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Shoud 3

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

***

Eu Sunt Cel Ce Sunt, Adamus din Domeniul Suveran.

Bun venit la Shoudul 3 din Seria Merlin Eu Sunt, transmis în direct de aici, din minunatul 
loc – Kona, Hawaii – un loc în care am ajuns, eh, într-o viață a mea, ca să spun așa, era 
un gen diferit de viață, dar în expresia mea ca Mark Twain, Samuel Clemens. După cum 
le-am spus unor grupuri care au fost aici înainte, am mers chiar pe acest drum care este 
numit Autostrada Mamalahoa. Încercați să spuneți asta de trei ori după ce ați băut câteva 
pahare. Dar am trecut pe aici ca Samuel Clemens, Mark Twain. De fapt, m-am uitat aici sus, 
la proprietate, fără să știu că într-o zi va exista această uimitoare, binecuvântată Vila Ahmyo, 
un loc în care să se adune Shaumbra din toată lumea.

Știu că nu puteți vedea asta acum, dar imaginați-vă pentru o clipă, prin ochii mei și ochii lui 
Cauldre în timp ce privesc în zare, oceanul, frumosul frunziș, blândețea din aer. Oh, ce loc 
pentru Shaumbra, și chiar dacă nu veniți niciodată aici, chiar dacă nu sunteți niciodată aici în 
persoană, ce loc în care să simțiți energia a tot ce am făcut ca Shaumbra. Ce binecuvântare. 
Ce loc minunat, și este plin și cu energiile lui Belle, câinele nostru Shaumbra. Spun “al nostru”, 
oriunde se întâmplă să fie Belle. Ea va zornăi astăzi prin Shoud-ul nostru.

Respirând Energia Voastră

Haideți să începem cu o respirație profundă pentru abundență. Ah! Iat-o, draga de fată. 
Haideți să începem cu respirația profundă a abundenței – abundența – deoarece este 
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naturală. Nimic la care să lucrați, nimic ce vă poate oferi un bancher, nimic ce vă poate oferi 
șeful vostru. Abundența este naturală. Haideți să începem… (Adamus respiră profund)… 
cu acea respirație profundă. Linda, o respirație profundă a abundenței. Tu ești abundentă 
în viața ta, dar întotdeauna poți respira mai multă. Întotdeauna poți respira mai multă 
abundență (ei respiră profund împreună).

LINDA: Ahhh!

ADAMUS: Oh, Nu o sufla afară atât de repede. Nu, savureaz-o.

LINDA: Oh, oh. Să-mi țin 
respirația!

ADAMUS: Uită-te la asta.

LINDA: În regulă.

ADAMUS: (el respiră foarte 
profund și încet, reține respirația 
un moment, apoi îi dă drumul 
ușor afară) Ahhh! Știi tu, așa. 
Încearc-o o dată.

LINDA: Eu nu sunt chiar la fel de 
mare ca tine.

ADAMUS: Pur și simplu 
savureaz-o. Savureaz-o. Haide. Încearc-o (Linda face o respirație scurtă, rigidă). Eh, puțină 
încordare acolo. Puțină tensiune. Normal...

LINDA: Prestez.

ADAMUS: (chicotește) În mod normal, aș avea publicul cu care să mă joc, dar acum o am 
doar pe Linda. Asta face COVID-ul. În regulă.

Haideți să facem asta împreună. Haideți să facem acea respirație foarte profundă și să 
realizăm că, Cauldre are acești plămâni plini de fum. Dar chiar și el și cu mine putem face 
împreună acea respirație reală, profundă, a abundenței (Adamus respiră profund) și apoi 
o putem savura, simți. Extindeți-vă în interiorul ființei voastre. Nu o suflați afară imediat. 
Haideți, o respirație profundă a abundenței (Linda respiră profund din nou). Și apoi, ahh! 
Bun.

Și acum, ce spuneți de o foarte mare moarte... (Adamus chicotește) Uuu! Mă gândesc la 
moarte pentru că oaspetele nostru special de astăzi, este draga de Linda Farrell. Linda a fost 
o parte așa de importantă a Shoud-urilor, atât de mulți ani în Colorado. Ea este oaspetele 
nostru special astăzi, așa că, cred că e în… ei bine, știți, trebuie să recunosc deschis în acest 
Shoud. Încerc să-mi pun asta în minte, ceea ce e greu de făcut. Cu alte cuvinte, încerc să 
gândesc astfel încât, mai târziu în discuția noastră, să mă pot referi la acel lucru pe care voi 
toți îl faceți – gândiți. Așa că, chiar acum, încerc să gândesc și asta mă încurcă, așa că pur și 
simplu voi înceta să gândesc și nu mă voi îngrijora despre asta.

Ce spuneți de acea respirație foarte profundă, o respirație foarte profundă pentru Corpul 
vostru de Energie Liberă (Adamus respiră profund). Și simțiți-o în corpul vostru. Simțiți-o. 
Ahhhhh! Și acum ce spuneți de una pentru abundență și Corpul de Energie Liberă (el face 
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încă o respirație profundă). Ahhh! Pentru amândouă.

Abundența, care e ceva foarte, foarte natural, deoarece este energia voastră. Punct. Am 
vorbit despre aceste fizici, acum vom începe să le aplicăm. Voi veți începe să le aplicați. Fără 
alte scuze. Fără niciun fel de alte scuze. Voi respirați abundența înăuntru. Este în întregime 
energia voastră. Respirați profund și respirați Corpul vostru de Energie Liberă. Respirați 
energia voastră, fără frică.

Haide. Respiră toată energia ta, fără frică.

(pauză, în timp ce Linda respiră profund încă o dată)

Da, asta pare puțin constipat, dar hai să o facem din nou. Să spunem... nu, nu...

LINDA: O fac mai bine în piscină.

ADAMUS: În regulă. Vom urca la piscină. Puteți aduce camerele de filmat acolo sus? Pur și 
simplu o vom filma pe Linda respirând...

LINDA: E mai natural acolo.

ADAMUS: … în piscină.

LINDA: Da, da.

ADAMUS: În regulă.

LINDA: Asta funcționează mai ușor pentru mine.

ADAMUS: Acum, asta e o promisiune. Vom face un videoclip...

LINDA: Nu, nu vom face.

ADAMUS: … cu Linda...

LINDA: Nu, nu vom face.

ADAMUS: … respirând în… 

LINDA: (chicotind) Nu, nu vom face.

ADAMUS: … piscină (Adamus chicotește). Cauldre, trebuie să rezolvi asta.

LINDA: Nu vom face asta!

ADAMUS: Da, și îl vom arăta în următorul Shoud.

LINDA: În regulă.

ADAMUS: Ar trebui să fie naturală, respirația voastră. Respirația voastră este un indicator al 
modului în care lăsați energia să curgă în corpul vostru. Și nu spun că este singurul lucru, dar 
dacă respirația voastră este întretăiată, așa (Adamus demonstrează respirația întretăiată), 
arată că doar vă rețineți, vă limitați. Și dacă o suflați imediat – plolppp! – așa, înseamnă pur 
și simplu că nu o savurați, nu o lăsați să se scufunde înăuntru. Deci, ce spuneți de o respirație 
foarte profundă a energiei voastre. Haide, pentru toți Shaumbra.
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LINDA: Pentru toți Shaumbra?!

ADAMUS: Ei bine, nu, ca un exemplu.

LINDA: Oh, oh, oh, oh, în regulă.

ADAMUS: Ca un Standard pentru toți Shaumbra.

(Pauză, în timp ce Linda respiră profund încă o dată).

ADAMUS: Mult mai bine. Încă puțină tensiune.

LINDA: Am puțină alergie.

ADAMUS: Puțină alergie nu este o scuză (Lindei i se taie răsuflarea). Nu există scuze. Alergii, 
joburi proaste, familii rele – nu-mi pasă ce este – fără scuze. Respirați profund (Adamus 
respiră profund), toată este a voastră. O savurați. O simțiți invadându-vă corpul, invadând ce 
obișnuia să fie mintea voastră, invadând întreaga voastră ființă.

Știi, toată energia este a ta. Știi asta, nu-i așa?

LINDA: Bineînțeles.

ADAMUS: Mental.

LINDA: Bineînțeles, știu asta.

ADAMUS: Da, dar când s-o aplicați apoi în viața voastră, s-o lăsați în viața voastră, este un 
lucru diferit, pentru că există un tipar de reținere. Există un tipar de a crede că este a altcuiva, 
aparține de altceva. Așa că există un tipar de limitare a acesteia, dar îl vom spulbera chiar 
acum. Nu există scuze. Nu există să nu o faci. Nu există așteptarea zilei de mâine. O vom face 
chiar acum.

Respirați foarte profund, la naiba (Adamus respiră profund), și lăsați energiile, energiile 
voastre, în ființa voastră. Asta e. Asta e. Atât este de ușor. Și fără scuze. Nu: “Sunt într-adevăr 
obosit astăzi” sau “Sunt plictisit...”

LINDA: Trebuie să respirăm doar pe nas? Sau am putea inspira pe nas și pe gură?

ADAMUS: Ei bine, poate fi oricum vrei. Prefer respirația pe nas, dar poate fi oricum vrei. Poți 
respira pe gură. Dă-i drumul (Linda respiră profund pe gură). Ehh, nu, respirația relaxată. 
Respirație relaxată. Uite, lasă-mă să vin din spate...

LINDA: Oh, nu.

ADAMUS: … și să te ajut cu...

LINDA: Oh, nu.

ADAMUS: … respirația. În regulă. Acum, doar relaxează-te. Aici îi reprezinți pe toți Shaumbra 
cu problemele lor de reținere. Știți, m-ați auzit vorbind despre toată energia care este a 
voastră de atât de mult timp de-acum, dar apoi vă gândiți la asta, dar nu o faceți. Acum 
o vom face. Deci, haideți să respirăm împreună, la trei – unu, doi, trei... (ei respiră profund 
împreună)
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LINDA: (vorbind în timp ce își ține respirația) respir mai greu.

ADAMUS: Ahhh! Nu s-a simțit bine?

LINDA: În cea mai mare parte.

ADAMUS: În cea mai mare parte. Doare pieptul? (Adamus are mâna deasupra pieptului 
Lindei) Nu te deranjează dacă fac asta, nu? Soțul tău o face, așa că și eu o pot face. Fiori 
ieftini pentru Maeștrii Ascensionați (Linda chicotește).

