но рано или късно ще се 

изясни, че се е случило нещо странно. Той просто ще изчезне. Искам да запомните, че 

това "странното," е съзнанието - тоест това странното, за което те говорят. Това беше 

факторът на съзнанието, който ще измени всичко и вируса, всъщност вече няма с какво да 

се храни. Може да се каже, че това е ваксината, но работата е в съвсем друго нещо. 

Медицинските изследвания дълбоко изучиха РНК, ДНК и почти целия човешки геном, 

човешкото тяло, човешките тъкани, органи всичко останало опитвайки се да намерят 

решение на проблема с COVID. За медицинското съобщество това приличаше на голямо 

търсене на тайни и това, което откриха беше свързано не само с този грип. Това, което те 

откриха беше съвършено ново, например разбирането на ДНК; благодарение на това 

изследване само за една година изследванията на ДНК скочиха напред примерно на 10 - 

12 години. Тези знания, които ще помогнат на планетата, ще помогнат на хората, когато 

стигнем до новия човешки вид. Това ще помогне да се преодолеят и разберат много 

болести. 

Огромно влияние на тази планета беше оказано върху финансовата система. Ето защо 

казвам, че това е забавно, защото голяма част от изследванията посветени на COVID, беше 

насочена към смекчаване на финансовите последици. Но в края на краищата това ще 

промени финансовата система, начина на обмяна и трупането на пари. Цялата енергийна 

система на парите ще се промени и аз не казвам, че внезапно валутата ще излезе от мода. 

Не казвам, че внезапно цялата теория на заговора с NESARA, в която ме въвлякоха ... 

всъщност е просто разсейване. Не казвам, че това ще стане, но искам да кажа, че хората 

ще преоценят работата, парите и това как превеждат пари помежду си. Не казвам, че 

банките са корумпирани или нещо подобно. Това е спорен въпрос. Това няма никакво 

отношение към нашата тема.   

Тук ще спра за минута, за да се разсея и да поговоря за конспирологията. За щастие 

болшинството от вас не са се потопили в теории на заговора, но някои от вас - да. Като 

правило теориите на заговора са контрапродуктивни. Те замъгляват вашето виждане за 

реалния смисъл на случващото се. Потапяте се дълбоко в тях, но това е заешка дупка. Това 



е задънена улица. Хората влагат своя страх и своето его и създава тези теории на заговора 

в които попадат даже хора с благородни цели и развита логика и които въобще нямат 

никакво значение. 

Сега наоколо има много и всякакви конспиративни теории. Искам да излезете от тях. 

Издигнете се над тях. Погледнете енергията на случващото се, а не заговорите, не 

ежедневните неща, които виждате в новините. Те нямат никакво отношение към 

случващото се. Дори новините бих казал, това са своего рода заговор, защото всъщност те 

не показват общата картина. А общата картина - това е желание за промени; появява се 

COVID; случват се промени; някои хора, да, напускат, но дори напускайки, те отиват на 

Новите Земи и се завръщат доста по - осъзнати същества; което отново ще повиши 

съзнанието на планетата и ще предизвика по - големи промени. 

Така че, нека престанем да гледаме на COVID, като на нещо лошо. И аз зная, че сърцата на 

някои от вас се обливат в кръв при мисълта, "О, но всички тези бедни хора..." Не. Спрете. 

Като Майстор погледнете на общото енергийно послание, на общата енергийна динамика. 

Планетата искаше да се промени. Планетата навлиза във Времето на Машините. 

Планетата ще навлезе в сингулярност, вероятно през следващите 30 години или дори по - 

рано. Всичко трябва да се промени. 

И аз наистина видях да се променя - от своята гледна точка, от моята възвишена гледна 

точка, тъй като аз не попадам в капана на човешките заговори, всякакви глупости, факти и 

всичко останало. И аз казвам "факти," защото това е истина, фактите всъщност не са 

факти. От моя гледна точка, това, което се случва сега на планетата - е огромен изблик на 

съзнание. 

