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Shoud 7

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.

Ahh! Mă bucur să mă întorc aici. Mă bucur să fiu cu Shaumbra. Mă bucur să fiu aici în Kona, 
la Pavilionul Shaumbra. Așa o încântare să fiu aici cu voi toți. Ah!

Avem destule lucruri de discutat azi și, mai întâi de toate, îți mulțumesc, dragă Linda. Arăți 
de-a dreptul minunat, azi. 

LINDA: Mulțumesc.

ADAMUS: Da. Și voi toți arătați minunat. 
Vă verific energia, vă verific echilibrul 
energetic, sincronizarea voastră 
energetică și, cât de curând, ajungeți 
acolo. Ajungeți acolo. Un pic mai bine, 
un pic mai mult în sincronicitate, de 
fiecare dată când vorbim.

Știți Shoud-ul, acest lucru minunat 
numit Shoud, pe care îl facem în fiecare 
lună, este ca o fotografie la minut. E 
un instantaneu al istoriei Shaumbrei. E 
un instantaneu al momentului în care 
vă aflați fiecare dintre voi, iar acestea 
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nu sunt planificate cu mult timp în avans de mine sau chiar de voi. Ele au loc într-adevăr 
pe moment. Nu începem să spunem cu săptămâni înainte: “Iată ce vom face la Shoud.” De 
obicei, se întâmplă în seara dinainte. Uneori în dimineața zilei respective. Alteori – ca în 
cazul zilei de azi – în momentul în care cântă muzica, pentru că acum totul se întâmplă atât 
de mult în momentul imediat, se întâmplă atât de mult în Prezent.

Și apoi facem acest Shoud. Îl filmăm. Îl înregistrăm, astfel încât să fie disponibil mai târziu 
pentru cei care vin după voi. Dar e acolo ca un instantaneu al acestei călătorii complet 
incredibilă, de la trezire la Realizare, și apoi cum e să rămâneți pe planetă ca niște Maeștri 
întrupați.

Haideți să respirăm profund, în timp ce intrăm în acest Shoud istoric, în acest instantaneu al 
călătoriei Shaumbrei, pe măsură ce-l începem.  

Resetarea Conștiinței

Acum câteva săptămâni am făcut ceva numit Resetarea Conștiinței. Planeta se resetează 
chiar acum, după această lungă iarnă, de fapt, după lungul an al COVID-ului. O perioadă 
ca niciodată până acum, când oamenii au stat în casă. Au avut timp să contemple. Au avut 
timp să privească totul din viața lor. Și a fost frustrant pentru mulți. Da, există așa o dorință 
de a reveni în afară, de a ieși din nou în exterior, dar forțele au fost de așa natură că a durat 
cu mult, mult mai mult decât chiar ceea ce anticipasem eu.

Oamenii chiar au cerut să dureze mai mult, într-un anumit sens și din punct de vedere al 
conștiinței de masă. Odată ce au intrat în asta, ei au realizat că n-a fost atât de rău pe cât 
credeau, pentru ei personal. Au realizat că a fost un timp de reflectare, de reorganizare, un 
timp de evaluare a vieții lor, un timp de a privi cu nerăbdare spre viitor, și aproape că a existat 
o rezistență la a ieși din nou în exterior, aproape acea rezistență la a vrea să revină afară și 
la a socializa. Și, da, în timp ce unii s-au plâns de asta și, cu siguranță, au vrut să meargă la 
restaurante și să facă câteva din acel gen de lucruri, dar a existat așa o mișcare a conștiinței 
care a spus: “Să continuăm acest lucru pentru ca într-adevăr să ne scufundăm profund în 
sinele nostru propriu, individual.”

Așadar, a continuat pentru mult, mult timp și, în cele din urmă, a adus într-adevăr această 
resetare a conștiinței pe planetă. A avut loc în acest interval de timp, dintre 14 și 17 martie 
aproximativ, și efectiv, în acel moment, nu s-a întâmplat nimic. Lucruri de genul ăsta nu se 
întâmplă de obicei pe moment. De obicei, e un gen de redirecționare a energiilor datorită 
conștiinței și apoi, ce urmează e important.

De atât de multe ori vă așteptați să se întâmple ceva major în acea zi. 
Dar nu, nu, în Resetarea Conștiinței, sunt miliarde de mici bip-uri care 
au loc în indivizi, doar un moment temporar de mirare legat de ceea 
ce tocmai li s-a întâmplat. Au pierdut noțiunea timpului sau au uitat 
unde se aflau, doar pentru un scurt moment. Dar a fost o Resetare a 
Conștiinței pentru miliarde de oameni de pe planetă. Și apoi, în acea 
resetare, punând totul laolaltă în conștiința de masă, a fost uriaș. A fost 
într-adevăr, într-adevăr uriaș și, urmează să vedeți rezultatul acestui 

lucru în perioada următoare.

Dar, în principiu, au fost oamenii care au spus: “Poate ar trebui să facem asta puțin diferit. 
Poate ar trebui să ieșim din vechile tipare. Poate că există o cale mai bună.” Și apoi asta a 
adus marele semn de întrebare: “Care e calea mai bună? Cum fac să ies din vechiul meu gen 

https://store.crimsoncircle.com/conscousness-reset.html
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plictisitor de viață cotidiană? Cum pot să manifest în realitate ceea ce vreau cu adevărat să 
fac?” Și chiar dacă această întrebare a fost pusă de miliarde de oameni de pe planetă, mulți 
într-un fel, ei bine, ulterior au alunecat înapoi în vechile lor tipare, în vechiul lor mod de a 
face lucrurile, dar fără să uite acel moment în care au gândit: “Trebuie să fie un mod diferit 
de a o face.” Și ei doar așteaptă ca ceva să apară, cât de curând; așteptând să apară ceva care 
să-i lanseze în ceva diferit în viața lor.

Și au fost mulți, mulți care și-au luat un angajament față de ei, au făcut o alegere și au spus: 
“Trebuie să fac ceva diferit. Nu ne putem întoarce. Nu mă pot întoarce la modul de a face 
lucrurile de dinainte de COVID. Am fost categoric într-o rutină. Doar repetam, cu siguranță, 
aceleași cicluri zi de zi, an de an, în așteptarea a ce, să mă îmbolnăvesc și să mor, în cele din 
urmă? Trebuie să fac ceva diferit.”

Există o presiune uriașă care a crescut ca urmare a tuturor acestor lucruri. Oameni spunând: 
“Trebuie să fac ceva diferit cu viața mea.” Și apoi, acest gol imens care există acum, un gol 
imens al oamenilor care spun: “Dar nu știu ce.” Ați auzit aceste cuvinte ieșindu-mi din gură: 
“Nu știu ce.”

Acest gol se va umple în cele din urmă. Vor apărea noi oportunități. Unele pe care ei le vor 
rata, altele pe care le vor prinde. Noi modalități de abordare a lucrurilor. Doar lucruri simple 
de zi cu zi, precum, isuse, un nou drum pe care să conducă spre serviciu – în cazul în care chiar 
revin la un birou – sau o activitate recreativă diferită, un partener diferit, un hobby diferit, o 
carieră diferită. Însă acum, există atât de mult din ceea ce eu numesc contrapresiune, care 
crește ca urmare a Resetării Conștiinței. Atât de multă dorință, dar atât de puțină înțelegere 
adevărată sau creativitate adevărată. Asta va veni.

Așadar, chiar acum, aveți această tensiune acumulată: “Trebuie să existe o cale diferită”, iar unii 
cedează cu totul sub acea tensiune. Unii pur și simplu n-o pot gestiona. Aproape că înnebunesc. 
Aș îndrăzni să spun că va exista o creștere bruscă în utilizarea acestui gen de medicamente 
antidepresive după COVID, deoarece unii oameni pur și simplu nu pot gestiona această 
întrebare pe care și-o pun lor înșiși: “Acum ce? Cum o fac diferit?” și se simt atât de descurajați. 
Se simt atât de incapabili să facă orice. Se simt atât de mult prinși în soliditatea conștiinței de 
masă și a propriilor lor vieți, încât nu pot face nimic. Ăsta e un sentiment îngrozitor.

E un sentiment cumplit când știi că vrei să ieși, când știi că trebuie să fie ceva diferit, când știi 
în interiorul tău că vechiul mod de a face lucrurile pur și simplu nu funcționa, dar nu știi cum 
să ieși din asta. Nu știi cum să te miști mai departe. Nu știi cum să schimbi ritmurile și tiparele 
care ți-au dictat viața. Așadar, avem un fel de presiune care se acumulează.