În regulă, hai respirăm încă o dată pro… (Adamus chicotește) Cauldre nu este fericit cu ce 
fac eu, dar este în regulă. Hai să respirăm foarte profund împreună (ei fac încă o respirație 
profundă împreună). Ahhh! Și ne relaxăm.

Respirați abundența voastră. Dați-i drumul.

Respirați energia voastră, abundența voastră. Respirați frumusețea voastră.

Respirați tot ce sunteți.

Respirați fiecare experiență pe care ați avut-o.

Există uneori această rezistență la – ei bine, respirația este un bun indicator al modului în 
care lăsați energia să intre. Respirați liber și deschis? Sau inventați scuze? Limitați pur și 
simplu respirația, astfel încât să intre doar suficient oxigen?

Respirați foarte profund (Adamus respiră profund), o respirație împlinită a energiei voastre, 
a abundenței voastre, a Corpului Vostru de Energie Liberă și, da, este puțin dur la început, 
deoarece există o rezistență naturală încorporată în a o face. Și cei mai mulți oameni nu 
respiră foarte profund energia lor.

E un lucru să faceți o mulțime de exerciții de respirație, dar știți, dacă în continuare credeți 
că este o energie din afară, face puțin bine. Dar când respirați Sinele vostru, respirați tot ce 
sunteți – omul, Eu Sunt-ul, Maestrul (Adamus respiră profund încă o dată), respirați tot ce 
sunteți – ce faceți cu adevărat, este să vă treziți simțurile. Vă treziți simțurile și senzualitatea. 
Vă deschideți; le lăsați, în sfârșit, să intre.

Există o mare rezistență din cauza lucrurilor care s-au întâmplat în viața voastră. Așadar, 
toată lumea, fiecare om de pe planetă, acum, s-a limitat singur într-un fel sau altul. Trecem 
dincolo de asta. Și într-adevăr, chiar acum nu aveți de ales. Nu spun că ați putea-o face 
sau nu. Nu aveți de ales, dacă veți rămâne la această petrecere, pentru că este vorba cu 
totul despre voi, cu totul despre abundența voastră, energia voastră, creativitatea voastră, 
bucuria voastră, corpul vostru.

Știu că mulți Shaumbra se plâng cu privire la corp zilele astea: “Oh, mă doare corpul.” Ei bine, 
sigur, deoarece chiar acum, nu permiteți. Opuneți rezistență. Aveți o problemă referitoare 
la corp, opuneți rezistență și apoi, ultimul lucru pe care doriți să-l faceți cu adevărat este să 
respirați profund, pentru că atunci corpul vă doare puțin mai mult, oriunde s-ar întâmpla să 
fie – genunchiul vostru, inima voastră, șoldurile sau brațul vostru, capul sau orice altceva – 
deci există o rezistență. De fapt, voi efectiv limitați volumul respirației, pentru că doare.

Doare să fiți vii, așa că trăiți într-un fel de zonă a durerii, nu prea vreți să trăiți din plin, 
deoarece credeți că va fi mai dureros. Dar se petrece un lucru amuzant.



Merlin Eu Sunt • Shoud 3

8

Când deveniți clari cu voi înșivă și spuneți: “Eu Sunt Ceea Ce Sunt. Aceasta este energia 
mea. Aceasta este abundența mea, Corpul meu de Energie Liberă” și respirați profund și 
îndrăzneț; pur și simplu respirați asta, vă umpleți plămânii până la punctul în care se simte 
ca și cum vor exploda; voi (Adamus respiră profund) inspirați asta înăuntru și apoi o savurați. 
Știți, e ca și cum ați lua o bucată de plăcintă în gură și, pur și simplu, ați plimba-o de colo-
colo pentru o vreme, înainte de a o înghiți – exemplul lui Cauldre, nu al meu – o plimbați de 
colo-colo înainte de a o înghiți, o savurați și apoi o digerați și simțiți cum fiecare bucată din 
plăcinta aceea coboară din gură, în jos pe gât, în burta voastră, în ființa voastră, servindu-vă. 
Așa este.

Hai să respirăm profund împreună – tu, eu și toți Shaumbra. Ești gata?

LINDA: Da, domnule.

ADAMUS: În regulă. Ei bine, nu, nu mă “domni”. Haideți să respirăm profund. Toți de acolo 
din tărâmul Shaumbra, respirați totul din voi, tot ce sunteți.

Voi nu respirați conștiința de masă aici. Nu. Nu, nu. Nu respirați persoana de lângă voi, nu 
respirați COVID-ul, vă respirați pe Voi. Haideți să facem acea respirație foarte profundă 
(Adamus respiră profund și își reține respirația un moment), savurăm și apoi digerăm. Nu o 
suflați afară cu adevărat, o digerați. Vă deschideți căile către propria voastră energie.

Așa că îți mulțumesc pentru cooperare, dragă Linda. Cum se simte asta? Cum te simți? Mai 
bine? Puțin mai sănătoasă?

LINDA: De fapt, se simte mai bine și odată ce o faci, nu 
prea poți să o uiți.

ADAMUS: Da. Da. Vrei s-o faci din nou?

LINDA: În pat.

ADAMUS: Nu. Fă-o din nou. Nu fii așa, știi tu. Lui Cauldre 
nu îi va plăcea această atitudine ușuratică a ta. Nu o să-i 
placă...

LINDA: Este un menage à trois! Ești în pat cu noi în 
fiecare noapte. Despre ce vorbești?

ADAMUS: Nu. Nu, nu, nu. Nu sunt.

LINDA: Oh, da.

ADAMUS: Nu!

LINDA: Oh, da.

ADAMUS: Nu, nu, nu.

LINDA: Da, crede-mă, știu când ești acolo.

ADAMUS: Mergi mai departe. Să nu dezvăluim secrete aici.

Să respirăm profund împreună, din nou, încă o dată, respirând tot din voi. Pur și simplu îmi 
place cuvântul “abundență”, pentru că asta sunteți, sunteți abundență. Haideți să respirăm 
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profund (ei respiră profund), savurăm și apoi digerăm. Nu o suflați afară. Digerați-o. Aduceți-o 
în ființa voastră. Iată-ne. Bun. Vă mulțumesc. Mulțumesc.

Există multă rezistență pe care am simțit-o în tărâmul Shaumbra, multă rezistență. Este 
natural. Nu vă faceți griji, pentru că este ca și cum vă deschideți și nu sunteți într-adevăr 
siguri dacă sunteți gata să vă deschideți. Dar sunteți. În esență, trebuie să fiți. Dacă ați ajuns 
până aici, trebuie să fiți. Așadar, nu mai există “scuze, discuții și proteste”, fără să mai stați 
pe gard, fără să vă mai văitați sau să vă mai plângeți. Am trecut prin toate astea. Acum se 
ajunge la a trăi ca un Maestru abundent, un Maestru fericit, pe această planetă.

Ajunge cu Lupta

Așadar, următorul pe lista lucrurilor pe care vreau să le acopăr astăzi înainte de a intra în 
subiectul concret. Da, mulți Shaumbra, ați plecat. Opriți asta! Opriți asta! Nu trebuie s-o 
faceți. Am avut o serie de Shaumbra, unii memorabili pentru majoritatea dintre voi, deoarece 
îi cunoașteți de pe internet. Am avut-o pe DocCe, am avut-o pe Edith, l-am avut pe Sart și 
acum o avem pe Linda Farrell. Ei sunt bine. Sunt mai mult decât bine, și nu pot spune că au 
multe regrete, dar le lipsește să fie parte din toate astea și să fie încă în formă umană.

Linda a fost bolnavă mult timp – nu această Linda – ci Linda Farrell a fost bolnavă mult 
timp. O să vă spun ceva care poate nu merge prea bine pentru unii dintre voi (Linda țâțâie 
cu limba). Nu te țâțâi la mine în timp ce vorbesc (Adamus chicotește). Draga Linda din Eesa 
este acolo “Tzz! Tzz!”

LINDA: Am făcut doar: “eehh!”

ADAMUS: Da. Deci, unde eram? Ah. Iat-o. Linda Farrell, care este 
oaspetele meu special astăzi, a trecut dincolo cu o săptămână 
în urmă. S-a luptat mult timp cu boala ei.

S-a luptat mult timp cu boala ei.

Nu. Ajunge cu asta. Voi nu luptați împotriva bolilor. Și Cauldre 
îmi spune că, în reclamele voastre de televiziune există, știți: 
“luptați-vă cu cancerul, luptați-vă cu asta, luptați-vă cu COVID-
ul”, luptați-vă cu orice.

Nu. Nu, nu faceți asta. Sună ridicol. Când energia este a voastră, 
cu ce vă luptați? Ei bine, vă veți lupta doar cu voi înșivă și ceea 
ce va face lupta împotriva voastră, este să vă îmbolnăvească și 
mai mult. Vă va confirma starea de dezechilibru și boală. Așadar, 

doar vă luptați cu voi. Nu. Respirați-o înăuntru. Da, boala voastră, nebunia voastră, orice se 
întâmplă să fie, lipsa voastră de abundență, respirați asta înăuntru. Și nu spun că ar trebui să 
spuneți că asta e starea voastră, ci să nu mai luptați cu aceste lucruri. Totul este doar energia 
voastră. Boala voastră este energia voastră. Lipsa voastră de abundență este energia voastră. 
Lipsa voastră de merit de sine, este tot energia voastră.

Începeți să respirați energia voastră. Fără să opuneți rezistență, fără reținere. Sunteți bolnavi, 
aveți o boală, încetați să încercați să – vreau să înjur astăzi. E în regulă?

LINDA: Cine te va opri?
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ADAMUS: Da, așa este, nimeni (ei chicotesc).

Încetați să vă descifrați boala, să o justificați sau să nu o justificați. Nu mai încercați să folosiți 
presiunea mentală pentru a scăpa de ea. Opriți toate astea.

Respirați-vă Sinele înăuntru. Dacă sunteți bolnav, dacă vă aflați în lipsă sau orice altceva, 
respirați-vă Sinele. Dacă vă întrebați: “Oh, de ce nu a ajuns Realizarea la mine?” și “Toți 
acești alți Shaumbra o au și eu nu o am”, respirați energia voastră, chiar dacă asta include 
dezechilibrul vostru, boala sau orice altceva. Este tot energia voastră. Respirați-o. Aduceți-o 
la voi.