Всичко е много просто. При вас се случва такова събитие като COVID, всички трябва да 

си останат вкъщи. А когато хората си остават в къщи в продължение на дълго време, те 

правят това, от което болшинството от хората много, много се страхуват. Те започват да 

се самоанализират. Налага им се да погледнат в себе си. Те вече не могат всеки ден да се 

разсейват, да ходят в офиса и да общуват с другите хора. Те вече нямат разсейващите 

фактори на обичайното масово съзнание. 

Масовото съзнание тази година претърпя огромни промени заради разгрупирането. 

Помните ли, много отдавна ние говорихме за разгрупирането, мисля, това беше преди 

около година, за разгрупирането - вече не можете да живеете в своята наследствена група, 

нещо, което вероятно е хубаво; вече не общувате с групите в офиса, с вашите приятели 

или с който и да било. Внезапно се оказвате насаме със себе си и много хора в този 

момент си казват, "Кой съм аз? Кой съм аз?" Помните ли, това беше същият призив да се 

върнете у дома, към себе си у дома, да се отървете от много разсейващи фактори. "Кой 

съм аз?" 

Вие прекрасно знаете какво е това. Преминали сте през него тъй като всъщност точно това 

или предизвика вашето пробуждане, или се случи скоро след него. Сега това прави цялата 

наша планета - не всички, но достатъчно количество - и благодарение на това, съзнанието 

на планетата се променя. 



Ще видите как скоро, много скоро COVID ще отслабне и почти ще изчезне от лицето на 

планетата - в много кратък промеждутък от време. И тогава ще видите как ще се появи 

повече и повече съзнание. Това съзнание ще бъде младо и неукрепнало дори у по - зрелите 

хора, които стават по - осъзнати. Бих нарекъл такова съзнание незряло и неукрепнало и те 

ще търсят Стандарти. Не бих казал, че това са лидери, които говорят с всички, че правят и 

организират групи. Това ще остане в миналото. Но те ще търсят примери и ще имат нужда 

от истории. Много истории, а не лекции. Не им четете лекции. Те ще искат да чуят 

историите на другите хора, които са навлезли в съзнанието или са стигнали до осъзнатост, 

ще искат да чуят вашите истории. 

Ето защо от толкова време ви моля да се научите да играете пред публика. Бих могъл да 

взема всяка ваша историята - да кажем, че сте имали скучен живот - бих могъл да взема 

всяка история и да я превърна в нещо особено. Бих могъл да взема най - унилия живот - 

ако сте се родили в мръсотия, вашите родители са били бедни, майка ви е умряла, когато 

сте били съвсем малки, вие никога не сте яли хубава храна в ресторант, никога не сте 

правили хубав секс с друг човек и дори със самия себе си, никога не сте се возили с 

голяма скорост на красива спортна кола, никога не сте пътешествали; това е наистина 

унил живот - аз мога да го взема и да го превърна в много особена история. И ако аз мога, 

то и вие можете, независимо от това, колко унил е бил вашия живот, колко разочарования, 

задънени улици, обрати, и какво ли още не. Можете да превърнете това в хубава история - 

може да я поукрасите. Обърнете внимание на всеки автор, който някога е писал книга, 

който си е измислил псевдоним. Трябва малко да поукрасите, иначе това ще бъде просто 

скучна история. Но когато украсявате, вие разбирате, че не си измисляте. Това беше част 

от това, което се е случило всъщност. Това беше потенциал, който не е останал в паметта, 

но това наистина е станало. 

Да доукрасявате – не означава да лъжете. Лъжа – е когато нарочно избирате да лъжете. 

Когато започвате да виждате как историята ви може да се доукраси, тя става доста 

забавна. Този беден, унил човек, който никога не е имал добра храна – знаете, той гледа 

през прозореца скъп ресторант през студена зимна нощ, вътре изглежда топло, хората се 

наслаждават на прекрасни фазани, хубаво вино, сирене и шоколад, в камината гори огън и 

хората идват за да ги обслужват. Превръщате това в подобие на разказ на Чарлз Дикенс, 

но с хубав край, вашият хубав край и тогава се случва това. Така и става. 