În plus, oamenii examinează în detaliu, reflectează profund: “Vreau ceva mai mult de la viața 
mea” și chiar nu știu cum să facă asta, dar știu că este acolo. Și această presiune care se 
acumulează, mai devreme sau mai târziu se deschide – sau erupe sau oricum vreți să numim 
asta – dar mai devreme sau mai târziu e acolo, și apoi lucrul uimitor, așa cum știți deja, e că 
apoi oamenii, lor nu le place schimbarea. Acum, ei au de-a face cu ceva ce, de fapt, au cerut 
– o schimbare – iar acum ea se petrece în viața lor și îi cam înspăimântă.

Voi, Shaumbra, sunteți în punctul în care înțelegeți acea schimbare și că haosul ei inerent nu 
e deloc haos. Voi doar treceți prin ceva, ajungeți la un nivel mai înalt de conștiință și, în cele 
din urmă, ajungeți la un nivel mai satisfăcător al experienței umane pe planetă.

Deci, toată această chestiune, Resetarea Conștiinței, este în curs de desfășurare. Oh, se 
petrece. Știți, e cam în genul, cred că ați spune, ca un vulcan. Începe să fiarbă, mult, mult, 
mult, mult dedesubt, apoi se ridică în cele din urmă la suprafață, și asta se întâmplă chiar 
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acum cu Resetarea Conștiinței. Și nu vreau să vă sperii pe oricare dintre voi care sunteți aici 
pe insulă, în legătură cu un cutremur sau un vulcan, dar aceste lucruri se întâmplă.

Deci, Resetarea Conștiinței. Voi, Shaumbra, o resetare? Nu prea mult. Ați făcut asta cu mult timp 
în urmă. Ați făcut o ajustare pe parcursul acestei perioade de Resetare a Conștiinței. Nu ați avut 
nevoie să vă resetați. Faceți unele ajustări în propriile voastre legături cu conștiința de masă, 
ajungând să înțelegeți că nu trebuie să fiți prinși în ea. Există un confort în a fi legați de ea, e ca 
o mare pătură, călduroasă și pufoasă. Dar odată ce sunteți în acea pătură, realizați că este făcută 
din păr de cal și nu este chiar atât de confortabilă, la urma urmelor. Este mai degrabă iritantă. Voi 
ați făcut câteva ajustări în felul în care vă legați la, vă conectați cu conștiința de masă.

Am urmărit foarte atent. Din ce în ce mai mulți dintre voi realizează că, știți voi, ea e acolo și 
ați fost parte a ei; e așa un factor, creează așa o forță gravitațională pentru oameni, dar voi 
nu trebuie să fiți prinși în ea pentru a vă bucura într-adevăr de viață. De fapt, este mult mai 
plăcut când sunteți conștienți de ea, dar nu sunteți controlați de ea.

Așadar, am văzut acea ajustare pe care atât de mulți dintre voi ați făcut-o și asta a ridicat  
niște probleme. Am urmărit foarte, foarte îndeaproape în ultima vreme. A scos la iveală 
câteva probleme și una din problemele interesante și ciudate e că, într-un fel, voi nu vreți să 
fiți atât de diferiți.

Diferența făcută de Shaumbra

Nu vreți să fiți atât de diferiți față de ceilalți. Face parte din educația și cultura voastră. De 
fapt, face parte din experiența atlantă pe care ați avut-o. Încă vreți să puteți, până la un 
punct, să vă comportați ca alții câteodată, să fiți ca alții. Nu vreți să fiți prea diferiți încât 
să fiți ca Pescărușul lui Jonathan Livingston, fiind total pe cont propriu, departe de gloată, 
ignorați de alții sau, uneori, chiar alungați de alții. Așadar, vă aflați în acest timp ciudat și încă 
vă mișcați continuu între a fi sau nu suverani, a permite energiei să vă servească, și încă nu 
doriți să fiți niște proscriși.

Cert e că voi sunteți diferiți. Sunteți foarte diferiți de 
alți oameni. Cu siguranță, corpul vostru este încă 
asemănător ca model și structură, ființa voastră 
biologică în general, dar până și asta se schimbă. 
Sunteți foarte diferiți în ce privește speranțele și 
aspirațiile voastre. Sunteți foarte, foarte diferiți în 
ce privește ce e semnificativ și important pentru 
voi. Sunteți foarte diferiți în ce privește faptul 
că nu vreți, nu permiteți altora să vă controleze. 
Sunteți foarte fermi în legătură cu asta. Nu veți fi 
marioneta cuiva. Sunteți foarte serioși în legătură 
cu asta. Acesta este unul din motivele pentru care 
nu există reguli în Crimson Circle. Pur și simplu nu 
le-ați permite și, de fapt, nici nu avem nevoie de 
ele. Însă sunteți diferiți.

Când începeți să recunoașteți asta și să o 
acceptați, atunci lucrurile devin mai ușoare. 
În acest moment, există o fricțiune cauzată de 

faptul că încă nu îmbrățișați total că: “Eu sunt diferit.” Acum, eu nu spun mai buni. Unii dintre 
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voi o echivalează imediat cu asta. Nu spun că ar trebui să vă spuneți vouă că sunteți mai 
buni decât alți oameni. Nu e vorba despre asta. Înseamnă pur și simplu că aveți o conștiință 
diferită. Aveți o abordare diferită față de energie. Aveți o înțelegere diferită a vieții.

Și, poate cea mai mare diferență dintre toate, dintre toate, e că mergeți înăuntru, iar ei 
continuă să meargă în afară. Asta e cea mai mare diferență. Asta vă diferențiază. Nu e vorba 
de capacitatea voastră mentală sau de aspectul vostru sau cât de spirituali sunteți sau cât de 
conștienți sunteți. E faptul că în sfârșit mergeți înăuntru pentru ce a fost mereu acolo, mereu 
acolo – fiecare răspuns, tot ceea ce aveți nevoie, toată fericirea voastră, toată iubirea – totul 
este exact acolo, și asta vă diferențiază.

Este atât de important și, de aceea am vrut să încep acest Shoud cu asta, că da, voi sunteți 
diferiți și asta nu vă face mai buni sau mai răi. Însă sunteți diferiți. Vedeți voi, omenirea, toți 
indivizii merg în afară pentru răspunsurile lor. Nu toți, majoritatea. Ei merg în afară pentru 
răspunsuri. Voi mergeți înăuntru, ei merg în afară. Ei se trezesc dimineața și sentimentul de 
satisfacție va veni din ceea ce li se întâmplă în exterior în acea zi, cine le spune un cuvânt 
amabil, cum este traficul, ce discount special pot obține la magazin, relațiile lor cu alți 
oameni, cât de plictisitor sau anost este sau nu jobul lor în acea zi. Toate astea sunt lucruri 
exterioare, iar oamenii privesc în afară pentru aceste răspunsuri.

Ei o fac de mult, mult timp. O fac de eoni de timp, privitul în afară. Într-adevăr asta e calea 
omului, că răspunsul este acolo afară. Ar putea fi într-o carte sfântă. Ar putea fi într-un guru. 
Ar putea fi chiar în știință. Știința e minunată. În cele din urmă, știința vă ajută să înțelegeți 
ce ați creat. Cu înțelegerea, cu o înțelegere temeinică a științei, asta vă ajută să înțelegeți 
un mod de a percepe ce ați creat, creația voastră, biologia și fizica și chiar matematica și 
toate astea. E o cale bună, dar e doar o cale. Toate aceste lucruri din afară pentru a încerca 
să vă înțelegeți în final pe voi, de ce sunteți aici, pe planeta asta. Dar majoritatea oamenilor 
nu contemplă aceste lucruri, iar cei care o fac, ei bine, au tendința de a ieși în afară oricum 
pentru răspunsuri. Ce vă face diferiți, e mersul înăuntru.

Mersul în interior e, inițial, mult mai dificil de făcut decât căutarea răspunsurilor în afară, 
pentru că priviți în interior – vă priviți amintirile, vă priviți istoria – și nu aveți încredere în voi. 
Nu vă iubiți pe voi. Nu simțiți că răspunsurile sunt acolo, în afară de ceea ce sunteți capabili 
să învățați din exterior din cărți și cursuri și din unele experiențe de viață. Dar, de multe ori 
vă uitați înăuntru și spuneți: “Ce? Cine, eu? Dumnezeu e înăuntru? Eu Sunt Cel Ce Sunt?”

Așadar, e foarte dificil să priviți înăuntru. E o fațadă. De fapt, e o iluzie. Priviți înăuntru și 
spuneți: “Sunt doar un om. Nu am avut o copilărie deosebită. Nu sunt celebru. Nu sunt 
bogat. Nu sunt niciunul din aceste lucruri.” Deci, cu această fațadă pe poziție, aveți tendința 
de a vă întoarce în afară în căutarea răspunsurilor. E o căutare nesfârșită în exterior. Căutare 
nesfârșită. Nu veți găsi niciodată răspunsurile. Nu veți găsi niciodată ce căutați. Veți găsi 
bucățele. Veți găsi satisfacție de moment, dar nu veți găsi niciodată cu adevărat în exterior, 
ce căutați de fapt.