Încetați lupta cu toate lucrurile din interiorul vostru. Pur și simplu, încetați-o. Nu este prima 
dată când trebuie să spun asta, dar am obosit puțin să trebuiască să o spun din nou și din 
nou și din nou, dar voi continua s-o spun dacă va trebui. Încetați să luptați cu ele, indiferent 
ce sunt. Într-adevăr este permiterea finală, în care nu vă mai luptați cu ele. Recunoașteți: “Oh, 
Doamne, asta este doar energia mea. Cu ce mă luptam? De ce am petrecut nenumărate ore? 
De ce mi-am distrus creierul noaptea? De ce am stat întins în pat în frică? De ce am evitat să 
fac ceva în cadrul experienței mele umane, în timpul zilei, pentru că încerc să-mi dau seama 
de ce sunt în această stare, de ce am o boală, de ce am chiar și probleme mintale?”

Aveți probleme mintale? Vreți să continuați cu acele probleme mintale? Continuați să vă 
luptați cu ele. Continuați să încercați să vă dați seama cum să le depășiți. Asta va menține 
problemele mintale și dezechilibrele în viața voastră, pentru o lungă perioadă de timp.

Noi terminăm cu toate astea. Nu vreau să vă văd pe nici unul luptând cu problemele voastre. 
Nu vreau să văd pe nici unul spunând: “De ce s-a întâmplat asta în viața mea? De ce tocmai 
am” – ca un exemplu recent bun/rău, cineva pe care-l iubesc mult – “De ce tocmai am primit 
o notificare fiscală de la ANAF?” Terminați cu asta!

Tot ce face este că vă încâlcește și mai mult într-un dezechilibru care nu sunteți voi, cu care 
nu vă stă foarte bine. Respirați profund, respirați acea notificare ANAF. Știu că este ultimul 
lucru din lume pe care vreți să-l faceți, “Doamne, o să am ANAF-ul, o să am autoritățile fiscale 
în corpul meu.” Nu. Toată este energia voastră. O respirați înăuntru. Recunoașteți că toată 
energia este acolo pentru a vă servi, chiar dacă omul gândește – și acesta este cuvântul de 
acțiune aici, “gândește” – că este rău, pentru că omul nu – voi merge atât de departe încât să 
spun că omul nu prea înțelege ce naiba se întâmplă acum, în atât de multe feluri, mă refer la 
vechiul sine uman pe care îl eliberați încet. El pur și simplu nu înțelege.

Așadar, îi spuneți omului, îi spuneți acelei părți din voi, acelui aspect care încă zăbovește 
prin jur: “Taci. Am de gând să respir. Toate astea sunt ale mele.” Notificare fiscală, executarea 
silită a ipotecii – da! – toate acele lucruri.

“Oh, nu, nu, Adamus! Nu mă pot descurca cu asta!” Da, puteți. Și odată ce realizați că toată 
este energia voastră, chiar și ce ați considera ca fiind într-adevăr un lucru rău care vi se 
întâmplă, și mulți dintre voi ajung în toată această chestiune a meritului de sine: “Oh, trebuie 
să fi făcut ceva greșit” sau “Nu-l ascult pe Adamus” sau “Adamus e plin de tâmpenii” sau orice 
altceva de genul ăsta. Opriți asta! Totul este atât de simplu. Este energia voastră. O respirați 
înăuntru.

Haideți să facem asta din nou. Respirați foarte profund (Adamus respiră profund), indiferent 
ce este. Aveți probleme fiscale acolo înăuntru (încă își ține respirația) și probleme de sănătate 
acolo înăuntru, “Am probleme legate de relații, probleme familiale, totul este acolo înăuntru. 
Le voi respira mai profund (expirând în cele din urmă) pentru că este doar energia mea și o 
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voi savura și voi lăsa acea energie să mă servească acum ca un Maestru. Și voi digera acea 
energie. Nu o voi scuipa doar de îndată ce o inspir.” Așa trăiți ca un Maestru, cu toate.

Și știu, știu, toți îmi spuneți: “Oh, Adamus. Tu nu înțelegi.” V-am spus vreodată povestea mea 
despre cristal, 100.000 de ani, mai mult sau mai puțin? Da, eu înțeleg. Înțeleg cum este asta, 
dar înțeleg, de asemenea, că poți rămâne prins în asta cu toate scuzele și toate gândurile și 
cu orice altceva. Înțeleg.

Ceea ce voi nu înțelegeți este că e atât de simplu. Este 
doar energia voastră! Lăsați-o să vă servească. Și, da, 
la început, când vă deschideți către ea, poate părea că 
mergeți pe un râu, pe un râu ce curge iute și, în cele 
din urmă, intrați în vâltoare și vă întrebați dacă veți 
supraviețui. Știți ce? Acesta este doar un vechi concept 
uman. Voi doar treceți prin câteva schimbări și ajungeți 
într-un fel de lagună minunată, cu cascade și un cadru 
tropical, și mici zâne elfi care vă servesc băuturi, și o 
plajă de nisip cu nimeni altcineva prin jur, și o muzică 
frumoasă cântă. Asta se întâmplă după ce treceți prin 
vâltoare.

Așadar, haideți să respirăm foarte profund încă o dată, 
să o savurăm și apoi să o digerăm (Adamus respiră 
profund). Totul. Nu câteva lucruri, tot (ținându-și 
respirația din nou) – stați un pic, eu diger – totul. Nu doar câteva lucruri. Totul, totul, totul. 
Tot ce este în viața voastră. Nu-mi pasă ce este, dacă vă place sau nu. Puneți-le pe toate în 
același coș, respirați-le înăuntru, este energia voastră și opriți-vă din a gândi atât de mult. 
Opriți-vă din a gândi atât de mult. În regulă, bine.

Și, apropo, nu doar eu spun asta. Aceștia sunt Shaumbra care au plecat, în special anul 
acesta. Ei ajung pe cealaltă parte și realizează: “O, Doamne! Chiar am dat crezare și am hrănit 
aceste vechi chestiuni, mi-am prins mintea cu ele.” Linda Farrell spune asta chiar acum, dând 
din cap, zicând: “Știți, m-am gândit prea mult la problemele corpului meu.” Și, da, în regulă – 
stați o secundă, că vorbește puțin aici. Spune că nu i-a plăcut niciodată corpul ei. Mare lucru! 
Mare lucru! Adică, ea spune: “Oh, dar, știți, corpul meu a fost întotdeauna lucrul negativ din 
viața mea. Nu îmi plăcea felul în care arătam. Nu îmi plăcea de mine comparativ cu alții. 
Știți, întotdeauna a fost problema “corpului mare” care m-a făcut să-mi pierd mult respect 
de sine.”

Mare lucru. Treci peste asta! Vreau să spun, treci peste asta și intră acum în Corpul tău de 
Energie Liberă. Treci peste acel corp ancestral. Îmi pare rău, Linda, pentru orice probleme 
aveau strămoșii tăi cu corpul fizic, însă tu spui: “Hei, gata. Treci peste asta. Sunt pe drumul 
meu acum, Corpul meu de Energie Liberă.”

Ce mai spune Linda e că – nu această Linda, ci Linda Farrell.

LINDA: Stai, stai, stai. Hai să o aducem pe Linda aici (se ridică de pe scaun ca să facă loc).

ADAMUS: Oh, o vom aduce pe Linda Farrell aici.

LINDA: Da, da, da.

ADAMUS: Bun. Vedeți, acum ea nu are un corp. Nu mai are probleme. Pe de altă parte, nu 
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e aici bucurându-se de viața senzuală împreună cu voi ceilalți. Așa că spune: “Da, m-am 
gândit la ele și am încercat să mă lupt cu ele ani și ani de zile. Asta era M.O. a mea, metoda 
de operare. Am încercat să lupt, fie că era o problemă mentală sau fizică, fie o problemă 
în relație sau orice altceva. Toată lupta aceea pentru nimic”, spune ea. “Toată lupta aceea 
pentru nimic!”

Nu trebuie să faceți asta. Nu trebuie să vă luptați cu nimic, și Linda e de aceeași părere, 
spunând: “A fost cu totul inutil. Realizez acum că totul a fost energia mea. O sorb, o respir, 
o trăiesc, e toată a mea. Nu trebuie să mă îngrijorez că, dacă fac asta, cancerul o să-mi ia în 
stăpânire corpul. Nu trebuie să mă îngrijorez că sunt dintr-odată un magnet pentru COVID 
sau stafii sau entități din afară sau nimic altceva.”

Este toată a voastră. Este toată a voastră, așa că o respirați, o trăiți. Asta e. În regulă. Mulțumesc. 
Linda din Eesa, ești binevenită să te întorci, dacă vrei.

LINDA: Oh. Ai de gând să te porți frumos?

ADAMUS: Nu, am de gând să fiu eu (Adamus chicotește). Așadar, următorul lucru de pe lista 
de azi.

Mergând mai Departe

Într-un fel, suntem într-o perioadă intermediară ciudată, chiar acum. Acel intermediar 
înseamnă că avem un număr considerabil de Shaumbra care sunt Maeștri adevărați, 
întrupați pe planetă. Au permis-o. Au recunoscut-o și au realizat-o și, dintre toți aceia care 
sunt cu adevărat realizați, știți cât de mulți au avut acel tip de Realizare intensă, catartică, 
fulgerătoare? Cât de mulți presupui tu, Linda? Ne apropiem de 1600 de Maeștri Shaumbra 
întrupați. Câți au avut acea ‘te trezești de dimineață, ești pur și simplu altcineva’ sau, știi, te 
lovește un fulger sau, pur și simplu, un fel de experiență a conștiinței cosmice?

LINDA: Unde a fost intens și sălbatic?

ADAMUS: Da, da, da.

LINDA: Probabil niciunul.

ADAMUS: Da, asta e corect, niciunul. Niciunul. Nu aveți nevoie de asta. Nu aveți nevoie să 
vă copleșiți în felul acesta. Asta apare doar când vă rețineți naibii pentru prea multă vreme. 
Apare pentru că sunteți ca un fel de dig pe acel râu de care am vorbit și vă rețineți dintr-un 
motiv sau altul. Nu credeți în voi. Voi – nu știu – pur și simplu vreți să jucați jocul mai departe 
și o barați și o rețineți. Și apoi vă auto-excitați vorbind despre Realizare – vorbiți despre ea, 
e totul mental dar, de fapt, nu o faceți – și apoi, într-o zi, acel baraj plesnește și apoi aveți o 
Realizare dată naibii. Dintr-odată vine pur și simplu la voi, dar e copleșitoare de multe ori și 
mai ales nu este, aș spune, cel mai bun mod de-a o face. Dar unora le plac focurile de artificii, 
și unora le place un pahar bun de vin.