Вдишайте COVID. Да. Доста смело и дръзко, нали? Всички бягат от него. Всички се молят 

за него. Всички се молят, той да свърши. О, в тази работа са замесени доста мошеници, 

които се опитват да спечелят от него или просто се страхуват от него до смърт. Те се 

изолират в домовете си вече от девет месеца, никъде не ходят и нищо не правят. Те се 

страхуват от собствената си сянка. Но ние ще го вдишаме.  

Наскоро чух, че някой отваря портал, за да могат да пуснат през него COVID да напусне 

планетата, през някакъв космически портал. Пфу! Ние ще го вдишаме. Това е просто 

енергия и тя дойде в нужното време, за да служи на цел и, да, много напуснаха. Но 

погледнете доброто, което дава – когато те отиват на Новите Земи и се завръщат за 

следващ живот, те вече не са затворени в старите родови структури на кармата, сега те се 

завръщат със съзнание. И тогава планетата се променя, наистина се променя. 



Вирусът донесе много хубаво и Майсторът вижда хубавото – признава трудната част, 

приема трудностите – но той гледа от Ангелския Връх и казва, “Вижте как това послужи 

на планетата.“ И после Майсторът казва, “Вижте – реших да бъда тук точно сега. Реших 

да не се заразявам с COVID. Това не ми е нужно.“ Знаете ли, сред Шамбра има 

удивително, удивително, удивително ниско ниво на заразени с COVID. Трябваше да го 

кажеш по по – различен начин, Калдре. Някои от вас са носители, са преносители, но вие 

не изпитвате симптомите и колкото и да е странно, не го предавате на другите. Сред 

Шамбра има удивително ниско ниво на COVID, защото нямате нужда да се заразявате. 

Има и други начини наистина да усетите енергиите. 

Избрахте да бъдете Майстори на тази планета. Не за да хванете COVID заради някакво 

странно съчувствие към човечеството, заради което ще страдате. Приключихме със 

страданията! Ако искате да продължавате да страдате, ще ви накарам да страдате заради 

това, че искате да страдате! (Адамус се подсмихва) Оставихме това назад. 

Майсторът идва тук и не му трябва да се заразява с COVID, за да разбере благото, което 

дойде на планетата в резултат от него. Да, публикувайте това в своите вестници. Покажете 

това на всички в Facebook, “Вижте какво казва Адамус Сен Жермен, “Всички трябва да се 

заразят с COVID и да умрат.“ Аз само казвам, че Майсторът разбира динамиката на 

енергията, не зацикля в главата, в мислите, в молитвите. Наскоро някой посвети на 

COVID глобална медитация. Как мислите, какво направихте? Вие само усилихте COVID 

по целия свят! Всички седнахте в кръг и проведохте медитация на безпокойството. Какво 

може да бъде по – безумно от медитацията, “О- о- о! Трябва да се отървем от COVID.“ Не, 

ние ще го вдишаме. Ще го върнем в естественото му състояние на енергия, за да ни служи. 

Не мога да дочакам, да видя заглавията на това. О-о-о! Ах! 

Линейност и цикличност 

А сега нека преминем към работата. Това ми беше загрявката, скъпа Линда. Да преминем 

към работата. Ще имам нужда от дъска за писане, ако не възразяваш. Исках да запиша 

някои неща и трябва да кажа, че ми харесва старата училищна дъска за рисуване, тази с 

хартията и маркера. Знам, че понякога имаш високотехнологична и модерна - о, ти ще 

пишеш. 

ЛИНДА: Добре. 

АДАМУС: Приближи се. Не се страхувай от камерата. Тя не хапе. Не, приближи се ето 

тук. Приближи се тук. Добре. Добре. А аз ще взема твоя стол, за да бъда съвсем близо. 

Вдишай дълбоко. 