Foarte, foarte puțini pot îndura mersul în interior, neîntrerupta privire în interior către ei înșiși. 
Foarte, foarte puțini pot face asta, iar cei care o fac au tendința de a deveni foarte, foarte 
mentali în legătură cu asta. Ei se gândesc prea mult la asta. O procesează în minte. Caută 
qualia, ceea ce înseamnă experiența și evenimentele asociate pe care le-au avut înainte. Se 
gândesc prea mult la asta. Se emoționează în legătură cu asta. Devin frustrați. Merg în interior 
și, în această iluzie, în această fațadă inițială, deseori nu există nimic altceva acolo decât 
niște rămășițe. Apoi, intră toți în procesare, uitându-se în interior la copilăria lor nefericită, la 
relațiile lor proaste sau la lipsa anumitor talente sau abilități. Intră în multă procesare și, în 
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general, când fac asta, să spunem, când merg la consilieri – cei mai mulți consilieri, nu toți – 
dar, ajutorul chiar îi face și mai focalizați pe ce nu e în interior. Pe eșecurile, erorile din calea 
lor. Și, apoi, ce fac? Sfârșesc prin a se întoarce în afară în căutarea răspunsurilor.

Exteriorul este frumos. Exteriorul vă dă o anumită perspectivă a îngerului din voi. Dar, în 
cele din urmă, nu acolo este răspunsul, și de asta sunteți voi diferiți. Voi mergeți înăuntru. E 
o călătorie dificilă. E o călătorie foarte dificilă, și unul din lucrurile importante de care să vă 
amintiți e că, firește, răspunsurile se află acolo. Răspunsurile sunt acolo, fără discuție. 

De asemenea, e important să vă amintiți că trecutul, trecutul vostru de care își amintește 
mintea voastră nu e ce s-a întâmplat cu adevărat. Am spus-o de multe, multe ori. Nu e ce s-a 
întâmplat cu adevărat. Dar e ușor să fiți prinși la acel nivel al mersului în interior și apoi, să 
fiți efectiv prostiți de el și să nu vă scufundați mai adânc, pentru a spune: “Știi, asta e doar o 
parte a poveștii, dar există mai mult din ea. Mă voi scufunda mai adânc s-o găsesc.”

Voi sunteți diferiți pentru că mergeți înăuntru, pentru că ați luat-o pe acea cale foarte, 
foarte unică, o cale foarte singuratică uneori, dar în ultimă instanță cea mai măreață dintre 
toate căile. Apoi ajungeți la un punct când mergeți adânc înăuntru – adânc, adânc, adânc 
– deseori vrând doar să fugiți în direcția opusă, să vă întoarceți, să mergeți din nou afară; 
mergeți adânc înăuntru și ce întâlniți în cele din urmă? Dragonul. Dragonul. Mergeți adânc, 
adânc înăuntru și apoi, deodată, aveți acest dragon care vă sfâșie în bucăți. Acum sunteți 
siguri că ar fi trebuit să mergeți în afară pentru răspunsuri, însă acum chiar e prea târziu. Ați 
mers prea departe și, în cele din urmă, ați ajuns să înțelegeți că dragonul e acolo ca să vă 
arate ultima dintre iluzii, ultima vinovăție și rușine, și de asta se află el acolo; înainte de a 
intra în Realizare, pur și simplu săpând foarte adânc înăuntru.

Dar cel mai important lucru este că voi ați făcut-o, înăuntru. Aici se află totul. Aici e energia. 
Aici e locul în care se află conștiința, răspunsurile, abundența, bucuria, fericirea, pacea. Tot 
ceea ce voi ați căutat, toate sunt acolo. Cu adevărat, totul e acolo.

Însă punctul important aici, e că asta vă face diferiți, și voi așa sunteți. Este un moment bun 
să acceptați asta fără judecată. Știți, e o mare diferență între judecată și observație. Ele sună 
cumva apropiat, similar, dar judecata pune pe lucruri un fel de perspectivă negativă. Există o 
tendință. Aproape este, oh, o negație în ea. Dar o observație înseamnă a spune: “Sunt diferit. 
Asta nu mă face mai bun sau mai rău. Sunt pur și simplu diferit, și sunt diferit pentru că mi-
am urmat calea mea. Nu calea turmei, nu calea pe care autorităților le-ar plăcea s-o iau, ci 
am luat-o pe propria mea cale dinăuntru.

Asta vă face foarte, foarte diferiți. Se poate vedea în timp ce vă privesc prin ochii energetici, 
nu prin ochii fizici, dar asta arată că voi sunteți unii dintre aceia care au luat-o pe propriul 
lor drum, au luat-o pe propria lor cale. Nu conține factorul “muu” de a merge în afară, de a 
rămâne în conștiința de masă. “Muu-ul” turmei. Acum, în loc de “muu”, sunteți voi. Sunteți 
doar voi. Asta vă face diferiți și, chiar e momentul să acceptați asta, înainte de a merge mai 
departe cu ceea ce facem. E timpul să acceptați că sunteți diferiți.

Supersenzoriali

În a fi diferit în felul ăsta, în mersul înăuntru, ați dezvoltat și unele caracteristici sau atribute 
oarecum unice, și unul din cele mai importante, care într-adevăr apare acum, de care sunteți 
din ce în ce mai conștienți, e acela că deveniți supersenzoriali. Supersenzoriali, supersenzitivi.

Acum, sigur, ar putea să implice a fi mai intuitivi, într-o mare măsură asta e acolo, dar voi 
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deveniți pur și simplu mai senzitivi și senzoriali față de orice. Partea dificilă este faptul 
că deveniți mai sensibili față de oameni, conștiința de masă, comportamente grosolane. 
Deveniți mai sensibili față de neplăcerea produsă de timp. Deveniți mai senzitivi la alimente 
și alergii. Deveniți mai senzitivi înăuntrul corpului vostru fizic, și sunteți mai senzitivi chiar și 
în gândurile din mintea voastră, ce vă irită, ce nu mai puteți suporta. Așa că ați putea crede 
că fiecare mică bizarerie, fiecare mică idiosincrasie începe acum să apară – De ce e asta? 
De ce deodată nu mai puteți suporta zgomote puternice de motor? De ce oare nu vă mai 
place părul altor oameni? (Adamus chicotește) Da, sunt câțiva dintre voi care au asta. De 
ce sunteți așa de supersenzitivi? Și există acel sentiment că poate faceți ceva greșit, dar nu 
faceți. Ăsta este un fel de efect secundar al faptului că sunteți supersenzoriali.

Legat de ce ați numi partea pozitivă, voi doar deveniți mai conștienți de tot, de frumusețea 
din orice. Deveniți mai conștienți de fluxuri și tipare despre care majoritatea oamenilor n-ar 
avea nicio idee. Există un flux și un tipar al naturii. Există fluxuri și tipare în muzică, care 
nu sunt în muzica pe care urechile voastre o pot auzi. Există o curgere. Există un ritm în ce 
facem noi aici în Shoud, și voi începeți să-l accesați. Nu știți neapărat cum să-l numiți. Nu știți 
ce este, dar sunteți conștienți că există un fel de curgere, un ritm în care se petrec lucrurile, 
pentru că sunteți supersenzoriali.

Deveniți extrem de conștienți de energie. În cele 
din urmă, este energia voastră. Sunteți pur și simplu 
mai conștienți de prezența ei, de faptul că nu e acolo 
afară, că e chiar aici. Deveniți mai conștienți de 
lucruri precum ciripitul păsărilor și lătratul câinilor 
și de aerul și briza care vă suflă peste față. Toate 
astea sunt indicatori excelenți că voi deveniți pur și 
simplu supersenzoriali, și la început e cumva dificil, 
pentru că voi vreți să blocați lucrurile enervante. 
Dar, în cele din urmă, veți învăța să permiteți. Veți 
învăța cum să integrați chiar și aceste lucruri care 
sunt enervante și deranjante pentru voi.  

Așadar, ideea e să respirați profund și să permiteți. 
Permiteți. Nu vă prindeți de tot în ele.

Supersenzoriali înseamnă că în esență veți avea 
nevoie de mai mult timp pentru voi înșivă, și dacă nu o faceți, dacă doar vă gândiți la a 
avea timp, e momentul chiar s-o faceți. E momentul să fiți cu voi înșivă în natură, mereu 
sugerez asta, sau înotând, fiind într-un ocean sau un lac. Asta are tendința de a da voie într-
un fel ca totul să se echilibreze și să se integreze, și pe măsură ce deveniți din ce în ce mai 
supersenzitivi la lucruri, asta permite ca acea ajustare să aibă loc.