Așadar, sunt mulți Shaumbra care și-au permis Realizarea. Zero au făcut-o cu un tip de 
scenariu deosebit de intens, dramatic, melodramatic. Se strecoară în ei în ușurință, acea 
Realizare. Ei realizează pur și simplu că sunt realizați.

Apoi avem mulți alții, cei pe care eu i-aș numi Curânzii*. Curânzi. Și nu mă refer la – Cauldre 
îmi spune că există o echipă de fotbal în Oklahoma ce se numește așa, eu nu vorbesc despre 
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ea. Vorbesc despre Curânzii. Aceștia sunt cei care se află chiar pe muchie – Curânzii, cei care 
urmează să fie realizați în curând – și ei sunt într-un fel de tipar de reținere. Știți cum e cu 
avioanele sus pe cer așteptând să aterizeze și sunt în acest tipar de reținere, întrebându-
se când li se va da permisiunea să aterizeze. Ei bine, voi sunteți într-un tipar de reținere, 
întrebându-vă când o să vă dați vouă înșivă permisiunea. Așteptați un declanșator din afară, 
și nu există niciunul. Totul depinde de voi.

*n.tr.: The Sooners, derivat din ‘soon’ = curând

Așadar, spun asta pentru că suntem cumva în această stare intermediară. Avem acum destul 
de mulți Maeștri Shaumbra realizați, și viețile lor nu au suferit nicio schimbare capitală, într-
un fel. De fapt, într-un fel, nu s-a schimbat nimic, dar apoi totul s-a schimbat. Și știu că pare 
ca un fel de contradicție, dar veți înțelege. Nimic nu s-a schimbat, de fapt. În continuare 
se trezesc dimineața. În continuare beau o ceașcă de cafea și apoi trebuie să dea fuga la 
toaletă și nimic nu s-a schimbat de fapt, dar apoi, totul s-a schimbat și, există o frumusețe 
în asta. Știți, cu alte cuvinte, nu e ca și când dintr-odată treceți de la a trăi în casa voastră din 
suburbie și apoi trebuie să mergeți să trăiți într-o comunitate, undeva. Nu e așa.

Dar avem un întreg grup de Curânzi – “Mai curând sau mai târziu o să se întâmple.” Depinde 
realmente de voi. Așadar, acum încerc să adaptez discuțiile noastre atât la cei realizați 
cât și la Curânzi. E puțin dificil, deoarece când mă așez să mă pregătesc, pregătirea mea 
constă practic în a mă conecta la fiecare dintre cei care le vor asculta vreodată. Aceasta este 
pregătirea mea, și eu simt în asta, și cărei energii trebuie să-i acord atenție, unde este ținta. 
Nu lucrez la cuvinte și, de fapt, atât de mult din asta e la latitudinea lui Cauldre. Lucrez la 
focalizarea energiei, și apoi iau în considerare nu numai zona țintei principale, ci și alte zone 
– Unde pun accentul aici? – și e puțin dificil zilele astea, deoarece avem ființele realizate și 
pe cei-ce-urmează-a-fi, Curânzii. Așadar, pe ce ne concentrăm?

Așa că, iată ce facem acum. Mă focalizez pe cei care conduc. Mă focalizez pe aceia care au 
admis în cele din urmă în sinea lor și au permis în sinea lor că sunt realizați. Îi iau pe cei din 
prima linie și, da, mulți dintre ei sunt Keahak-eri. O mare parte din ceea ce vorbim aici, în 
Shoud-uri, vine din Keahak. Keahak-erii știu asta și cred că majorității le place și apreciază 
asta. Noi – “testăm” nu e tocmai cuvântul potrivit, ăă, “experimentăm” nu e cuvântul potrivit 
– o lansăm mai întâi în Keahak. Vedem – “noi”, însemnând eu și ceilalți care mă asistă – vedem 
cum reacționează Shaumbra la asta. Vedem cum are loc schimbarea în conștiință.

Așadar, o lansăm oarecum în Keahak. Desigur, mergem mai în profunzime decât am face-o 
în Shoud-uri, dar o lansăm în Keahak și apoi o aducem către Shaumbra. Mă focalizez pe cei 
care conduc și mare parte din ei include Keahak-erii. Trag de cei din față, care e o poziție 
bună în care să te afli.

În spate – și spatele nu e un loc rău, dar în spate – oarecum împingând, ținând lucrurile în 
mișcare, este dragul vostru prieten Kuthumi. Kuthumi.

Kuthumi capătă mereu dosul elefantului, cred. În acest caz dosul Shaumbrei, dar el trebuie să 
curețe mereu mizeriile, dacă știți ce vreau să spun. Nu-l deranjează poziția. Găsește bucurie 
și încântare în ea, și spune: “Hei, cineva trebuie să o facă. Aș putea foarte bine să fiu eu.”

Acum, alergând cumva pe terenul de mijloc între toate astea, îi avem pe Shaumbra care 
au trecut dincolo, în special cei precum FM. Îl avem pe Sart, și ei aleargă în sus și în jos 
în rândurile Shaumbrei spunând: “Hai! Hai! Poți s-o faci! Uită-te la mine, am reușit!” Așa că 
avem acea încurajare venind de la Shaumbra. Dar pentru mine, centrul atenției, cumva zona 
țintă de aterizare a mesajelor, o reprezintă mai degrabă cei care doar permit, dând voie să 
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fie, dând voie să se întâmple, mai degrabă cei care permit. Așa că, dacă simțiți uneori că 
mesajele, știți, ar putea să nu se simtă ca și cum sunt concentrate doar pe o zonă, asta e 
probabil corect, pentru că trebuie să-i iau în considerare și pe toți ceilalți.

Dar, în esență, lucrul pentru care suntem aici, în special în această serie Shoud, este cum e să 
fii un Maestru pe planetă? Ce trebuie să îndurați? Prin ce treceți?

Nimeni nu a făcut asta vreodată, într-un astfel de grup. Foarte puțini în timpurile moderne, cu 
un grup sau fără, foarte puțini au făcut vreodată asta. Așadar, pentru cei care vin mai târziu, 
ne uităm la “Deci, cum e să-ți permiți Realizarea și să rămâi pe planetă?” N-o să fiți senini, 
lipsiți de griji în fiecare zi. Există provocări pentru că sunteți încă în conștiința de masă. O să 
fie provocări. Dar când suntem capabili să le discutăm și realizați că nu sunteți doar voi, sunt 
și alții, și nu vreți neapărat să încercați să faceți ceva, cu alte cuvinte, nu încercați să reparați 
conștiința de masă doar ca voi să fiți puțin mai fericiți. Dar veți afla că puteți fi în conștiința 
de masă și foarte conștienți de ea, fără să vă copleșească, fără să vă ia bucuria zilei.

Așadar, haideți să respirăm foarte profund cu asta – pentru Curânzii, cei care urmează să fie 
realizați curând, pentru cei care au permis deja asta.

COVID

Așadar, următorul punct în seria chestiunilor despre care discutăm astăzi, este COVID.

Știți, este interesant – o să prezint situația de 
ansamblu, și o spun cu toată compasiunea din 
lume și din univers – dar COVID era menit să fie. 
Exista suficient de multă conștiință omenească pe 
planetă pentru a determina oamenii să dorească 
schimbare pe planetă. Schimbarea poate surveni 
în foarte multe feluri diferite și nu spun că COVID a 
fost cel mai bun mod (Belle latră), dar schimbarea se 
poate întâmpla prin lucruri precum un virus ce vine 
peste planetă. Belle aici reacționează la energiile 
tuturor acestor lucruri. Ha. E în regulă, poți arăta o 
poză cu Linda aproape târându-se pe podea (Linda 
chicotește) ca să meargă să o vadă pe Belle; ea are 
un vis intens, chiar acum.

Așadar, COVID a început realmente la începutul 
anului, posibil chiar acum un an, pe vremea asta, și 
s-a răspândit pe planetă. A luat multe vieți, foarte 
multe vieți. A îmbolnăvit mulți oameni, dar mai mult decât orice, el a schimbat conștiința 
pe planetă.

Așa dificil cum a fost COVID-ul, în special cu toate decesele și toată frica ce îl înconjoară, 
vreau să fiți capabili să îl respirați în voi. Da, și știu că asta e dur deoarece spuneți: “Oh, dar 
toți oamenii care au murit,” dar nu a fost degeaba. Nu a fost degeaba. A fost pentru ca o 
schimbare să vină pe planetă, și aceștia au fost oameni care într-adevăr erau pregătiți să 
plece oricum. Și nu încerc să minimizez sau trivializez asta, pentru că mulți oameni, ce, un 
milion și jumătate sunt morți ca rezultat al COVID. Puteți să dezbateți numerele toată ziua și 
nu contează cu adevărat că e într-un fel sau altul, dar aproximativ un milion și jumătate de 
morți ca rezultat direct sau indirect al COVID.
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Dar o să vă provoc acum pe voi, Maeștrii. Respirați-l înăuntru. Inspirați-l, pentru că multe 
schimbări au venit pe planetă ca rezultat al acestuia. Există o cale mai bună de-a o face? În 
cele din urmă, da, care nu implică un virus sau o boală sau un război. În cele din urmă, da, 
dar, de fapt, nu știu dacă conștiința de pe această planetă ar fi putut s-o facă într-un mod 
diferit. De fapt, voi merge atât de departe încât să spun că a fost genial felul în care a venit, 
și schimbările pe care le-a cauzat și le va cauza în viitor, cu o onorare a celor care au murit 
din cauza lui.

Dar, știți, vreau ca voi să simțiți în asta pentru un moment. În timp ce respirați această întreagă 
dinamică a COVID de pe planetă, cu compasiune pentru acei un milion și jumătate care au 
trecut dincolo, pe când în trecut cei mai mulți dintre ei ar fi rămas blocați în Tărâmurile 
Apropiate Pământului – 80, 85 la sută ar fi rămas cu siguranță împotmoliți în Tărâmurile 
Apropiate Pământului – acum, cu toate aceste schimbări care au apărut în tot cosmosul, 
aproape – trebuie să îmi pun numerele în ordine – dar aproape 70 la sută s-au dus acum pe 
Noile Pământuri; au trecut de Tărâmurile Apropiate Pământului în momentul morții lor în 
urma COVID și s-au dus pe Noile Pământuri, și acum există sute de Pământuri Noi. S-au dus 
acolo datorită atracției conștiinței mai înalte, a unui mod diferit de a face lucrurile, pentru a nu 
se mai întoarce în aceleași tipare vechi. Acum, la propriu, Tărâmurile Apropiate Pământului – 
în general unde oamenii merg când mor și hoinăresc pur și simplu până sunt aspirați înapoi 
pentru o altă viață – acum, chiar și Tărâmurile Apropiate Pământului se schimbă.