ЛИНДА: О! 

АДАМУС: Вдишай дълбоко. Ах! Нима не е приятно? А сега вдишай COVID. Аз съм 

дяволски сериозен. Вижте (Адамус вдишва дълбоко). Ах! COVID! Да! COVID! Това е 

просто енергия! Това е просто енергия и не трябва да я свивате за да я вдишате истински, 

знаейки как тя служи сега на планетата. По - добре ли си? (Линда просто гледа към него). 

Имаш ли температура? (докосва я по челото) Не. Нищо ти няма (Адамус се подсмихва). 

Добре. 



 Добре искам да съставя кратък списък ако не възразяваш, Линда. Ще има две колонки. 

ЛИНДА: Добре. 

АДАМУС: В горната част на страницата просто напиши "И." 

ЛИНДА: "И" или "Край?" 

АДАМУС: "И." "И." "И." А първата колонка - нека я наречем "линейност." 

ЛИНДА: Добре. Боже! 

АДАМУС: Напиши "линейност." Днес съм борбен. Днес съм настроен много борбено, 

защото толкова много от всичко се случва. Всички тези осъзнати Шамбра. Много от тези 

които са "на прага." Цялата тази динамика на планетата. Толкова много от всичко се 

случва. Намираме се в самия център на нашата страст. Във всеки случай аз - съм в центъра 

на нашата страст. 

ЛИНДА: Добре. 

АДАМУС: И дойде времето - (хлоп!) - да се събудите, Шамбра! 

ЛИНДА: Ето така! 

АДАМУС: Дойде времето. Ние сме тук. Добре. 

ЛИНДА: Благодаря. Аз се събудих. 

АДАМУС: Добре. Добре. Ето тук напиши "цикличност." 

ЛИНДА: Цикличност. 

АДАМУС: Цикличност. 

ЛИНДА: Добре. 

АДАМУС: Сега ще поговорим за мисленето. Мисленето. 

Хората твърде много мислят и не знаят нищо друго. Те мислят за това, че мислят. Но има 

и друг начин. Това е "И," с което се занимаваме днес. Има и друг начин. Можете да 

продължите да мислите. Вие трябва да мислите, защото се налага да мислите за да карате 

колата, нали? Не, не е нужно много да мислите. Надявам се не четете инструкциите за 

употреба зад волана, но вие трябва да мислите за ограниченията на скоростта, другите 

автомобили, пътната маркировка, шума на двигателя и всичко останало. Вие мислите. 

Това е част от живота и мисленето - е прекрасна част от човешката природа. Но ако само 

мислите за нещо, но не го преживявате, губите две трети от удоволствието. 

С други думи трябва да бъдете в състояние да седнете в колата и да позволите на 

човешката част да мисли за това какво трябва да направи, за да кара колата и всичко това е 



прекрасно. Това е съвършено линейно. Но при това вие трябва да се наслаждавате на 

опита от шофирането по пътя, особено ако няма много коли. И ако това е един от 

красивите лъкатушещи пътища с прекрасен ландшафт наоколо - ето за какво е всичко 

това. Ето за какво е нужно мисленето - за да преживеете опит от бързото шофиране на 

автомобил по път близо до морския бряг в прекрасен ден. Ето за какво е всичко това. Ето 

затова сте тук. Вие сте тук не за да мислите. Боже, това би била напразна загуба на 

живота, ако цял живот само това правехте, да мислите. Не, мисленето - това е услугата, 

която после ви помага след това да преживеете опит. 

Но, знаете ли, болшинството от хората просто мислят и никога не изпитват какво е - да 

караш кола, да седиш в кабриолет с пуснат гюрук, да слушаш музика и просто да се 

наслаждаваш. Ето какво е опита. Болшинството от хората просто мислят и забравят да 

преживяват самият опит. Но Майсторите постъпват иначе. 

И така - ето тук е първата отметка, пишем "логика." В линейния свят човек има логика. 