Acum, asta nu înseamnă că senzitivitatea amorțește. Veți continua să fiți realmente 
supersenzitivi, dar acum nu vă va mai deranja neapărat. Știți că sunt doar ritmuri și tipare. 
Este doar curgerea energiei.   

Și da, într-adevăr, veți fi cu mult mai mult, aș spune, mult mai în cunoașterea voastră, în 
intuiția voastră. Veți ști pur și simplu lucrurile înainte chiar de a se întâmpla. Și nu vreau să 
ne ducem acum în digresiunea asta despre a fi parapsihici sau mediumi sau orice de genul 
ăsta. Nu e despre asta. Nu e despre a prezice viitorul, pentru că viitorul este foarte greu de 
prezis, chiar și pentru un Maestru Ascensionat. Nu am nimerit-o atât de bine cu COVID-ul. 
Am crezut că s-ar încheia pe la sfârșitul anului. Dar, știți voi, oamenii au alegeri și, în timpul 
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lor pentru ei înșiși, au ales să extindă asta, încât să poată realmente să meargă mai profund. 

Cauldre pretinde că asta e o scuză din partea mea. E o observație. Observ, de asemenea, că 
el probabil nu ar trebui să mă întrerupă când mă aflu exact în mijlocul unei discuții foarte 
interesante cu informații de genul ăsta (Adamus chicotește). Nu, noi avem o relație foarte 
bună. El e supersenzorial.

Așa că, să nu interpretăm greșit cu a fi parapsihici. Nu e vorba despre a vedea în viitor, deoarece 
a vedea în viitor e la fel ca a merge în exterior. Este ca a merge în exterior, pentru că în esență 
nu există a vedea în viitor; totul se întâmplă acum. Acum e înăuntrul vostru, așa că dacă 
încercați să vedeți în viitor, mergeți din nou în afară pentru răspunsuri, și ele pur și simplu nu 
sunt acolo. Există iluzia, din când în când, că sunt un pic acolo, dar ele chiar nu sunt acolo.

Deveniți foarte supersenzoriali, cu cunoașteri, și unul din lucrurile pe care le-am observat 
e că voi acum vă urmați cunoașterea. Înainte, ați fi analizat-o. V-ați fi gândit la ea și apoi, în 
general, ați fi suprimat-o. Acum, vă urmați cunoașterea. E ca și cum vă asumați un mare risc, 
dar, de fapt, nu e deloc un risc.  

Începeți să învățați să aveți încredere în ea. Voi simțiți acel tipar, rezonanța acelei cunoașteri, 
chiar dacă nu are sens pentru minte, chiar dacă mintea spune: “Nu face asta. Nu avem destule 
date. Nu avem destule informații.” sau “Ai mai făcut asta înainte și a mers prost.” Învățați că 
există ceva în rezonanță. E foarte dificil de descris, dar e un fel de îmbrățișare aurie pe care 
o primiți înăuntru de la cunoașterea voastră proprie și apoi voi doar spuneți: “O voi face. Îmi 
voi urma cunoașterea”, care e cu adevărat inteligența energiei voastre. Asta e ea.

În procesul de a deveni supersenzoriali, supersenzitivi, acum sunteți de asemenea, pur și 
simplu conștienți de propriile voastre ritmuri și tipare. În loc să intrați în minte și să vă întrebați 
despre lucruri precum sănătatea voastră, de exemplu: “Sunt sănătos? Sunt bine? Mă lasă 
corpul? Am un cancer de care nu știu încă?” În natura supersenzitivă în care intrați, învățați 
cum să vă ascultați corpul. Învățați că își are tiparele lui, și vă va anunța. Vă va anunța că este 
în dezechilibru. Nu trebuie să vă îngrijorați sau să vă stresați. Asta înlătură o enormă cantitate 
de energie, ca să spun așa. E o energie întunecoasă, tulbure, când o luați pe acea cale.

Dar acum e mult mai mult ‘chiar acum, în moment, ascultând armonia corpului vostru’, 
și când o faceți, când ascultați de rezonanța corpului vostru biologic, nu trebuie să vă 
îngrijorați apoi: ”Sunt bolnav? Mă voi îmbolnăvi mâine? Se va întâmpla ceva neprevăzut? 
Voi face COVID?” Apropo, Shaumbra are o rată extraordinar de scăzută a acestui coronavirus, 
extraordinar de scăzută.

Așadar, vă ascultați corpul și acum sunteți în armonie cu el, astfel încât în loc să trimiteți în 
afară toate aceste mesaje și energii de îngrijorare în legătură cu corpul, care va aduce apoi 
acea energie a îngrijorării, acum există o curgere mult mai curată a corpului, și asta face loc 
corpului de lumină. Prefer să-i spun “Corpul de Energie Liberă”. Asta îi face loc să intre.

Acum, un lucru important despre Corpul de Energie Liberă este că nu voi, omul, o veți face. 
Ați încercat. Ați căutat în afară. Știu. Unii dintre voi ați trișat, ați căutat în afară și poate ați 
făcut cursuri sau ați citit cărți sau altceva, dar omul nu creează Corpul de Energie Liberă. 
Vreau să spun, nu depinde de voi. Depinde de voi să-l experimentați odată ce devine așa.

Corpul de Energie Liberă intră ca un rezultat natural al propriei voastre conștiințe, al propriei 
voastre permiteri, propriei dorințe de a ajunge la Realizare și de a rămâne pe planetă ca om. 
Atunci Corpul de Energie Liberă intră natural. Nu intră deoarece voi insistați pe lângă el. Nu 
intră deoarece tot insistați inutil sau pentru că ați devenit vegani sau ceva de genul ăsta. 
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Niciuna din astea nu face vreo diferență. Asta e, din nou, a merge în afară. Asta e, din nou, 
credința că omul trebuie să manipuleze situația, și nu o face. 

Treaba ta, dragă omule, fie că e vorba de iluminare sau de Corpul de Energie Liberă, fie că 
e vorba despre orice, treaba ta este să experimentezi. Nu e nevoie să-l faci să se întâmple.

E ca și cum ai face inițial acea alegere, dar o alegere foarte largă. O alegere largă să intrați 
în nivelul vostru următor. Nu toate micile detalii, pentru că nu le cunoașteți și nu sunt 
importante. Ați făcut o alegere mare, pentru o viață diferită, o resetare proprie, cu mulți, 
mulți ani în urmă, de fapt, cu multe vieți în urmă. Acum treaba voastră este s-o experimentați. 
Nu să încercați s-o faceți. Nu puteți face Corpul de Energie Liberă, pentru că ce se întâmplă e 
că doar devine o versiune mentală a corpului biologic. Cu alte cuvinte, mintea vă păcălește. 
Mintea vrea să se conformeze, și mintea vă prostește și spune: “Oh, da, acum ai Energia ta 
Liberă sau corpul tău de lumină.” Și voi pur și simplu nu puteți, nici nu vreți, nu vreți nici 
responsabilitatea. Nu. Este pur și simplu o chestiune de a experimenta acum cum este să fiți 
în corpul Și, fiind în corpul biologic și, în același timp, experimentând integrarea Corpului 
vostru de Energie Liberă.   

Toate acestea vin ca un rezultat al acelei scufundării adânc înăuntru. De aceea se întâmplă 
aceste lucruri, dar voi nu trebuie să le plănuiți. Nu trebuie să le proiectați. Nu trebuie să 
le construiți. Treaba voastră este să le experimentați. Ăsta e un punct important. Fie că e 
vorba de iluminarea voastră, fie că e vorba de Corpul vostru de Energie Liberă, fie că e vorba 
până și despre abundența voastră sau oricare din aceste lucruri, nu trebuie să lucrați la ele. 
Inteligența este în energia voastră. Treaba voastră este să o experimentați. Asta e. Treaba 
voastră e mai întâi să permiteți și apoi să experimentați. 

Ăsta e cel mai important lucru pe care îl puteți face pentru voi înșivă acum, în timp ce 
continuați cu călătoria voastră interioară, este să le permiteți – permiteți Energia Liberă, 
permiteți abundența, permiteți Realizarea – și apoi să le experimentați. Ați putea spune 
că sufletul vă cheamă spunând: “Hei, doar experimentează asta. Doar experimenteaz-o. 
Încetează să te gândești la asta. Încetează s-o planifici. Încetează să te îngrijorezi. La naiba, 
doar experimenteaz-o.” Apoi sunteți într-adevăr în sincronicitate cu energia voastră.

Și știu că uneori pentru om e cam așa: “Ei bine, acum sunt doar o marionetă?” Nicidecum. Voi 
aveți un dar, și acel dar este de a fi partea umană a lui Eu Sunt, a sufletului. Este interpretarea, 
este rolul pe care-l jucați acum, și omul este partea experiențială a sufletului.