Și dacă vreți să știți mai multe despre asta, în DreamWalker Tranziția Morții intrăm în detalii 
despre Tărâmurile Apropiate Pământului și diversele niveluri prin care treceți. Dar pentru 
așa multă vreme au fost ca un nor putred de conștiință de masă unde oamenii mergeau 
când mureau, nu eliberau cu adevărat vechiturile pe care le cărau cu ei, erau aspirați înapoi 
pe planetă, ajungeau în aceeași familie afurisită, în același orășel micuț în care au fost înainte 
și cu aceleași tipare de frustrare.

Dar asta se schimbă din cauza COVID și a muncii pe care ați făcut-o, închiderea familiilor 
angelice, închiderea Ordinului Arcului. Acum, din ce în ce mai mulți oameni vor merge 
pe calea Noului Pământ unde există mai mult o refacere. Există mult mai multă conștiință 
înainte de a reveni pentru pentru o altă viață. Când vă duceți pur și simplu în Tărâmurile 
Apropiate Pământului și petreceți vreme în ceea ce ar fi zona voastră de confort sau zona 
voastră de supărare sau zona de lipsă-de-stimă-de-sine înaintea unei alte vieți, nu schimbați 
cu adevărat conștiința de pe planetă. Nu are un efect foarte diferit, deoarece așa cum plecați, 
tot așa vă întoarceți. În general, dinamicile cu care plecați de pe planetă sunt la fel ca cele cu 
care vă întoarceți. Asta s-a schimbat ca rezultat a tot ceea ce s-a întâmplat în acest an.

Așa că acum, când ei merg pe unul dintre multele Pământuri Noi, la fondarea cărora ați 
ajutat, unde ați predat în trecut – nu o mai faceți așa de mult, aveți alte lucruri de făcut – ei 
se uită cu adevărat la dinamica din viețile lor. Și acum există o înțelepciune extraordinară 
pe Pământurile Noi, și ei reflectează: “Înainte să sar în acel tren ca să mă întorc pentru încă o 
viață în familia ancestrală, poate e timpul pentru ceva diferit.”

Așadar, când se vor întoarce – unii dintre ei de fapt au făcut-o deja – când se întorc, se întorc 
cu mai multă conștiință și mai puțin bagaj. Nu complet curați și liberi așa cum ați vrea să 
credeți, dar cu mult mai puțin bagaj și mult mai multă conștiință. Ei și-au permis să-și aducă 
înțelepciunea care, acum, într-adevăr se răspândește în întregul cosmos.

Respirați COVID-ul, pe toți cei care au plecat ca efect al său și pe cei care vor veni înapoi. Și 
știu că spuneți: “Ei bine, nu vreau să respir o boală în interior.” La naiba, respirați-o. Nu e o 
boală, e doar energie. Energie ce era dezechilibrată până revine într-o ființă înțeleaptă ca 
voi.

https://store.crimsoncircle.com/dreamwalker-death-2020-september-25-27-2020.html
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Alte beneficii ale COVID; lumea se schimbă pe scară largă. Și știu că mulți dintre voi se 
gândesc: “Ei bine, nu citesc despre asta. Ce vrei să spui printr-o schimbare majoră?” Ei bine, 
ei nu scriu încă despre asta, pentru că fix în acest moment este încă în proces de dezvoltare 
și, în mare parte, nu atrage drama la fel de mult precum COVID.

Am vorbit despre asta cu ocazia altor întâlniri ale noastre, dar cercetarea în medicină. Lumea 
s-a aliat; comunitățile lumii medicale s-au întrunit în această perioadă. Motivați de economie, 
ei au spus: “Trebuie să găsim un răspuns.” Au spus: “Oamenii nu au de lucru. Oamenii sunt 
șomeri, își pierd casele, mor de foame. Trebuie să ținem aprins motorul economic”, ceea ce o 
să sfârșească prin a fi o glumă mai târziu. Dar ăsta a fost imboldul și, de asemenea, salvarea 
vieților. Nu vreau să fiu cu totul cinic referitor la asta dar, de asemenea, salvarea vieților 
și alinarea durerii oamenilor. Dar a fost o focalizare medicală cum lumea nu a mai văzut 
vreodată până acum, în termeni de timp, bani, pasiune în a găsi răspunsul la acest COVID.

Chipurile, ei au vaccinuri care ies acum, în viitorul foarte apropiat – ei bine, de fapt între 
momentul actual și următorul nostru Shoud – dar nu asta va stopa COVID-ul. Nu este. Ziarele 
pot spune – ăă, Cauldre îmi spune că nu mai aveți ziare, ce păcat. Presa s-ar putea să nu o 
raporteze așa, dar va ieși la iveală, mai devreme sau mai târziu, că ceva straniu s-a petrecut. A 
încetat, pur și simplu. Vreau să vă amintiți că “straniu” înseamnă conștiință, vreau să spun, acel 
lucru straniu despre care vorbesc. A fost un factor de conștiință care a făcut diferența și, efectiv, 
virusul nu mai are din ce să se hrănească. Puteți spune că este vaccinul, dar o să fie foarte diferit.

Cercetarea medicală a examinat în profunzime ARN-ul, ADN-ul și aproape toate celelalte din 
genomul uman, corpul omenesc, țesuturile omenești, organele și tot restul, încercând să 
găsească răspunsul la acest COVID. Pentru comunitatea medicală a fost ca marea vânătoare 
de mistere și, ce au găsit nu privește doar această gripă. Au găsit lucruri ce sunt cu totul noi, 
înțelegeri despre ADN, de exemplu; a produs un salt în cercetarea ADN-ului cu aproape 10 
până la 12 ani doar într-un singur an, datorită acestei întregi cercetări. Lucruri care vor ajuta 
planeta, vor ajuta oamenii în timp ce intrăm în noile specii umane. Va ajuta la vindecarea și 
înțelegerea multor boli.

Pe planetă, există un impact enorm asupra sistemului financiar. De aceea spun că a fost 
amuzant, pentru că atât de mult din cercetarea concentrată pe COVID a avut ca scop 
atenuarea impactului său financiar. Dar, în cele din urmă, o să schimbe felul în care lucrurile 
sunt finanțate, cum sunt schimbați banii, cum sunt economisiți banii. Întregul sistem 
energetic monetar o să se schimbe, și nu spun că dintr-odată moneda o să se demodeze. 
Nu spun că dintr-odată această întreagă conspirație referitoare la NESARA, în care sunt tras 
– care e doar o distragere; nu spun că acele lucruri urmează să se petreacă, ci voi spune că 
oamenii urmează să reevalueze joburile și banii și cum transferă banii între ei. Nu spun că 
băncile sunt corupte sau ceva. E irelevant. Nu are nimic de-a face cu asta.

O să fac aici o pauză, pentru un moment, și o să deviez pentru a vorbi despre conspirații. 
Din fericire, cei mai mulți dintre voi nu ați fost prinși în conspirații, dar unii dintre voi da. 
În general, conspirațiile sunt foarte contraproductive. Ele vă întunecă vederea asupra 
înțelesului real al lucrurilor care se petrec. Vă afundați în ele, dar sunt vizuini de iepure. Sunt 
fundături. Oamenii își pun fricile și ego-urile și creează aceste conspirații, care nu au niciun 
sens, în care se lasă prinși chiar și oameni bine intenționați și logici.

Există multe teorii ale conspirației care circulă chiar acum. Vreau să treceți dincolo de ele. 
Ridicați-vă deasupra lor. Uitați-vă la energiile lucrurilor ce se petrec, nu la conspirații, nu la 
chestiile de zi-cu-zi pe care le vedeți la știri. Nu are nimic de-a face cu asta. Chiar și știrile, 
aș spune, sunt un fel de conspirație, pentru că nu privesc, de fapt, imaginea de ansamblu. 

https://store.crimsoncircle.com/the-new-human-species.html
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Și imaginea de ansamblu e dorința de schimbare; COVID vine; schimbarea are loc; unii 
oameni, da, pleacă, dar chiar și în plecarea lor, ei se duc pe Noile Pământuri și se întorc ca 
ființe mult mai conștiente; care se reflectă direct în mai multă conștiință pe planetă și, mai 
multă schimbare are loc.

Așadar, haideți să încetăm să ne uităm la COVID ca fiind rău. Și știu că unora dintre voi vi 
se frânge inima spunând: “Oh, dar toți acești bieți oameni.” Nu. Încetați asta. Ca Maeștri, vă 
uitați la mesajul întregii energii, la dinamica energetică totală. Planeta voia să se schimbe. 
Planeta se mută în acest întreg Timp al Mașinilor. Planeta va intra în singularitate, probabil 
în următorii 30 de ani sau mai puțin. Lucrurile trebuie să se schimbe.

Totuși, ce am văzut într-adevăr schimbându-se, din perspectiva mea, perspectiva mea înaltă, 
dar nu mă încurc în multe din conspirațiile și absurditățile și faptele omenești și tot restul. Și 
spun “fapte” deoarece e adevărat, faptele nu sunt chiar fapte. Din perspectiva mea, ceea ce 
se petrece pe planetă chiar acum, este un imens val de conștiință.

E destul de simplu. Vine un eveniment precum COVID, toată lumea trebuie să stea acasă. 
Și când stau acasă pentru o perioadă lungă de timp, fac acest lucru, de care cei mai mulți 
oameni se tem. Se autoevaluează. Trebuie să se uite la ei. Nu se mai pot distrage pur și 
simplu prin faptul că merg zilnic la servici, că trebuie să aibă de-a face cu alți oameni. Nu mai 
au distragerile conștiinței de masă curente.

Conștiința de masă a trecut printr-o schimbare enormă anul acesta datorită degrupării. Vă 
amintiți că am vorbit despre degrupare cu mult timp în urmă, cred că era acum aproape un 
an, despre degrupare, să nu mai fiți capabili să petreceți timp cu grupul vostru ancestral, 
ceea ce e probabil un lucru bun; să nu mai petreceți timp cu grupurile de la servici, prietenii 
voștri și tot restul. Dintr-odată, sunteți de unii singuri și, la acest punct, foarte mulți oameni 
spun: “Cine sunt eu? Cine sunt eu?” Știți, a fost acea chemare înapoi acasă, casa lor, dând 
drumul multor distrageri. “Cine sunt eu?”