Мислите за това как да запалите колата, как да карате колата, как да запазите 

концентрация. Мислите за движението. Мислите за горивото, за всичко останало. Всичко 

това е прекрасно. Логиката е прекрасна особено, когато става дума за шофиране или 

поставяне на динамит. Това е наистина хубаво (Линда се киска) - да умееш да мислиш. Но 

после съществува и опита. 

Така че, какво ще напишем тук от тази страна? Еквивалентът на логиката при Майстора? 

Какъв е еквивалентът при Майстора? Линда...? 

Фантазия! 

ЛИНДА: О! 

АДАМУС: Фантазия. 

ЛИНДА: Готино. 

АДАМУС: И така, фантазията, това е дума която произлиза от "въображението." Но също 

така ако задълбаете в историята на тази дума, тя също произлиза от значението, "да 

преминем, да се отворим и позволим." Фантазия. 

Фантазия ... много от вас казват, "О, харесвам фантазията." Да, в киното, но какво ще 

кажете в живота си? Какво ще кажете във вашия живот? 

Казвате, "Не мога да го направя. Трябва да постъпвам логично." Не, всъщност Майсторът 

пребивава във фантазия. Фантазия - това не е нещо нереално, и отново завръщайки се към 

източника на думата "фантазия," всъщност тази дума изначално означавала "реалност." В 

някои древни езици "фантазия" всъщност означавала "реалност." 

Много се отнасят отрицателно към фантазията, защото си мислите, "Хората ще ми се 

подиграват" или "Това не е реално, аз си го измислям." Колко пъти трябва да ви казвам, че 

не можете нищо да си измислите? Това е част от вас, която просто не е намерила своето 

изражение. Затова Майсторът позволява фантазията. 



Фантазията - това не е просто мечтания наяве за други реалности и потенциали. 

Фантазията може да възникне докато сте тук в човешкото тяло. Фантазия. 

Фантазията - това е когато елфите и природните диви, блуждаещите огънчета вече не са 

просто нещо за което четете във фантастичните книги, те стават реални. И те са реални. 

Но когато мислите само логично, вие не ги виждате и няма да ги почувствате. Те са 

реални. Около вас има свят на фантазии и като Майстор вие си давате позволение да 

бъдете фантастични. Да. Това ми харесва. 

Майсторът - е фантастичен. Той пребивава във фантазия и това е нормално. Вие не се 

сдържате. Не отделяте по пет минути на ден за фантазия. Вие живеете във фантазия. 

Тогава привличате тази енергия, тогава вие живеете във фантазия наравно с логиката. 

Това никога никой не е правил в група и много малко са правили индивидуално - 

съчетаване на атрибутите на линейния живот и цикличния живот на Майстора. 

Нека вдишаме дълбоко и да преминем към следващия пункт. Под "линейност" ще 

напишем "време." 

ЛИНДА: Уф. 

АДАМУС: Време. Много съм говорил за това в Кихак, може би до повръщане, но това е 

много важно. Времето - това е лепилото, което съединява заедно доброто или лошото. 

Времето създава гравитацията и аз наричам това Време - Пространство, просто го запиши 

отдолу. Всъщност това е едно и също. Времето. Времето е прекрасно. Времето говори с 

вас кога трябва да бъдете на работа, кога трябва да си платите сметките. То ви носи много 

ползи. То ви помага да карате колата с логика по пътя образно казано. Тъй като времето 

обединява всичко заедно. 

Какво може да бъде противоположно на времето? Кихакери, вие знаете отговора. Наскоро 

говорихме за това. И за да бъде по - лесно за тези, които не са били на Кихак, аз помолих 

Кихакерите да измислят дума за обозначаване на "отсъствието на време," има 

"безвремие," но този термин не може да съдържа в себе си коренът "време," така че 

"безвремие" е неподходящ, защото опитвайки се да опишеш отсъствието на време оставаш 

свързан с "времето." Каква дума може да се измисли, която не съдържа елемента време, но 

би означавала естественото състояние на всички неща да кажем в момента Сега? 