Da, voi sunteți și sufletul, dar sufletul nu gândește ca un afurisit de om. Sufletul nu se poartă 
ca un om. Sufletul nu se îngrijorează în legătură cu viitorul. Sufletul nu-și face griji în legătură 
cu energia. Deci, într-un fel, nu – adică, da, chiar acum voi sunteți oamenii în experiență. Și, 
prin intermediul experienței, parte din ea este apoi ajungerea la re-Realizarea că voi sunteți, 
de asemenea, sufletul. Voi sunteți energia, voi sunteți înțelepciunea, voi sunteți potențialele, 
și simultan sunteți omul care experimentează asta aici, pe planetă.

Ăsta este un punct atât de important în ce discutăm azi, unde ne îndreptăm cu asta e că 
depinde cu adevărat de voi, două lucruri de bază. A permite, înseamnă să deschideți ușa. 
Deschideți ușa spre tot ceea ce sunteți, și apoi experimentați-l. Nu e așa de greu. Ei bine, știu 
că este dificil în unele zile, dar conceptul, ideea generală – deschideți ușa și permiteți – ăsta 
este primul lucru. Al doilea, experimentați-l. Nu stați doar acolo ascunzându-vă de el. Ieșiți 
și experimentați-l. Fiți în el. Apoi vă veți auzi sufletul râzând și bucurându-se și aplaudând și 
acum lucrurile sunt înapoi în sincronicitate, înapoi în sincronicitate.

Haideți să respirăm foarte profund cu asta.
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Așadar, dragă Linda, tu știi cât de mult îmi lipsește publicul. Adică, te iubesc nespus, și tu îi 
reprezinți pe toți Shaumbra, dar când vom face din nou întâlniri cu public? 

LINDA: Curând. Curând.

ADAMUS: Vreau să fiu printre oameni, mergând încolo și încoace printre rânduri și – bună, 
Belle. Vreau să mă plimb încolo și încoace printre rânduri – Belle e aici, ascunzându-se cumva 
– mergând încolo și încoace printre rânduri, vorbind cu Shaumbra și plesnindu-i peste cap și...

LINDA: De îndată ce e legal.

ADAMUS: Ei bine, e legal acum. Hai s-o facem!

LINDA: Nu-ți forța norocul (ei chicotesc).

ADAMUS: Chiar îmi e dor de asta.

LINDA: Tuturor ne este.

ADAMUS: Și mi-am luat doza de Shaumbra, o porție mică din ea, în câteva din întâlnirile 
recente în persoană, și ați putut vedea cât de fericit sunt.

LINDA: Da. Da.

ADAMUS: Devin așa de însuflețit.

LINDA: Da!

ADAMUS: E distractiv!

LINDA: Da!

ADAMUS: Și am pe cineva cu care să glumesc.

LINDA: Da!

ADAMUS: Câteodată mă îngrijorez că dacă glumesc prea mult, s-ar putea să sar calul și...



Merlin Eu Sunt • Shoud 7

13

LINDA: Ești în regulă, fiindcă eu sunt aici, pentru că îi iubesc pe toți Shaumbra și știu că e 
jobul meu să te las să te manifești.

ADAMUS: În regulă. Ei bine, abia aștept să revin la Shaumbra.

LINDA: În regulă.

ADAMUS: Din nou cu voi, în persoană.

Așadar, unde eram? Vorbeam despre experiență.

Știi, ce job fantastic i-ai dat omului. Vorbesc aici cu sufletul. Ai spus: “Hei, omule – eu, dar eu 
purtându-mă ca un om – tot ce trebuie să faci e să mergi și să experimentezi. Noi vom face 
partea cu înțelepciunea. Vom face treaba cu energia. Nu trebuie să te îngrijorezi niciodată 
în privința energiei. Noi vom face toate astea. Mergi pur și simplu și experimentează cum e.” 
E un fel de libertate frumoasă, să fiți pur și simplu în experiență. Nu ați spune?

LINDA: Absolut.

ADAMUS: Da. Ai spune dacă nu ai fi de acord?

LINDA: Da, aș spune.

ADAMUS: Ai spune. Ce 
ai spune?

LINDA: Aș spune: “Nu 
îmi pasă de perspectiva 
ta” (Adamus râde).

ADAMUS: Și apoi aș 
spune: “În regulă, 
împărtășește 
perspectiva ta, atunci.” 
Și tu ai spune?

LINDA: Nu am una de 
împărtășit pentru că nu...

ADAMUS: Dacă erai Shaumbra, dacă aș fi spus: “În regulă, care e perspectiva ta?”

LINDA: Aș spune: “Stai să simt în ea.”

ADAMUS: Ce zici de “Nu știu.”

LINDA: Nu aș spune asta! Știu mai bine de-atât!

ADAMUS: Nu tu! Vorbesc despre Shaumbra. Nu tu, ci Shaumbra în general.

LINDA: Eu nu sunt Shaumbra?

ADAMUS: În regulă. Deci, hai să intrăm în următoarea parte din discuția noastră.

LINDA: În regulă. În regulă. Aveam nevoie să fim – să ne prostim...

ADAMUS: Asta a fost o distragere.
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LINDA: Oh.

ADAMUS: Asta a fost o distragere intenționată, plănuită doar pentru, știți, să permitem ca 
totul să ne ajungă din urmă și să permitem tuturor Shaumbra de acolo – pot să-i văd (venind 
aproape ca să privească în camera de filmat), să permitem tuturor Shaumbra (Adamus 
chicotește) – oh, bun, bun. Să le permitem – simțiți în asta pentru un moment – ...

LINDA: E adevărat.

ADAMUS: “Oh! Dăă! Am crezut că eu trebuie să conduc toată treaba asta.” Nu, nu, nu. Ține 
de voi doar s-o experimentați. Asta-i tot. Cât de tare e asta? Și apoi, pe măsură ce o faceți, 
permiteți înțelepciunii să intre, apoi veți ști ce să faceți la momentul potrivit și nu va trebui 
să vă faceți griji că faceți greșeli de experiență, și apoi energia e acolo. E atât de simplu. E 
efectiv foarte simplu, cu excepția zilelor voastre proaste (Linda pufnește în râs).

Întâlnirea cu alți Maeștri Ascensionați

Așadar, eram aseară la Clubul Maeștrilor Ascensionați. Îmi pregăteam notițele pentru 
întâlnirea noastră și, așa cum am spus mai devreme, nici unul din lucrurile astea nu e pregătit 
cu săptămâni sau ani sau vieți în avans. Toate acestea sunt pur și simplu în Acum.

Am simțit în Shaumbra, în toate potențialele Shaumbrei și, simțind unde eram în munca pe 
care o facem împreună și focalizându-mă cumva pe lucrurile importante ce erau de adus azi 
în discuție.

LINDA: Oh.

ADAMUS: Și unul dintre ele era toată treaba asta că voi chiar sunteți diferiți. Permiteți-mi să 
spun asta – “Sunteți într-adevăr diferiți” (într-un mod laudativ) nu “Sunteți într-adevăr diferiți” 
(într-un mod critic), ci sunteți într-adevăr diferiți. Și sunteți. Recunoașteți-o. Fiți mândri de 
asta. Fiți în asta. Sunteți cei ce privesc în interior – privitorii în interior – mai degrabă decât 
privitorii către exterior. Poți spune asta repede de trei ori?

LINDA: Privitor în interior! Privitor în interior! Privitor în interior!

ADAMUS: Ce?! Nu sunt sigur cum m-a numit (ei chicotesc). Da. Sunteți privitorii spre interior 
sau privitorii în interior și, din nou, trebuie doar să distragem aici pentru un moment. Sunteți 
privitorii în interior și asta vă diferențiază, vă face foarte diferiți.

Așadar, mă uitam la ce urmează să vorbim azi, și unul dintre ceilalți Maeștri Ascensionați a 
venit să vorbim. Nu știu cum se face, tind să adun mereu un public în jurul meu. Și încerc să 
am un moment de liniște ca să planific ce urmează să facem, și acest Maestru Ascensionat, 
numele ei era “Kamanawanahugu*”.
*n.tr.: numele s-ar traduce cu “Vino-ncoace că vreau să te îmbrățișez”

LINDA: Pffft! (Linda râde)

ADAMUS: A fost hawaiană în ultima ei viață (Linda continuă să râdă). Kamanawanahugu, 
așa-i? O foarte drăguță, frumoasă Maestră Ascensionată, și ea are o soră. Știți care era 
numele surorii ei? Ea nu e un Maestru Ascensionat. Încă trece prin niște chestii pe Pământ. 
Kamanawanalayu*.
*n.tr.: numele s-ar traduce cu “Vino-ncoace că vreau să ți-o pun”
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În fine, Kamanawanahugu a venit și a spus: “Așadar, Adamus, te implor să-mi spui, ce ai de 
gând să vorbești cu Shaumbra?” Știu jocul pentru că știu că ei vin – mulți dintre ei lucrează cu 
oamenii – ei vin și vor să prindă pontul din interior și direcțiile din interior, ca să le prezinte 
grupurilor lor, ca și cum ne-ar șterpeli...