Mulți oameni au fugit de ea când au auzit-o apărând în propria minte. Au fugit de ea. Nu au 
vrut să trebuiască să o înfrunte, dar atât de mulți chiar și-au acordat acel moment tăcut în 
viața lor și au spus: “Da, cine sunt eu?” Și cu acea dorință de a descoperi ceva înăuntrul lor, 
ceva dincolo de ceea ce le putea spune mintea sau ceea ce le-ar spune logica – “Cine sunt 
eu? De ce sunt aici? De ce mă duceam la acel job în fiecare zi? De ce eram într-o relație în 
care într-adevăr nu eram fericit? De ce am făcut asta? Cine sunt eu?”

Știți exact cum e. Ați făcut asta, și asta într-adevăr fie a cauzat trezirea voastră, fie a venit la 
scurt timp după trezirea voastră. Acum, întreaga planetă o face – nu toți, dar suficient de 
mulți – încât conștiința se schimbă pe planetă.

Veți vedea COVID descrescând treptat foarte curând, chiar foarte, foarte curând, și aproape 
dispărând de pe fața planetei într-o perioadă foarte scurtă de timp. Și apoi, veți vedea 
apărând din ce în ce mai multă conștiință. Acea conștiință o să fie tânără și crudă, chiar dacă 
oamenii care devin mai conștienți sunt mai în vârstă. Dar o să fie ceea ce eu aș numi un fel de 
conștiință imatură sau crudă, și o să caute Standarde. Nu pe cei pe care i-aș numi lideri, care 
spun tuturor ce să facă și organizează grupuri. Asta o să fie de domeniul trecutului. Ci vor 
căuta exemple, și vor dori povești. Povești din belșug, nu prelegeri. Să nu le țineți prelegeri. 
O să dorească poveștile altora care au intrat în conștiință sau au ajuns la conștiință, și o să 
dorească poveștile voastre.

De aceea vă încurajez de multă vreme să fiți puțin mai teatrali. Aș putea lua oricare din 
poveștile voastre – să spunem că ați avut o viață anostă – aș putea lua orice poveste de-a 
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voastră și să o preschimb în ceva special. Aș putea lua viața cea mai plictisitoare, cum ați fost 
născuți în țărână, părinți săraci, mama a murit când erați foarte mici, nu ați ieșit niciodată 
la o masă bună în oraș, nu ați avut parte de nicio tăvăleală bună în pat și sex cu altcineva 
sau măcar cu voi înșivă, nu ați condus niciodată cu viteză o mașină sport frumoasă, nu ați 
călătorit niciodată; știți, o adevărată viață anostă – o pot lua, o pot transforma într-o poveste 
și s-o fac foarte specială. Și dacă eu pot, puteți și voi, indiferent cât de anostă a fost viața 
voastră sau frustrantă sau cu fundături sau direcții greșite sau tot restul. O puteți transforma 
într-o poveste bună, și puțină înfrumusețare este permisă. Uitați-vă la fiecare autor care a 
scris vreodată, toți cei care iau un pseudonim. Trebuie să o înfrumusețați puțin, altfel e doar 
o poveste plictisitoare. Dar când o înfrumusețați, realizați că nu o inventați. A fost parte din 
ceea ce s-a întâmplat cu adevărat. A fost un potențial care nu a rămas în memoria voastră, 
dar s-a întâmplat cu adevărat.

A înfrumuseța nu înseamnă a minți. A minți este atunci când în mod deliberat, intenționat, 
alegeți să mințiți. Când începeți să vă uitați la povestea voastră dintr-o perspectivă 
înfrumusețată, devine într-un fel distractiv. Acea sărmană persoană mohorâtă care nu a avut 
niciodată o mâncare bună dar, știți voi, o avem în povestea în care privea pe fereastra unui 
restaurant scump, într-o noapte rece de iarnă, doar holbându-se acolo înăuntru, și părea 
cald înăuntru și lumea se ospăta cu fazani grozavi și vin bun și brânză și ciocolată, și era și 
un foc în șemineu, și oameni care veneau să-i servească. Știți, o transformați într-o chestie 
în genul lui Charles Dickens, dar cu un final bun, finalul vostru bun, și apoi se întâmplă. Se 
întâmplă.   

Inspirați COVID-ul. Da. Ceva cumva 
curajos și îndrăzneț, uh? Toți fug de 
el. Toți se roagă să treacă. Ei se roagă 
să se termine. Oh, sunt atât de mulți 
șarlatani implicați în asta, și ei încearcă 
să obțină bani din acest lucru sau 
încearcă să obțină faimă sau sunt doar 
înfricoșați de moarte de el. Au fost 
ținuți în case pentru, cât, nouă luni 
de-acum, fără să meargă nicăieri sau 
să facă ceva. Ei se tem de propria lor 
umbră. Noi îl vom respira înăuntru. 

Am auzit mai deunăzi că cineva 
deschide un afurisit de portal ca să putem elibera COVID de pe planetă, printr-un oarecare 
portal cosmic. Scuip! Noi îl vom respira înăuntru. Este doar energie și a sosit exact la timp 
ca să servească unui scop și, da, mulți au plecat. Uitați-vă însă la binele care vine din asta, 
când ei continuă pe Noile Pământuri și se întorc în următoarea viață fără să mai fie blocați în 
vechile tipare ale karmei ancestrale, ci revin acum cu conștiință. Atunci planeta se schimbă, 
se schimbă cu adevărat.

A rezultat mult bine din asta, și Maestrul se uită la ce e bine – recunoaște partea dificilă, are 
compasiune pentru dificultăți – dar privește din acea perspectivă a Piscului Îngerului și spune: 
“Uite cum a servit asta planeta.” Și apoi, Maestrul spune: “Uite cum am ales să fiu aici chiar 
acum. Am ales să nu iau COVID. Nu a fost nevoie.” Știți, Shaumbra are un procent remarcabil, 
remarcabil, remarcabil de scăzut de infectare cu COVID. Și trebuie să corectez asta puțin, 
Cauldre. Unii dintre voi îl poartă, dar nu experimentați simptomele și, destul de ciudat, nu îl 
transmiteți altora. Shaumbra are o rată de infectare cu COVID remarcabil de scăzută, pentru 
că voi nu aveți nevoie să-l luați. Există alte moduri de a simți într-adevăr înăuntrul energiilor. 
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Ați ales să fiți aici ca un Maestru pe planetă. Nu să luați COVID ca să suferiți dintr-o ciudată 
empatie pentru umanitate. Noi am încheiat cu suferința! Am terminat definitiv cu suferința! 
Dacă vreți mai multă suferință, vă voi face să suferiți pentru că vreți să suferiți! (Adamus 
chicotește) Noi am depășit asta.  

Maestrul vine aici, nu are nevoie să ia COVID ca să înțeleagă binele care a venit pe planetă 
ca rezultat al acestuia. Da, publicați asta în ziarele voastre. Postați-o peste tot pe Facebook: 
“Oh, uite ce spune Adamus Saint-Germain: ‘Ar trebui să avem toți COVID și să murim.’” Mi-e 
indiferent. Ceea ce spun este că Maestrul înțelege dinamica energiei, nu se blochează 
cu totul în gânduri și chestii de-ale creierului și rugăciuni. Cineva a avut zilele trecute o 
meditație globală pentru COVID. Ce credeți că ați făcut? Doar ați consolidat la nivel global 
COVID-ul! Ați stat cu toții și ați avut această meditație de îngrijorare. Nimic nu mă face să 
înnebunesc mai tare decât meditația îngrijorată: “Ohhh! Trebuie să scăpăm de COVID.” Nu, 
noi îl vom inspira. Îl vom aduce înapoi ca să-l lăsăm să ne servească într-o stare naturală a 
energiei. Abia aștept să văd titlurile despre asta. Ohh! Ah!

Liniar vs Circular

Așadar, să trecem acum la subiect. Asta a fost reprezentația mea de încălzire, dragă Linda. Să 
trecem la subiect. Pentru asta voi avea nevoie de planșa de desenat, dacă nu te deranjează. 
Mi-ar plăcea să scriu puțin aici, și trebuie să spun că într-adevăr îmi place panoul de scris de 
modă veche, cel cu hârtie și un marker, și o persoană care scrie. Știu că uneori aveți chef de 
tehnologie înaltă la modă – oh, vei scrie tu.   

LINDA: În regulă.

ADAMUS: Vino până aici puțin. Nu-ți fie frică de cameră. Nu mușcă. Nu, vino, cam pe-acolo. 
Vino aici. Stai chiar acolo. Bun. Bun. Îți voi lua scaunul aici, așa încât să pot fi într-adevăr atent 
și aproape. Respiră profund. 

LINDA: Oh!

ADAMUS: Respiră foarte profund. Ah! Nu se simte asta bine? Acum inspiră COVID-ul. Vorbesc 
al naibii de serios. Privește (Adamus respiră foarte profund). Ahh! COVID! Da! COVID! Este 
doar energie! Este doar energie, și nu trebuie să-l contractezi ca să-l inspiri cu adevărat, 
știind cum servește planeta acum. Te simți mai bine? (Linda doar se uită fix la el). Cum este 
temperatura ta? (îi atinge fruntea) Ooh! Nu. Nu ai nimic (Adamus chicotește). Bine.

În regulă. Vreau să fac un mic tabel aici, dacă nu te deranjează, Linda. Vor fi două coloane.

LINDA: În regulă.

ADAMUS: Și în capul paginii doar scrie “Și.”

LINDA: Ș-i sau Ș-i-i?

ADAMUS: Ș-i. Ș-i. Și. Și prima coloană va fi, haideți s-o numim “liniar”.  Scrie “liniar” aici.

LINDA: În regulă. Isuse!

ADAMUS: Așa cum scrii “liniar”. Sunt puțin arțăgos azi. Sunt arțăgos azi, pentru că se întâmplă 
atât de multe lucruri. Avem toți acești Shaumbra realizați. Îi avem pe Curânzii. Avem toată 
dinamica de pe planetă. Avem atâtea care se întâmplă. Ne aflăm în miezul pasiunii noastre. 



Merlin Eu Sunt • Shoud 3

20

În orice caz, eu mă aflu în mijlocul pasiunii noastre.

LINDA: În regulă.

ADAMUS: Și este timpul – (poc!) – treziți-vă, Shaumbra!

