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Аз Съм това Което Съм, Адамус Сен Жермен. 

Скъпа Шамбра, добре дошли в 2022 година. Хм. 

Нека вдишаме дълбоко в началото на този Шоуд (Адамус вдишва дълбоко). 

КЕРИ: Хей, хей! 

АДАМУС: Мм. Хм. Опитвам се да възстановя баланса. О! О! Кафето ми. Скъпа Кери, 

благодаря. О, сладки в добавка. 

КЕРИ: Ванеса сама ги е правила. 

АДАМУС: Домашно кафе и сладки от Ванеса. И толкова уместно. Почти като 

вълшебство, тъй като аз току – що излязох от Дома на Кихак, помните ли? Наложи ми се 

да бързам насам за Шоуд, без почивка и аз малко огладнях. Дори Възнесен Майстор от 

време на време огладнява. Така че благодаря ти, скъпа Кери, защото те ме оставиха само 

на тази вода – вода! – за Възнесен Майстор. 

КЕРИ: За теб е полезно, да запазваш влагата. 

АДАМУС: Полезно е за мен. Добре. Благодаря. Ще отпия кафе и започваме. 

Добре дошли … ммм. Вкусно. Добре дошли в 2022 година и аз искам да започна с това, че 

навлизайки в тази година, ние също така навлизаме и в съвършено нова фаза за Шамбра. 
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Бихте могли да кажете за света, но това и така става, но дори с Шамбра ние правим 

пореден завой. Ние пресичаме поредната точка. 

 

Естествена защита 

Преди да продължим, искам да отбележа важността и ценността на естествената защита. 

Говорих за нея на предишния Шоуд. Говорихме за нея в Кихак. Ще продължа да ви 

напомням и ще ви разказвам за естествената защита. 

Сега света преживява твърде много промени и този процес няма да стане по – лек, няма да 

стане по – прост и няма да се забави. Тези промени са нужни, молиха за тях, почти 

изискваха тези жители на планетата, които имат съзнание, които разбират, че е дошло 

време за промени в човешката биология и във всяка система на планетата. Ние говорихме 

за това в ProGnost. Хората медитираха, молиха се, искаха промени и те са тук и няма да 

изчезнат. Понякога това ще плаши, ще поразява, зашеметява, ще бъде придружено от 

високо ниво на безпокойство и всичко останало, което става заедно с промените. 

Ще има такива, които ще продължават да искат промени, ще искат нещо да се промени и 

ще има такива, които закономерно искат да ги задържат. Казвам “закономерно,“ защото 

има такива, които – както и много от вас – които искат промени, вие молите, те да се 

случат, без да се замисляте за последиците от бързите промени. 

Сега на планетата има такива, които всъщност се сдържат и от това до известна степен 

има полза. Те пречат на събитията да се развиват толкова бързо, за да не разруши това 

планетата, защото някои от промените, които искате сега – ги искате веднага. Искате те 

вече да са станали и на планетата има много като вас. Но обикновено, ако промените 

стават твърде бързо, те вадят всичко от равновесие и предизвикват хаос, а не е това, което 

искате. 

Знам, че някои от вас губят търпение и гледат от високо на тези, които искат да се върнат 

към старите времена, било то с помощта на религията или просто чрез общочовешките 

ценности, но в известен смисъл те създават равновесие с тези от вас, които искат много 

промени на мига. 

Тъй като живеете в 3D свят, съществуват определени физически процеси, които 

уравновесяват промените. Тъй като сега живеете в такъв триизмерен свят, промените не 

могат да станат в един миг. Те се развиват в течение на определен период от време, 

въпреки че време не съществува. Но те се развиват постепенно и сега това е много  

уместно. Това не означава, че трябва да се откажете от мечтите си, седенето на пейката, но 

това означава, че трябва да уважавате тези, които в известен смисъл са по – назад, в 

определена степен задържат впряга на дивите коне. Те няма да надделеят над вашите 



желания и мечти за промени на тази планета, за осъществяването на Мечтата на 

Атлантида. Те нямат възможност да сдържат това. Твърде силен е импулса, твърде много 

диви коне, но ги уважавайте за това че всичко се развива с това темпо, с което може да се 

справят болшинството от хората. 