LINDA: Oh, caută să te descoasă.

ADAMUS: Sau trag cu urechea la materialele noastre.

LINDA: Oh, interesant.

ADAMUS: Și eu am spus: “Ei bine, urmează să vorbim aprofundat despre energie.” Și ea a 
spus: “Ohh, în regulă”, și era cam dezamăgită.

LINDA: Oh.

ADAMUS: Da. Și apoi vine Jubak, se alătură discuției. El era, ei bine, el a avut o viață pe 
Pământ, cu mult timp în urmă. A trecut ceva vreme.

LINDA: Jubaker?

ADAMUS: Jubak. Jubak.

LINDA: Ca Chewbacca*? 
*n.tr.: personaj din Star Wars

ADAMUS: Nu râde de el. El se răzbună pe oameni (Linda chicotește). Eu nu, dar el da. Așa că 
vine și spune: “Oh. Oh. Energie. Iar începem, mereu vorbești despre energie.” Spune: “Știi, eu 
cam ascult din când în când și e doar: ‘Energie asta, energie aia’ și ai de gând să vorbești din 
nou despre energie.”

Și apoi a venit alt Maestru Ascensionat, numele ei este Oooopps. Serios, ăsta e numele cu 
care e cunoscută în Clubul Maeștrilor Ascensionați – Oooopps. Cred că din cauză că în ultima 
viață a trecut prin toate aceste experiențe și lucrurile nu au părut niciodată să meargă bine 
din perspectiva ei umană, și spunea mereu “Oops*!” ca și când făcea o greșeală. Dar apoi, 
când în sfârșit și-a avut Realizarea și a venit la Clubul Maeștrilor Ascensionați, a realizat că 
toate “oops!”-urile erau de fapt “ups*”. De fapt, a învățat atât de mult din lucrurile despre 

care, în mintea ei umană, credea că sunt greșeli, și care în 
realitate nu erau “oops”-uri.
*n.tr.: ‘oops’ se pronunță ups, e o interjecție folosită des în 
limba română când faci o greșeală; ‘ups’ se pronunță aps, 
are ca rădăcină cuvântul ‘up’ = sus. 

LINDA: Sunt “up oops”.

ADAMUS: Erau “ups”. Erau “ups”.

LINDA: Up oops.

ADAMUS: Oop ups.

LINDA: Oop ups.

ADAMUS: Da. Și, stiți, mi-a plăcut mereu personalitatea 
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ei șarmantă, dar ea a realizat că și-a irosit întreaga viață crezând că făcea greșeli, și ultima 
greșeală pe care a realizat că a făcut-o, a fost că nu făcea nicio greșeală. Acela a fost marele 
“Oops!” (Linda chicotește) care a băgat-o în Realizare, și apoi a venit la Clubul Maeștrilor 
Ascensionați (Linda continuă să chicotească). Poveste adevărată. Nu exagerez câtuși de 
puțin (amândoi chicotesc).

LINDA: Era drăguță?

ADAMUS: Era sau este?

LINDA: Este?

ADAMUS: Ei bine, orice Maestru Ascensionat este superb dincolo de cuvinte.

LINDA: Oh, e bine de știut.

ADAMUS: Și știu că oamenii câteodată au o problemă cu asta. Știți, vorbiți despre a fi 
superb sau frumos sau ce-o fi, și apoi ei se simt complet jigniți pentru că se presupune 
să avem această înfățișare conform cerințelor sociale – aproape semi-comună, gri, ștearsă, 
plictisitoare – altfel ești fie un pervers, fie incorect social. Dar, știți, dacă aș merge la orice 
om și aș fi onest și aș spune: “Cum ai vrea să arăți în viața ta următoare?” Nu cred că ar fi “Ca 
o broască râioasă.” Îmi pare rău pentru voi toți care arătați ca niște broaște râioase. Îmi pare 
așa rău că v-am rănit sentimentele, dar pur și simplu nu cred că mulți oameni vor să arate ca 
o broască râioasă. Cred că oamenii vor să arate ca...

LINDA: Cine ți-a spus* asta? (ea chicotește)
*n.tr.: În original, Linda folosește cuvântul ‘toad’ = broască râioasă, în loc de ‘told’ = a spune, ca 
joc amuzant de cuvinte, deoarece se pronunță asemănător

ADAMUS: Cred că oamenii vor să arate la fel ca frumusețea lor interioară.

LINDA: Da.

ADAMUS: Frumusețea lor interioară. Acum, există un lucru interesant în legătură cu 
frumusețea interioară. Odată ce radiați frumusețea voastră interioară, oamenii o să vă vadă 
ca frumoși, și nu e vorba despre ce e la exterior, ca să spun așa, sau cum vă machiați sau 
cum vă îmbrăcați sau silueta voastră sau ceva de genul ăsta. Ei o să vă vadă pur și simplu ca 
frumoși, pentru că e în întregime un joc energetic și o să remarce cât de minunat arătați. Așa 
că toți Maeștrii Ascensionați arată magnific, deoarece ei doar Sunt. 

Acum, dacă transpuneți asta și ei se întorc pe Pământ și iau o viață fizică, ei vor emana 
probabil o frumusețe interioară pe care alții o vor vedea ca frumusețe exterioară, pentru că 
oamenii privesc spre exterior. Dar, de fapt, nu e din cauza a cât de înalți sunt, sau ce greutate 
au, sau cât de mari sau mici le sunt ochii, sau nimic de genul ăsta. E din cauza efectului de 
emanare.

LINDA: Oh.

ADAMUS: Emană această frumusețe.

LINDA: În regulă.

ADAMUS: Ca atare, oamenii îi vor vedea ca frumoși. Și apoi, depinde de cel care observă. 
Ce văd ei ca frumos? Vreau să spun, vedeți o broască râioasă ca fiind frumoasă? Cei mai 
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mulți oameni, nu. Nu că nu sunt frumoase, dar cei mai mulți oameni nu le văd așa. Așadar, 
oamenii îi vor vedea pe Maeștrii Ascensionați, în principiu, ca ceea ce ați numi versiunea de 
frumusețe umană acceptată din punct de vedere social. 

LINDA: În regulă.

ADAMUS: Chiar dacă ei, de fapt, nu încearcă să creeze asta, așa îi percep oamenii. Da.

LINDA: În regulă.

ADAMUS: Și uneori chiar și Shaumbra o ia pe arătură, știți, cu preconcepțiile lor și să fie 
politic și spiritual...

LINDA: Te plângi de ceva?

ADAMUS: Da, mă plâng. Luna trecută. Mi-a rănit sentimentele (Linda chicotește). De fapt, 
am râs de asta o grămadă și am spus: “O luăm de la capăt.” Dar, divaghez.

Așadar, i-am spus lui Oooopps: “Da. Da, o să vorbim despre energie”, și ea a spus: “Știi, trec 
printr-o perioadă dificilă cu grupul meu”, referindu-se la grupul cu care lucrează ea. A spus: 
“Îmi e greu cu ei, fiindcă pur și simplu ei aproape cer să facem chestii de genul terapii cu 
cristale și deschideri de portal, și de fiecare dată când încerc să-i determin să meargă în 
interior, e ca și cum – oops! – iată-i cum se întorc din nou în afară, înapoi la alt guru, înapoi 
la niște vechi…” – texte antice. Știți, textele antice nu aveau răspunsurile.

LINDA: Corect.

ADAMUS: Vreau să spun, sunt texte antice, și ca atare sunt...

LINDA: Pentru un motiv.

ADAMUS: … extraordinare, în câteva privințe. Dar, pe vremea aceea nu aveau răspunsul, 
care s-a pierdut din senin. Nu e așa. Erau texte antice strașnice și uneori au un mod de a 
spune lucrurile așa cum oamenii n-o prea fac azi, dar chiar și așa, sunt texte antice.

Așadar, Oooopps a spus: “Știi, cu grupul meu, tot încerc să-i fac să meargă spre interior, dar 
ei continuă să dorească să meargă în afară. Aproape că am renunțat la ei. Aproape că am 
spus pur și simplu: ‘Bine, mergeți în afară. Distrați-vă. Și când nu găsiți răspunsurile acolo și 
vă întoarceți la mine, atunci vom începe să mergem înăuntru.’ Și apoi le voi spune despre 
acest grup numit Shaumbra. Le voi spune că există acest grup pe planetă care chiar merge 
înăuntru și e acea călătorie mult mai dificilă, dar acolo se află toate răspunsurile, și le voi 
spune despre acești Shaumbra minunați, și ghidarea, bineînțeles, a lui Adamus, și le voi da 
asta ca exemplu.”