LINDA: În ordine!

ADAMUS: Asta este! Suntem aici. În regulă.

LINDA: Mulțumesc. Sunt trează.

ADAMUS: Bun. Bun. Aici scriem “circular”. 

LINDA: Circular.

ADAMUS: Circular.

LINDA: În regulă.

ADAMUS: Vom discuta acum despre gândire. Gândire.

Oamenii gândesc mult prea mult, și nu știu nimic altceva. Ei gândesc despre gândire. Dar 
există un alt mod de a o face. Acesta este Și-ul a ceea ce facem noi aici. Există un alt mod de a 
face asta. Puteți gândi în continuare. Veți avea nevoie să gândiți, pentru că trebuie să gândiți 
ca să conduceți o mașină, nu-i așa? Nu e nevoie să gândiți din greu. Să sperăm că nu citiți 
manualul cu instrucțiuni în timp ce conduceți, dar trebuie să vă gândiți la limita de viteză, la 
alte mașini, la benzile de pe drum, la zgomotele motorului și tot restul. Așa că, gândiți. Face 
parte din ea, iar gândirea este o parte minunată din natura umană. Dar dacă doar vă gândiți 
la asta și nu o experimentați, pierdeți două treimi din distracție.

Cu alte cuvinte, ar trebui să fiți capabili să intrați în mașină și partea omenească să se  gândească 
la ce trebuie să facă pentru a conduce, și asta este cu totul în regulă. Este foarte liniar. Dar apoi 
ar trebui ca voi să vă bucurați de experiența de a fi pe drum, în special dacă nu este mult trafic. 
Este unul dintre acele drumuri deschise, cumva curbate frumos, cu un peisaj minunat în jurul 
lui. Asta este ceea ce vreți să obțineți. Pentru asta este tot gânditul, pentru ca voi să aveți 
apoi experiența de a merge cu viteză într-o mașină pe un drum deschis, într-o zi frumoasă, 
conducând de-a lungul litoralului. Despre asta este totul. Pentru asta vă aflați aici. Nu sunteți 
aici pentru gândit. Doamne, asta ar fi o irosire a unei vieții, dacă vă petreceți întreaga viață 
doar gândind. Nu, gândirea este un serviciu care să vă ajute apoi înăuntrul experienței voastre. 

Dar, știți, cei mai mulți oameni doar gândesc și nu experimentează niciodată cum este să 
conducă, să fie în mașină, una decapotabilă, cu capota lăsată și cu muzica cântând, și doar să 
se bucure. Asta este experiența. Cei mai mulți oameni doar gândesc și uită să experimenteze. 
Dar Maeștrii, ei o fac diferit.  

Așadar, chiar aici dedesubt, primul lucru este “logica”. În lumea liniară a omului există logica. Vă 
gândiți cum să porniți mașina, cum să conduceți mașina, cum să vă mențineți punctul focal. 
Vă gândiți la alt trafic. Vă gândiți la benzină, la tot restul. Astea toate sunt minunate. Logica 
este minunată, în special când este vorba de condus o mașină sau să montați dinamită. Este 
chiar un lucru bun (Linda chicotește) să fii capabil să gândești. Dar apoi există experiența. 

Deci, ce punem aici, pe partea asta? Care este echivalentul logicii pentru Maestru? Linda, 
vreo…?
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Fantezia!

LINDA: Ohh!

ADAMUS: Fantezia.

LINDA: Grozav.

ADAMUS: Acum, fantezia, cuvântul, își are originile în cuvântul “imaginație”. Dar de 
asemenea, dacă săpați într-adevăr adânc în istoria cuvântului, își are, de asemenea, originea 
pur și simplu în înțelesul lui “a trece prin, a deschide, a permite”. Fantezia.  

Acum, fantezia, mulți dintre voi spun: “Oh, îmi place fantezia.” Da, în filme, dar ce spuneți 
despre a fi în viața voastră? Ce spuneți despre a fi în viața voastră?

Voi spuneți: “Ei bine, nu pot să fac asta. Trebuie să fiu logic.” Nu, de fapt, Maestrul este în 
fantezie. Fantezia nu este ireală și, din nou, înapoi la originea cuvântului “fantezie”, de fapt, 
inițial însemna “realitate”. În unele dintre limbile străvechi, fantezia însemna, de fapt, realitate.

Mulți sunt împotriva fanteziilor pentru că spuneți voi: “Ei bine, ceilalți vor râde de mine” sau 
“Nu este real, inventez.” Cât de des trebuie să spun că nu puteți inventa? Este o parte din voi 
care doar nu a venit în exprimare. Așa că, Maestrul permite fantezia.

Fantezia nu 
înseamnă 
doar reverie 
în alte realități 
și potențiale. 
Fantezia se poate 
întâmpla în timp 
ce sunteți aici în 
formă umană. 
Fantezia.

Fantezia este atunci 
când lucruri precum 
elfii și spiridușii 
naturii, spiritele 
focului, nu mai sunt 
doar ceva despre care citiți în cărțile fantastice, ci sunt reale. Și ele sunt reale. Însă atunci când 
sunteți doar logici, voi nu îi veți vedea sau simți. Ei sunt reali. Există o lume a fanteziei peste tot 
în jurul vostru și, ca Maestru, vă dați permisiunea să fiți fantastici. Da. Îmi place asta.

Maestrul este fantastic. El este în fantezie și asta este în regulă. Nu vă rețineți. Nu vă dați 
doar cinci minute de fantezie pe zi. Sunteți în fantezie. Atunci atrageți acea energie, atunci 
chiar trăiți cu adevărat în fantezie, cât și în logica voastră. Asta nu s-a mai făcut niciodată 
înainte cu adevărat, de către vreun grup, doar de către foarte puțini indivizi, să fiți capabili 
să combinați atributele traiului liniar cu ale traiului circular al Maestrului.     

Haideți să respirăm profund cu asta și să continuăm cu următorul de aici. Sub liniar avem 
timpul.

LINDA: Uf.
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ADAMUS: Timpul. Am vorbit mult despre el în Keahak, poate până la dezgust, prea mult, 
dar este atât de important. Timpul este lipiciul care ține toate astea la un loc, bune sau rele. 
Timpul aduce cu sine gravitația, și îl numesc TimpSpațiu, scrie-l de fapt chiar dedesubt. Este 
efectiv cam același lucru. Timpul. Timpul este minunat. Timpul vă spune când trebuie să 
fiți la serviciu, când trebuie să plătiți o factură. Face mult bine. Vă ajută să conduceți acea 
mașină a logicii pe șosea, metaforic vorbind. Însă timpul încheagă totul la un loc. 

Care ar fi opusul timpului? Keahak-eri, voi știți răspunsul. Am vorbit de curând despre 
asta. Și doar ca să-i introducem pe unii dintre voi, non-Keahak-eri, în asta, i-am provocat 
pe Keahak-eri să vină cu un cuvânt pentru “fără timp”, atemporal, dar nu putea conține 
rădăcina cuvântului “timp” în el, precum “atemporal” este un cuvânt nepotrivit, deoarece 
încă introduceți elementul “timp” pentru a încerca să descrieți “fără timp”. Cu ce cuvânt am 
putea veni, care să nu conțină elementul timp, dar care să însemne starea naturală a tuturor 
lucrurilor, bănuiesc că voi i-ați spune, momentul Prezent?  

Așa că, am trecut printr-o mulțime de cuvinte, multe dintre ele conțineau elemente de timp 
sau aveau numele latin pentru timp în ele. Asta nu a contat, pentru că eu voiam ceva care 
nu conținea acest cuvânt. Am găsit ceva, a fost un fel de lucru colectiv; am găsit cuvântul 
aeterna. A-e-t-e-r-n-a. Sau dacă preferați, îl puteți scrie pe litere și pronunța aetherna – a-e-
t-h-e-r-n-a. Fie într-un fel, aeterna, fie în celălalt, aetherna. Și ce înseamnă asta, este “fără 
nevoia de timp”, și ăsta este felul natural al lui Tot Ceea Ce Este. Nu are elementul timpului. 

Universul vostru este bazat pe timp. Totul se bazează pe timp. Planeta voastră, extraordinar 
de mult bazată pe timp. Totul, din momentul când vă nașteți, până la momentul  morții, 
totul este despre timp. Maestrul trăiește în afara timpului. Trăind în afara timpului, nu mai 
sunteți limitați nici măcar de ceea ce ați numi vieți trecute și viitoare. Maestrul înțelege și că 
nu are nevoie să călătorească înapoi în timp, pentru că nu există niciun timp. Maestrul nu 
călătorește înainte în viitor, pentru că nu există viitor. Totul este chiar aici. Nici măcar nu vreau 
să-l numesc “Acum”, doar este. Acel moment Prezent, aveți tendința să-i atașați o măsurare 
a timpului și să spuneți: “Este chiar acum.” Nu. Doar este. Este ființare. Este Eternitate. Este 
Eternitate, și voi puteți fi în asta și în timp.  

La început este foarte derutant. Deci, ceea ce se întâmplă acum cu Shaumbra, este că vom 
trece prin asta în starea de vis. Aveți acum vise foarte ciudate, pentru că voi experimentați, 
testați a deveni atemporali în visele voastre. Vedeți cum vă afectează corpul, gândurile, 
relațiile voastre cu ceilalți. Shaumbra visează acum foarte mult și, mai ales, acum este vorba 
despre a merge în aeterna. Și voi spuneți: “Da, dar am vise din viețile trecute sau lucruri care 
s-au întâmplat anterior în această viață.” Da, deoarece acum le plasați în aeterna. Le scoateți 
din cadrul de timp liniar, le puneți în aeterna. 

Haideți să respirăm profund cu aeterna. Nu aveți nevoie de timp decât atunci când vreți. 
Respirați foarte profund.

(pauză)

Bun.

Următoarea pe lista noastră, haideți să punem “amintirile”. Amintirile. Și, în timp ce sunteți la 
ele, dedesubtul lor punem “fapte”. Fapte. 

Acum, amintirile și faptele, nici unele dintre ele nu sunt complet întregi. Aveți o mulțime de 
amintiri care se află în timp – sunt pe o linie a timpului – dar acestea sunt efectiv destul de 
incomplete. Și, apoi voi pretindeți că reprezintă un fapt, ceea ce în realitate nu sunt. Sunt 
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poate un fapt parțial, însă nu sunt un fapt total. Nu sunt un adevăr total.