И така, скъпа Шамбра, в разгара на всички случващи се промени вие имате естествена 

защита. Наблюдавахме това – директен опит, директно свидетелство за Шамбра – в 

последните няколко Шоуда по замисъл, по предназначение. Така че, не ние повалихме 

дървото на Вилата в Кона, но при това съществуваше естествена защита, не само у Калдре 

и Линда, но и у цялата Шамбра и у всички от нашата страна, за да създадат този пример 

показващ, че нещо ще продължава да се случва. Дърветата ще продължат да падат. Ще 

горят пожари. Но за вас в работата, която вършите, докато стоите на пейката в парка, 

тоест, докато не преследвате политически или морални цели и не се опитвате да 

промените човечеството, докато се намирате тук, просто за да излъчвате вашата светлина 

на планетата, за да могат хората да виждат потенциалите, за да могат да видят това, което 

сега наричат тъмна енергия – тъмна не в смисъл отрицателна, а неизвестна енергия, която 

и представляват потенциалите – докато се намирате на планетата в своето майсторство, 

вие имате естествена защита. Ще видите, че около вас се случват много неща, но защитата 

ще работи. 

Нека вдишаме дълбоко, докато отпивам от кафето. Както по – рано споменаха Калдре и 

Линда, тук е малко задимено от пожарите, мирише на дим. 

И така, естествената защита. Вие слушахте за пожарите и тук искам да проверя нивото на 

комфорта на Калдре (Линда дълбоко въздиша), което всъщност много ми харесва да 

правя. Когато го правя, това променя енергията от приятна, бих казал електриково – синя, 

трептяща, до мътно – зелена. 

ЛИНДА: Тссс! 

АДАМУС: Но аз ще настоявам, защото това също така е и пример за това, как да 

престанете да се сдържате. Да спрете да се съмнявате. 

И така, на 30 декември заради силния вятър се разгоря споменатия пожар. Това беше края 

на 2021 година и това стана точно тук, в този район, където се намира Комуникационния 

Център на Аления Кръг. Това не е просто съвпадение. Вие започвате да разбирате, че 

всъщност съвпадения не съществуват. Ще се научите да съединявате енергийните точки и 

ще бъдете поразени от това колко просто е всичко в действителност. 

Но това стана точно тук. Защо? Защото тук се намира фокуса за Шамбра от целия свят. 

Вземете десетки хиляди Шамбра, които живеят по цялата планета, но тук в студиото на 

Аления Кръг, е своего рода централния събирателен пункт. Края на годината, силни 

ветрове. Ветровете – са символ на движещата се енергия, прокарващи всичко. Понякога 



енергиите имат тенденция да засядат или затъват и тогава се надигат ветрове. По такъв 

начин, може да се каже, че Шамбра стана вятър, “Време е да се заемем с това. Време е да 

вървим напред, към следващото ниво на човешки вид, към ново ниво на съзнание, към 

разбиране на това какво е енергията.“ 

И така, Шамбра става вятър и ветровете бяха свирепи. Както спомена Калдре, 100 мили в 

час или 160 км/ч. Ветровете бяха свирепи, донасяйки в края на годината промените, които 

предстоят през 2022 година. 

Вятъра няма намерение да прави нещо по – различно, от това да движи отдавна 

заседналите енергии, вятъра кара някои неща да си тръгнат, други – да изгорят. Шамбра – 

това не е пожар. Шамбра беше просто вятър. Случи се изгаряне, бушуват ветрове и много 

скоро в този район, точно около Комуникационния Център на Аления Кръг се разгоря 

огромен пожар. 

Центъра на Аления Кръг, Центъра на Шамбра, се намираше под естествена защита. И, да, 

Калдре, Линда, персонала, за всички вас, Шамбра, беше трудно да отгатнете какво 

предстои, знаейки, че, разбира се, ако стане нещо, то всичко може да се възстанови, но, 

естествено, не желаейки да преминават през този процес. И изведнъж огънят поглъща 

много, много домове в този район, обхващайки голяма географска площ с големи щети, но 

много, много малки – много малки – човешки загуби. Сред домашните животни имаше 

повече загуби, от колкото сред хората. 

А после пожарите угаснаха, вятъра стихна и останаха много размисли, особено за 

местните жители, но и за хората навсякъде. Какво би било да изгубиш дома си, 

ценностите си, имуществото си? И тогава аз усетих, докато всичко това се случваше, 

усетих човечеството, масовото съзнание, всеки, който беше настроен към всичко 

случващо се, и толкова много хора осъзнаха, че имуществото може да се замени. Също 

има и тъга, но ценностите може да се заменят. Това накара много хора да разберат, как те 

понякога засядат, накара много хора да разберат, “Какво искам да правя по – нататък? 