Ei bine, în acel moment m-am simțit ca un tată mândru, știți, pentru că ea complimenta 
Shaumbra, pe mine, munca noastră împreună.

Dar am spus: “Da. Da, o să vorbim mai mult despre energie.” Așa că asta urmează să facem în 
acest moment. De fapt, o să punem niște muzică.

LINDA: Ahh.

ADAMUS: Vom face toate astea sub umbrela unui merabh.

LINDA: Ah.



Merlin Eu Sunt • Shoud 7

18

ADAMUS: Da. Și apropo, în timp ce pregătim toate cele, numele ei este cu adevărat Oooopps. 
Nu știu dacă ăsta e...

LINDA: Asta e ca acea reclamă publicitară: “Oops! Iat-o! Oops! Iat-o!” (cu voce cântată)

ADAMUS: Am putea filma un prim plan, vă rog? (Linda râde) Nu știu reclama asta. Nu mă uit 
la reclame, dragă Linda. Tot ce știu, e că ea îl rostește literă cu literă, așa: “O-o-o-o-p-p-s” – 
“Oooopps”. Și se distrează cu asta. Când se plimbă prin Clubul Maeștrilor Ascensionați, ea în 
mod intenționat se va lovi de un scaun sau va scăpa un pahar – “Oooopps e aici!” – și știm cu 
toții că e aici, pentru că ea va face ceva foarte amuzant, de genul ăla. Când scăpați un pahar 
la Clubul Maeștrilor Ascensionați, nu trebuie să vă faceți griji. E curățat instantaneu.

LINDA: Ohh. Desigur.

ADAMUS: Ca să puteți avea oricâte „oops” ați dori. În regulă, începem.

LINDA: Așadar, un merabh pentru asta. Bun.

ADAMUS: Da. Dar nu un merabh “oops”. Nu, acesta e puțin diferit.

LINDA: Oh, în regulă.

ADAMUS: Așa că acum o să devin serios.

(începe muzica)

LINDA: În regulă.

ADAMUS: Totuși, îmi place să-mi spun poveștile.

LINDA: Iubim poveștile tale.

ADAMUS: Mulțumesc. Vrei să auzi mai multe?

LINDA: Desigur.

ADAMUS: Nu, nu. Avem…

LINDA: Mai târziu. Mai târziu.

ADAMUS: Vom intra în acest merabh.

Merabhul Ensincronizării

Așadar, dragii mei prieteni, adevărata semnificație a adunării noastre de azi e de a așeza toate 
energiile, de a crea puțină distracție, câteva povești și acum ajungem la partea importantă. 
Și da, vom vorbi despre energie, pentru că ăsta e lucrul important acum.

Lucrul important e să înțelegeți că dacă veți rămâne aici pe planetă ca o ființă umană 
realizată, ca un Maestru realizat, totul are legătură cu energia, în acest moment. Totul e 
despre energie. Și, știți, înțelepciunea – înțelepciunea pentru care, de fapt, vă deschideți 
larg. Sunt încântat de asta. Înțelepciunea pentru care vă deschideți larg.

Potențialele pe care începeți să le descoperiți – toate acestea sunt lucruri ale sufletului, 
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înțelepciunea, potențialele – începeți să realizați că aveți multe, multe alegeri și ajunge să 
fie oarecum distractiv. Realizați că nu sunteți blocați doar într-un singur tipar, că puteți, de 
fapt, să intrați în potențialele voastre și să alegeți acum ce vă face inima să cânte.

Dar totuși, energia e cea care vă scapă, vă face să vă scărpinați în cap și să vă întrebați “Unde 
e? Ce să fac cu ea?”

Încă o căutați în exterior. Și știu că e foarte, foarte dificil. Ați avut atât de multe vieți de iluzie 
că ea e în exterior și, dintr-odată, mergeți pe drumul vieții și deodată virezi foarte strâns la 
dreapta; de fapt, aproape o întoarcere la 180 de grade, spunând: “Oh, nu. De fapt, toată este 
energia mea.” Asta-i în regulă. E nevoie de puțin timp până acceptați asta.

Ce se întâmplă acum, ce văd că într-adevăr începeți 
să faceți atât de mulți dintre voi, puțin câte puțin, 
este să fiți în sincronicitate cu propria voastră 
energie.

Ce înseamnă asta: “În sincronicitate cu propria 
voastră energie?”

Înseamnă să înțelegeți – chiar dacă nu e o înțelegere 
completă, chiar dacă e doar o mică înțelegere – 
că totul este al vostru. Totul este al vostru. Tot ce 
percepeți cu ochii și urechile voastre, cu simțurile 
voastre fizice, totul, de fapt, e al vostru.

Știu că ochii vor ca voi să credeți – voi vreți ca ochii 
voștri să facă asta – că totul e în exterior, dar e doar 
o perspectivă care vine de la ochi. De fapt, totul e 
în interior. Închideți-vă ochii pentru un moment, totul e chiar acolo.

Totul vine din interior. Nimic nu vine din exterior.

La fel și cu urechile voastre. Pur și simplu nu mai ascultați în exterior, ascultați în interior 
pentru un moment. Totul e în interior.

Perspectiva umană spune că e în exterior. Și atunci nu e niciodată satisfăcător, niciodată al 
vostru.

Dar ce se întâmplă chiar acum, sunt mândru să spun, e că acum înțelegeți că totul e în 
interior și că ajungeți să fiți în sincronicitate cu propria voastră energie. E o compatibilitate 
energetică. E o curgere de energie. E o grație cu energia. E ca și cum totul e acolo pentru 
voi. Eu o numesc “Ensincronicitate”, e-n-s-i-c-r-o-n-i-c-i-t-a-t-e – s-i-n-c-r-o-n-i-c-i-t-a-t-e, 
Cauldre. Ensincronicitate.

Îmi place să pun “e-n”ul în fața a tot – Enteligență și Ensincronicitate. Știți, Steve Jobs 
a făcut-o cu iPhone-ul, iPod-urile, iPad-urile, iCar-urile, iGo*, orice. Dar al meu este “en” – 
Ensincronicitate, Enteligență. Da, ‘e-n’-ul, o reamintire că asta e energia voastră. Totul e în 
interior.

*n.tr.: în traducere liberă iMașină (mașina mea), iMerg (eu merg), joc de cuvinte. Denumirile ca 
atare - iCar, iGo -  nu au legătură cu Steve Jobs. Pentru detalii, vezi Google, Wikipedia

Ensincronizarea începe să se petreacă, e această armonie naturală dintre voi și energia 
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voastră. E o armonie, realizând că ea doar curge și totul e acolo pentru a vă servi.

Și nu trebuie să munciți pentru asta. Nu-i datorați nimic. Nici măcar nu trebuie să vă 
comportați într-un anumit mod. Totul e acolo. Totul e al vostru.

Ensincronizarea cu energia voastră.

Pe măsură ce începe să se petreacă asta, totul devine mai lin și mai ușor. Și atunci sunteți mai 
dispuși să intrați în experiențe pe care altfel le-ați fi considerat prea riscante.

Sunteți ensincronizați cu energia voastră – compatibilitate, curgere – și apoi realizați că 
puteți face alte lucruri. Puteți explora alte potențiale. Vă puteți schimba viața sau vă puteți 
extinde viața. Vă puteți rearanja viața. Puteți face orice doriți. Și nu mai aveți aceste ‘să încerc 
ceva nou’ și apoi “Oops, a fost un dezastru.”

Acum, deodată, pur și simplu curge și realizați că, în orice moment, puteți schimba până 
și ce faceți chiar acum. Hai să spunem că vreți să porniți pe niște potențiale noi, le puteți 
schimba cu ușurință și e foarte fluid, foarte grațios.

Și începeți să realizați că energia nu e deloc rigidă. Nu e structurată. Nu e singulară sau 
limitată.

Așa cum am spus înainte, chiar știința și matematica, sunt minunate. Ele sunt doar un mod 
de a privi lucrurile. Există multe, multe variații ale metodei științifice, există multe versiuni 
diferite ale matematicii. Acum, un matematician ar face o criză din cauza asta, dar, vedeți, ei 
sunt încă într-un fel de conformitate energetică: “Trebuie să fie așa.”

Nici măcar nu trebuie să lucrați la asta. O văd deja, o sincronicitate energetică, o armonie 
energetică.

În care nu vă luptați ca înainte.

În care nu simțiți acel sentiment de disperare ocazională.

Acum doar respirați profund și simțiți măreția propriei voastre energii servindu-vă, știind că 
are o inteligență inerentă. Nu ca mintea umană, ci o inteligență în ea. Știind că ea are deja 
înțelepciunea.