Изпробвахме доста думи много от които съдържаха елемента време или латинското име за 

време. Тях не ги броихме, защото исках нещо, което не съдържа в себе си тази дума. 

Измислихме нещо с колективни усилия; измислихме думата "етърна" (aeterna). A-e-t-e-r-n-

a. Или ако искате може да го напишете да го произнасяте "aetherna" -a-e-t-h-e-r-n-a. Може 

aeterna, aetherna - и така и иначе. Тази дума означава "без нужда от време." И това е 

естествения начин на битието на Всичко Съществуващо. В него няма елементът на 

времето. 

Като цяло вашата вселена се основава на времето. Всичко зависи от времето. Вашата 

планета е невероятно привързана към времето. Всичко започвайки от момента на вашето 

раждане и до момента на вашата смърт, е свързано с времето. Майсторът живее извън 

времето. Живеейки извън времето, вече не сте ограничени от това, което може да се 



нарича бъдещ или минал живот. Майсторът също така разбира, че не пътешества назад 

във времето, защото време няма. Майсторът не пътешества напред в бъдещето, защото 

бъдеще няма. Всичко се намира тук. Аз дори не искам да го наричам "сега," то просто е. 

Като правило вие измервате моментът Сега с времето и казвате, "Това се случва точно 

сега." Не. То просто е. Това е Съществуване. Това е Постоянност. Това е постоянност и 

вие може да бъдете в нея и във времето. 

Отначало това много дезориентира. Що се отнася до Шамбра - сега ние преживяваме това 

в състояние на сън. Сега имате много странни сънища, защото преживявате, изпитвате в 

своите сънища отсъствието на време. Вие виждате как това влияе на тялото, на мислите, 

на вашите отношения с другите хора. Точно сега Шамбра много спи и като цяло това е 

свързано с прехода в етърна. И вие казвате, "Да, но на мен ми се присънват минали 

животи или това, което се е случило в този живот." Да, защото сега вие пренасяте своя 

опит в етърна. Взимате го от линейните времеви рамки и го поставяте в етърна. 

Нека дълбоко вдишаме етърна. Не ви е нужно време, освен в тези случаи, когато го искате. 

Вдишайте дълбоко. 

(пауза) 

Добре. 

По - натам в списъка ни, "спомени." Спомени. И тъй като си до дъската напиши "факт." 

Факти. 

И така, спомени и факти - нищо от това не е пълноценно. Имате много спомени 

привързани към времето - те се намират по времевата скала - но всъщност те са непълни. 

Но вие настоявате, че това е факт въпреки, че всъщност не е така. Възможно това отчасти 

да е факт, но не изцяло. Това не е пълната истина. 

Човек оперира със спомени и може дори да напишете под тях "страх," защото спомените 

често съдържат в себе си компоненти на страха. Вие някак обединявате всичко заедно - 

памет, факти и страхове - и на това е основана логиката. 

Логиката всъщност не е логична. Вие си мислите, че е логична и се опитвате да я 

направите логична, но всяко решение, което човек взима в своя живот е основано на 

емоциите - и на нещо по – високо - на съзнанието - но като цяло на емоциите. Вие казвате, 

че това е логично и че то съдържа факти от вашите спомени и поставяте всичко това във 

Време - Пространството, включително вашите страхове, но работата е там, че наричате 

това логика, когато то е емоция. Това се отнася за всичко. 

Математика - бихме могли да поспорим за това, от което аз бих бил радостен, защото 

много добре умея да споря - но математиката в крайна сметка дава емоционални решения. 

Също както и решението какво ще ядете днес. Също и решението ще ви боли ли главата 

или дали ще се разболеете от COVID. Всичко това са емоционални решения, но вие се 

преструвате, че това е логика. Живеейки в логиката, времето и пространството, вие просто 

раздробявате всичко на малки контейнери и кутии, малки квадратчета, малки линии и 

нищо повече, когато истинския Майстор живее в кръг, отворен. 