Așadar, omul operează pe baza acestora și ai putea, de fapt, chiar să scrii “frică” sub asta, 
pentru că amintirile conțin adesea componente de frică. Așadar, voi puneți cumva toate 
astea împreună – amintiri, fapte și frici – și asta dictează logica.

Logica nu este logică deloc. Voi credeți că este logică și încercați s-o faceți logică, dar fiecare 
decizie pe care o ia o persoană în viața ei se bazează pe emoții – sau pe ceva mai înalt, pe 
conștiință acum – dar pe baza emoțiilor. Voi spuneți că este logică și conține fapte, din cauza 
amintirilor pe care le aveți și pe care le puneți toate în TimpSpațiu, inclusiv fricile voastre, dar 
adevărul este că voi o numiți logică, și sunt emoții. Toate. 

Matematica – am putea să dezbatem despre asta, lucru pe care l-aș face bucuros, deoarece 
chiar sunt bun la asta – dar, matematica reprezintă în ultimă instanță, decizii emoționale. 
Așa este și a decide ce veți mânca astăzi. Așa este și a decide dacă veți avea o durere de cap 
sau dacă veți face COVID. Totul este emoțional și voi pretindeți că este logic. Deci, cu logica 
și cu timpul și spațiul, voi le puneți în mici containere și cutii, în mici pătrate, mici linii și 
nimic mai mult, pe când adevăratul Maestru trăiește circular, deschis.

Și ceea ce aveți cu adevărat aici înăuntru, Maestrul – în loc de multe amintiri și multe fapte – 
Maestrul pur și simplu alege experiența. Așadar, asta acoperă toată acea zonă – ”experiența”.

Maestrul nu ajunge blocat în timp. El nu se blochează în frici, în fapte sau chiar în amintiri, 
deoarece Maestrul realizează că totul a fost doar o experiență. Asta este tot ce a fost. Și 
Maestrul iubește experiența, pentru că apoi experiența, nu contează ce este, în ultimă 
instanță este adusă la înțelepciune.

Așadar, Maestrul trăiește cu frumusețea experienței lui din afara timpului, în fantezia 
alegerilor lui și totul este foarte real. Nu este o minte care o ia razna. Mintea care a luat-o 
razna este cea care trăiește în logică și pretinde că este deșteaptă și logică, când, de fapt, 
totul se bazează pe emoții din amintiri vechi, dar apoi oamenii cred că sunt logici. Și pentru 
mine asta este trist. Este jalnic. Ei doar conduc mașina în mod logic; nu o experimentează. 
Și ei spun: “Ei bine, da, dar am avut odată un accident.” Mare scofală. Mare scofală. Maestrul 
trăiește pentru experiență și înțelege, la un anumit punct, că își poate alege experiența, 
cum vrea să experimenteze conducerea acelei mașini, și nu lasă faptul că a avut odată un 
accident și toată acea frică, și ceea ce el numește un fapt din amintirea lui, să îl îndepărteze 
vreodată de acea experiență și acea senzualitate.

Și există încă una pe listă aici, care o încheie – “judecata”.

Un om obișnuit, care își trăiește viața lui logică, îngrădit în timp și spațiu, care se agață de 
amintiri – care nu sunt cu adevărat reale, iar el le numește fapte, pe când ele sunt într-adevăr 
doar emoții și frică – apoi devine foarte critic, și acum judecățile îl închid. Judecățile îl fac să 
nu respire profund, deoarece el crede că lucrurile sunt corecte și că lucrurile sunt greșite. Că 
lucrurile sunt bune și lucrurile sunt rele. Că a făcut bine, că a făcut rău. Există toate aceste 
judecăți. El ia toate astea și le pune acum în judecată, le pune în containere chiar și mai mici, 
în mai multă izolare. El le judecă. Le limitează. El le sufocă din cauza judecății lui. 

Ce face Maestrul?

LINDA: Distilează.

ADAMUS: Voi numi asta doar “așa cum este”. Cum este. Discret, Linda a spus în plus ”distilează”. 
Totul este distilat, dar, știți, Maestrul nu trebuie să judece, a mers dincolo de a trebui să 
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judece. Nici măcar nu-i mai place să judece, pentru că, în loc să spună: “Coronavirus este rău 
și privește la răul care e adus pe planetă”, Maestrul se uită pur și simplu și spune: “Uită-te la 
energia asta. Este așa cum este. Este ce este. Privește la tot ceea ce decurge din ea. Privește 
la experiențele pe care le-au avut oamenii, chiar și atunci când mor din asta.”

Este cum este. Nu este 
necesară nicio judecată, nici 
măcar să o judecați ca bună 
sau rea, dar noi nu trebuie să 
punem niciun fel de judecată 
asupra ei. Niciuna. Încercați 
asta în viața voastră. Fără 
judecată, doar “așa cum 
este”. Apoi începeți să vedeți 
imaginea completă, întreaga 
imagine. Nu doar o amintire 
veche sau ceea ce numiți 
voi fapte în timp și spațiu, și 
justificate prin  logică.

Acum sunteți în acea mașină. Aveți această parte a voastră care lucrează pentru voi – logica, 
amintirile și tot restul – și acum puteți fi foarte deschiși în acea bucurie de a conduce pe 
șosea. Apoi descoperiți că mașina sunteți voi, șoseaua sunteți voi, experiența sunteți voi. 
Totul este despre voi.

Și apoi trăiți ca un Maestru adevărat, nu blocat aici (sub “liniar”). Voi aveți Și-ul, pe care foarte 
puțini alți oameni și niciun alt grup nu l-au avut vreodată înainte. “Sunt liniar, sunt circular. 
Sunt logic, dar sunt în fantezie.” Aveți toate astea care lucrează pentru voi.

Așadar, asta este contribuția de azi la Ghidul lui Merlin pentru Realizarea Întrupată și unul 
dintre capitole. Este Și-ul. Este adevărata trăire. 

Voi treceți dincolo de minte. Intrați în simțurile voastre. Nu vă puteți descifra calea de ieșire 
din asta, și asta este ceea ce Linda Farrell, care a murit acum o săptămână, ea a petrecut atât 
de mult timp luptându-se cu cancerul, încercând să-l înțeleagă, și nu puteți. Voi îl respirați. 
Voi întrupați totul. Fără judecată. Sunteți doar în “așa cum este” – “Este ceea ce este” – și 
sunteți în fantezie, care este doar realitate extinsă. Sunteți în aeterna, ceea ce înseamnă că 
nu aveți nevoie de timp. Aveți toate astea.

Acesta este modul în care trăiește Maestrul, și voi nu trebuie să lucrați la asta. Nu trebuie 
să vă amintiți nimic din ce am spus. Se întâmplă oricum. De aceea vă simțiți puțin aiurea. 
De aceea aveți vise ciudate, simțind că nu vă puteți hotărî naibii în privința a nimic. Ei bine, 
ăsta-i un lucru bun, pentru că atunci nu mergeți în judecată și amintiri vechi, ci doar în “așa 
cum este”, o ființă înțeleaptă în experiență.  

Merabh-ul În afara Timpului

Haideți să respirăm profund. Haideți să avem un merabh cu toate astea. Nu trebuie să vă 
amintiți niciun afurisit de lucru. Le vom aduce laolaltă în frumusețea merabh-ului.

Respirați foarte profund. Vom porni muzica acum. Și pentru următoarele 10 minute, nu voi 
spune niciun cuvânt.
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(începe muzica)

Credeți sau nu, 10 minute fără niciun cuvânt, pentru că, știți, limbajul, el se află aici, în această 
parte, în partea liniară. Limbile limitează și restricționează adevărata energie. Vom lucra cu 
voi în privința citirii și perceperii energiei, a conștienței energiei. Nu avem nevoie de cuvinte 
ca s-o zăvorâm înăuntru.

Cuvintele au propriile lor – ei bine, cuvintele au loc în timp și spațiu – și cuvintele au anumite 
amintiri și judecăți despre ele. Așadar, pentru următoarele 10 minute, fără cuvinte.

De fapt, ecranul va fi negru aici, doar negru, reprezentând atemporalitatea noastră.

Muzica va rula, dar ne vedem în 10 minute.

(pauză pentru aproximativ 10 minute)

Haideți să respirăm împreună foarte profund. Ah! Zece minute de liniște. Hm. Sau așa a fost? 

Zece minute de permitere a acestei integrări a vieții Maestrului, viața circulară, fantezia, care 
este cu adevărat fantastică. Este foarte reală. Nu, să nu luați absolut niciodată în derâdere 
fantezia, pentru că este foarte, foarte reală. Ea este tot ceea ce vreți să credeți.

Și apoi aeterna, a fi fără timp. Acele 10 minute au fost despre a fi atemporali și, știți, s-au 
petrecut multe, dar trebuia să începeți să vă simțiți atemporali. 

Atemporalitatea nu este ceva gol. Doar nu este incrementată precum timpul obișnuit. 
De fapt, este chiar minunat și, din nou, nu este despre a merge înainte și înapoi în timp, 
deoarece ăsta este totuși timp. Asta ați crezut mulți dintre voi că înseamnă a fi fără timp, a 
merge înapoi și înainte în timp. Nu, nu, nu. Este fără timp. Este aeterna. Este veșnic.

Și, apoi, a trăi în experiența voastră, experimentând fără toate fricile și faptele și amintirile și 
judecățile. Doar “așa cum este”. A trăi așa cum este.

Haideți să respirăm foarte profund cu toate astea, în mod deschis, liber (Adamus respiră 
profund), fără să vă rețineți, pentru că acum într-acolo vă îndreptați.

Mergeți de la o viață realmente liniară și apoi intrați în Și-ul circular. Le puteți face pe 
amândouă. Cu siguranță le puteți face pe amândouă. Fără să alternați, când una, când 

cealaltă, ci să fiți amândouă. Asta este cu adevărat uimitor, 
și de asta suntem noi aici. De aceea le vorbim noi Maeștrilor 
și Curânzilor de pe planetă.

Cu asta, dragii mei prieteni, este mereu o încântare să fiu 
aici cu voi.

Mulțumiri speciale Lindei Farrell, pentru că ne-a oferit 
înțelepciunea și sinceritatea ei în legătură cu toate luptele 
ei, și mulțumiri speciale dragii Linda din Eesa pentru că a 
fost publicul meu astăzi.

Haideți să respirăm profund împreună în frumusețea 
acestui Timp al Mașinilor. O respirație profundă împreună, 
amintindu-vă mereu că totul este în regulă în toată creația. 
Mulțumesc.
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