Nici nu trebuie să încercați să fiți înțelepți. Totul este în curgere, în sincronizarea energiei.

Văd asta petrecându-se chiar acum cu Shaumbra. Când mă așez la Clubul Maeștrilor 
Ascensionați și mă uit la Shoud ca la următorul nostru instantaneu al istoriei Shaumbrei – 
“Despre ce vom vorbi?” – O văd. Am văzut-o aseară. “Încep să fie în Ensincronicitate”. Pfiu!

Odată ce realizați măcar puțin că energia e a voastră și e acolo pentru a vă servi, și odată ce 
începeți să permiteți asta și apoi intrați în experiență, asta e semnificativ.

E foarte, foarte semnificativ, pentru că atunci deveniți mai confortabili cu asta. Vă 
Ensincronizați și mai mult cu propria voastră energie și apoi ea vă poate răspunde într-un 
mod și mai frumos.

Și apoi vă îngrijorați mai puțin și experimentați mai mult, și asta aduce chiar și mai multă 
sincronizare, curgere și armonie cu energia voastră.

Și când se întâmplă asta, vă simțiți și mai bine și vă deschideți mai mult și încercați lucruri 
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noi și experiențe noi și potențiale noi și dintr-odată viața e chiar satisfăcătoare.

Viața e chiar magnifică, și realizați că era doar o chestiune de a vă Ensincroniza.

Apoi începeți să vă gândiți la voi înșivă: “Oh, chiar sunt diferit. Sunt diferit de ceilalți. Nu 
mai bun sau mai rău, doar diferit, pentru că ei încă încearcă să se sincronizeze, încearcă 
să intre în marșul conștiinței de masă. Încă încearcă să-și obțină energia din exterior. Încă 
încearcă să mulțumească zeii sau legile naturale sau orice altceva din exterior pentru a intra 
în sincronicitate”, și voi începeți să realizați cât de inutil e asta, cât de lipsit de satisfacție e 
asta, cât de sumbru și gri e asta.

Apoi, un zâmbet mare vă luminează fața, respirați foarte profund și: “Eu sunt Ensincronizare. 
Nici nu trebuie să mă gândesc la asta, deoarece energiile în mod natural sunt în sincronicitate. 
Nu trebuie să le spun ce să facă deoarece ele sunt în mod natural în sincronicitate, pentru 
că toate sunt ale mele.”

Și apoi toate aceste sincronicități încep să se petreacă, astfel încât să nu mai fie ocazionale 
sau neobișnuite sau neașteptate. Ele sunt doar parte din fiecare zi. Sincronicități.

Oamenii se aliniază în locul potrivit, la momentul potrivit.

Sau întârziați în trafic și la început înjurați din cauza asta, dar apoi realizați: “Oh, nu. Ha! Asta 
face parte din Ensincronicitate. Eu sunt în locul potrivit, la momentul potrivit”, și veți afla mai 
târziu că trebuia să întârziați un pic, dintr-un motiv sau altul. Poate ați evitat un accident. 
Poate a fost doar o șansă pentru o altă persoană. Poate ați avut un moment doar pentru a fi 
singuri. Nu contează, sunteți sincronizați cu voi înșivă.

Nu există niciun exercițiu de făcut cu asta. Nu există teme sau altceva. Pur și simplu realizați 
că, da, intrați în sincronicitate, și apoi asta continuă să se întâmple.

Să respirăm profund.

Nu e unul din acele lucruri care va veni ‘cât de curând’, eu îl văd întâmplându-se chiar acum.

Nu este morcovul din fața calului. Văd că se întâmplă cu atât de mulți dintre voi, și apoi va 
continua să se răspândească la toți și Ensincronicitatea devine un mod de viață.

Ensincronicitatea, devine pur și simplu curgerea voastră naturală din momentul în care vă 
treziți dimineața, până la momentul în care vă culcați noaptea, și apoi intră chiar și în visul 
vostru. Sunteți pur și simplu în sincronicitate cu propria voastră energie. Ea e cel mai bun 
partener de dans pe care vi l-ați putea imagina – fiind Ensincronizați.

Da, vorbim mult despre energie. Asta pentru că e atât de important chiar acum, în timp ce 
rămâneți aici pe planetă, să nu continuați să vă luptați, să nu ieșiți în exterior după ea, ci să 
realizați că nu trebuie să faceți nimic altceva decât să respirați foarte profund și să zâmbiți.

Credeați că voi spune “permite”, așa-i? Nuu. Pur și simplu respirați profund și zâmbiți.

Și știți, pe măsură ce faceți asta, puteți chiar simți acea energie, acea sincronizare.

Și, știți ce? A fost mereu acolo.

Dar când priviți în exterior, pur și simplu n-o veți găsi; când încercați să fiți sincronizați datorită 
felului în care sunt aranjate planetele, stelele, constelațiile sau datorită numerologiei dintr-o 
anumită zi – chiar dacă îmi place faptul că asta este 4-3-2-1-ziua lansării.
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Realizați că nu e vorba despre cât de buni sau răi ați fost, sau cât de inteligenți sunteți, cât de 
arătoși, nimic din toate astea. Realizați că Ensincronicitatea a fost întotdeauna acolo. Doar 
vă aștepta.

Aștepta ca voi să ajungeți aici și acum.

Aștepta ca voi să aveți încredere și să o permiteți. Asta e tot.

Așadar, să respirăm foarte profund. Voi, în sincronizarea energiei voastre, în armonia energiei 
voastre.

(pauză)

Toată e energia voastră.

Totul e aici pentru a vă servi.

Și acum doar respirați profund și permiteți-vă să vă sincronizați cu ea.

Ensincronicitate – e-n-s-i-n-c-r-o-n-i-c-i-t-a-t-e. Ensincronicitate.

(pauză)

Când sunteți Ensincronicitate, nu există multe “oops” și nu există multe din ce-ați numi 
greșeli. Și chiar dacă există, ele repede se îndreaptă singure. Se reajustează rapid și apoi 
realizați: “De fapt, nu a fost nicio greșeală. Nu există ‘oops’ în asta.” A fost în totalitate doar 
despre Ensincronicitate.

Uneori, acea curgere a energiei voastre, acea ‘sincronicitate’, vă duce în locuri, vă duce în 
lucruri la care mintea umană s-ar putea să nu se fi așteptat, deoarece ea încă funcționează 
cu limitări și nu are o înțelegere reală a energiei. Dar apoi realizați repede: nu există nicio 
cale greșită, nicio greșeală, niciun negativ, niciun rău. Sunteți efectiv în Ensincronicitate cu 
energia voastră.

Așadar, dragi Shaumbra, nu cer nimic mai mult decât să permiteți asta și apoi s-o 
experimentați.

Experimentați-o. Ce înseamnă asta? Orice vreți voi.

A fi Ensincronicitate, ar putea fi doar să ascultați muzică.

Ar putea doar să fie Ensincronicitate felul în care vă abordați pe voi înșivă, identitatea voastră, 
gândurile voastre de acum, felul în care vă gândiți la voi, la cum a existat acea voce critică, 
acea voce corectivă. Nu mai e nevoie de ea. Când sunteți Ensincronicitate, nu aveți nevoie 
de vocea interioară corectivă.

De asemenea, nu aveți nevoie de lucruri din exterior care să vă ajusteze, să vă facă mai buni 
sau diferiți. Nu, voi sunteți Ensincronicitate.

Hai să respirăm foarte profund în frumusețea acestei zile și în energiile voastre. Fiecare pas, 
fiecare pas fiind Ensincronicitate.

Fiecare respirație. Fiecare gând.

În fiecare nouă experiență în care intrați, începeți să realizați că este unul dintre acele 
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momente “Oh, Doamne.” “Pur și simplu curg în propria mea energie. Sunt Ensincronizat cu 
mine și nici nu trebuie să lucrez la asta.”

Hai să respirăm foarte profund în această zi.

Vedeți cum într-adevăr este chiar ușor. Într-adevăr e chiar ușor.

(muzica se sfârșește)

Așadar, în timp ce aducem la final acest frumos 
instantaneu al istoriei, ceea ce numim Shoud, aș dori 
să mulțumesc în mod special lui Kamanawanahugu și 
lui Jubak și mai ales lui Oooopps, Maeștrii Ascensionați 
care au fost aici cu mine azi, oferind puțină destindere 
comică și poate ceva interes.

Așadar, cu asta, dragi Shaumbra, întotdeauna, o 
încântare să fiu aici cu fiecare dintre voi. Aștept cu 
nerăbdare să fiu din nou cu voi în persoană, cât mai 
curând posibil.

Cu asta, indiferent de câte “oops-uri” există în viața 
voastră, amintiți-vă că totul e în regulă în întreaga 
creație.

Cu asta, Eu Sunt Adamus, în serviciu pentru voi.
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