И всъщност се получава, че Майсторът - вместо множество спомени и факти - Майсторът 

живее просто заради опита. Тази дума покрива цялата област - "опит." 

Майсторът не е заключен във времето. Той не е заключен в страхове, факти и дори 

спомени, защото Майсторът разбира, че всичко това е било просто опит. А Майсторът 

обича опита, защото опитът, какъвто и да е той, в крайна сметка се превръща в мъдрост. 

Майсторът живее в красотата на своите извън времеви опит и фантазии, които сам избира 

и всичко това е завършено, реално. Неговият ум не се е побъркал. Умът се побърква от 

този, който живее в логика и се преструва, че е умен и логичен, когато всъщност всичко е 

основано на емоциите от страха, от спомените, но той си мисли, че всичко е логично. 

Според мен това е тъжно. Това е ужасно. Такъв човек просто кара колата логически; той 

не го преживява. И той казва, "Е, да, но, веднъж попаднах в катастрофа." Нищо. 

Нищо. Майсторът живее заради опита и в определен момент разбира, че може да избира 

опит, как иска да преживява шофирането и той никога не позволява на този спомен за 

това, че веднъж е попаднал в катастрофа, който той нарича факт и на страха, да му 

отнемат този опит и тази чувственост. 

И в края на целия наш списък има още един пункт - "осъждане." 

Обикновения човек, който живее своя логичен живот, затворен във времето и 

пространството, вкопчен в спомените - които всъщност не са истинни, въпреки че той ги 

нарича факти, когато всъщност това са просто емоции и страх - е склонен към сурови 

осъждания, заради които той се затваря. Осъжданията не му дават да вдиша дълбоко, 

защото той вярва, че нещо е правилно, а друго е грешно. Нещо е добро и нещо е лошо. Че 

той е правил добро и е правил зло. Той има твърде много осъждания. Заради своя опит той 

създава осъждане, поставя го в малки контейнери, ограничавайки още повече. Той прави 

преценки. Всичко ограничава. Задушава своя опит с осъждане. 

Какво прави Майстора? 

ЛИНДА: Извлича същината. 

АДАМУС: Аз просто ще го кажа "както е." Линда тихо каза зад кадър "извлича 

същината." Всичко това всъщност е извличане на същината, но знаете ли, Майсторът няма 

нужда от осъждане, той се е отървал от тази необходимост. Той дори вече не обича да 

съди, защото вместо да осъжда, "Коронавируса - това е нещо лошо, и вижте злините, 

които той донесе на планетата," Майсторът просто гледа и казва, "Погледнете тази 

енергия. Всичко е така както е. Това е, което е. Вижте всичко, което се случва заради него. 

Вижте опита, който преживяха хората, дори когато умираха от него." 

Всичко е така, както е. Няма нужда от осъждане, няма нужда дори да съдите за него като 

добро или лошо, няма нужда от никакви осъждания. Въобще никакви. Опитайте да 

постъпите така в живота си. Никакви обсъждания просто "както е." Тогава започвате да 

виждате цялата картина, пълната картина. Това вече няма да бъдат просто старите 

спомени или това, което наричате факти във времето и пространството, обосновани на 

логиката. 



Сега вие ще се окажете в колата. Това е част от вас – логика, спомени и всичко останало 

- започват да работят за вас и тогава ще можете изцяло да се отворите в радостно 

шофиране по пътя. Тогава ще откриете, че колата - това сте вие, пътя - това сте вие, опита 

- това сте вие. Всичко - сте вие. 

И тогава ще живеете като истински Майстор, не затворени тук (в "линейност"). И ще 

имате "И," което притежават много малко хора, и не е имало такова никога в никакви 

други групи." Аз съм линеен, аз съм цикличен. Аз съм логичен, но пребивавам във 

фантазия." 

  

Такова е днешното допълнение към "Ръководството по Въплътена Реализация" и една от 

главите. Това е "И." Това е истинския живот. 

  

Излезте от пределите на ума. Навлезте в своите чувства. Не можете да разберете как да се 

измъкнете от това и затова Линда Фарел, която почина преди седмици изгуби толкова 

много време в борба и в опит да я разбере, и не можете. Вдишайте го. Изцяло го 

въплътете. Няма нужда от осъждане. Просто се намирате в "както е" - "всичко е такова, 

каквото е" - вие пребивавате във фантазия, която представлява просто разширена 

реалност. Вие сте в етърна, тоест нямате нужда от време. Имате всичко това заедно.  

Така живее Майсторът и нямате нужда да полагате усилия за това. Не трябва да помните 

нито дума от това, което ви казах. Това все едно ще стане. Ето защо се чувствате малко 

странно. Ето защо сънувате странни сънища, усещате че нищо не можете да решите. И 

това е добре, защото тогава не се впускате в осъждане и стари спомени, а просто живеете 

в "както е," като мъдро същество в опит. 

Мераб на безвремието 

Нека вдишаме дълбоко. Нека направим мераб на тази тема. Не е нужно нищо да помните. 

Ние ще обединим всичко в едно цяло в красотата на мераба. 

Вдишайте дълбоко. Сега ще включим музика. И през следващите 10 минути няма да кажа 

нито дума. 

(музиката започва да свири) 

Вярвате или не, но 10 минути без нито една дума, защото знаете ли, всеки език се намира 

тук, от тази страна, на линейната страна. Всеки език ограничава и свива истинската 

енергия. Ще работим с вас върху четенето и възприемането на енергията, осъзнаването на 

енергията. Не са ни нужни думи за да се обединим с нея. 

Думите са свързани ... думите съществуват във времето и пространството - и думите са 

свързани с определени спомени и осъждания. Така че в течение на следващите десет 

минути няма да има никакви думи. 

Между другото, екрана ще бъде празен, просто черен, представлявайки нашето безвремие. 

Музиката ще свири, а ние ще се видим след 10 минути. 



(пауза около 10 минути) 

Нека вдишаме дълбоко. Ах! Десет минути мълчание. Хм. Или колко беше? 

10 минути сверяване на интеграцията на живота на Майстора, цикличността на живота, 

фантазията, която наистина е фантастична. Това е много реално. Не, никога, никога не се 

смейте на това, над фантазията, защото тя е много, много реална. Тя е всичко в което 

искате да вярвате. 

И етерна, е битие извън времето. Тези десет минути преминаха в безвремие и знаете ли, 

много от всичко се случваше, но вие трябваше да започнете да усещате безвремието. 

Безвремието не е празно. То просто не се увеличава както обикновеното време. То е 

чудесно и отново става дума не за преместване назад и напред във времето, защото всичко 

това все едно е времето. Но именно така много от вас си представяха себе си извън 

времето - преместване напред и назад във времето. Не, не, не. Това е извън времето. Това 

е етърна. Това е винаги. 

А по - натам следва живот в своя опит, без страхове, факти, спомени и осъждане. Просто 

"както е." Да живееш както е. 

Нека много дълбоко вдишаме всичко това, отворено, свободно (Адамус вдишва дълбоко), 

без да се сдържате, защото сега точно към това се насочвате. 

Вие преминавате от съвършено линеен живот към цикличен живот в "И." Можете да 

живеете и така и иначе. Разбира се можете да живеете и така иначе. Без да редувате едното 

и другото, а и двата начина едновременно. Това е наистина удивително и точно затова сме 

тук. Ето за това говорим с Майсторите и тези, които са "на прага" на тази планета. 

С това скъпи мои приятели, винаги е приятно да бъда тук с вас. 

Особена благодарност на Линда Фарел за нейната мъдрост и честен разказ за цялата нейна 

борба и особена благодарност на Линда от Иса, че беше днес моята публика. 

Нека заедно вдишаме дълбоко красотата на това Време на Машините. Вдишайте дълбоко 

и винаги помнете, че всичко е наред в цялото творение. Благодаря. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