Сега, когато съм здрав, аз съм в безопасност, какво искам да правя по – нататък с живота 

си? Какво е важно за мен?“ Този въпрос до сега не вълнуваше много от хората, те не 

знаят, но в крайна сметка формулират този въпрос вътре в себе си. 

Пожарите преминаха, привлякоха международно внимание и отново – за да накарам 

Калдре да се почувства неудобно – не е случайно, че това стана точно тук, че Шамбра 

беше вятъра на промяната. И това, как стават промените, заради пожара ли са станали или 

заради нещо друго – няма голямо значение, как стават, също, но е факт, че това 

предизвиква промяна. 

Ще откриете същото нещо в живота си. Ще откриете, че вашия собствен вятър духа, 

движи, премества, особено в тези моменти, когато се съмнявате в себе си, когато се боите 

да направите следващата крачка. Вятъра ще дойде, но знайте, че имате естествена защита. 



Това е атрибут на Майстора, естествената защита. С други думи, вятъра може да разбута 

всичко, но няма да закачи и вас. Той може нещо да промени, но няма да създаде ситуация, 

с която изобщо не можете да се справите. 

Затова моля всички и всеки от вас точно сега: нека вдишаме дълбоко вашата естествена 

защита и да я позволим. Тя е тук. Това е част от майсторството. Това е част може да се 

каже, от вашето съглашение или вашето изискване да останете тук, на планетата. 

Лесно е да се притесняваш за това какво ще стане. Лесно е да се изплашиш и после нищо 

да не правиш вместо да направиш нещо; да се сдържаш, да не следваш мечтите си или 

сърцето си. Лесно е да се притесняваш, какво предстои, за бъдещето, но аз искам вие 

наистина да усетите тази естествена защита, която съществува. Тя е дадена не от някакъв 

ангелски съвет, не от мен, а от вас самите. Това е вашата действаща защита на Майстора. 

И не случайно сега, докато провеждаме този Шоуд президента на Съединените Щати Джо 

Байдън ще бъде тук, в този район. И между другото, Кери, ако Джо Байдън дойде в 

студиото, докато записваме, би ли му направила чашка кафе? 

КЕРИ: Да. 

АДАМУС: Нека малко почака в Клуба на Майсторите, а аз ще дойда по – късно. 

КЕРИ: Добре! 

 

Сияйте със Своята Светлина 

АДАМУС: И така, аз разговарях с Джо Байдън. Наричам го “Джей Ар“ (JR – абревиатура 

от пълното име на действащият президент на САЩ). Вече от известно време разговарям с 

Джей – Ар, не така, не по време на неговото бодърстване. В състояние на сън, и, между 

другото, аз съм напълно аполитичен. Мен не ме интересува, човекът – дали е консерватор 

или комунист. Това няма значение. Аз много, много дълго си имах работа с политиката, 

кралските семейства и всичко останало. Но неотдавна аз разговарях с него и казах, “Джей 

Ар, ти си президент на Съединените Американски Щати. В действителност ти не си 

политик. Работата не е в преместването на законодателната власт, не е в приемането на 

закони. Това е работа на други хора. Твоята работа – е да бъдеш тук, за да вдъхновяваш – 

за да вдъхновяваш. Ето какво е нужно на американците. Ето какво е нужно на хората във 

всяка страна от своите лидери – вдъхновение, истинско вдъхновение, искрено 

вдъхновение. Те нямат нужда да се приемат много закони. Всъщност вие трябва да се 

отървете от всички закони. Те нямат нужда от увеличаване на данъците. Вие трябва да се 

отървете от данъците. Но те имат нужда да бъдат вдъхновявани.“ 



И аз казах, “Джей Ар, ти знаеш, избраха те, но сега би била полезна малко повече 

светлина. Малко повече светлина, излизаща от теб. Ти сякаш сдържаш светлината си. Ти 

играеш на политическите игри. Опитваш се да постъпваш правилно. Никой не се 

интересува от това. Сената, Конгреса, те ще се карат помежду си. Сега имат нужда от 

светлина и вдъхновение.“ 

Аз казах, “Джо запомни: съзнанието вдъхновява.“ Той ме погледна като “овен нова 

порта,“ въпреки че беше в сънно състояние, той не разбра съвсем и аз казах, “Джей Ар, те 

искат да знаят, че има надежда. Те искат да знаят, че има възможност. Те искат да знаят, 

че ти не си просто поредния политик, играещ на политическите игри, опитващ се да бъде 

преизбран, опитващ се да реализира определени планове. Сияй със светлината си. Сияй 

със светлината си.“ 

И аз казах, “Ето какво бих искал да ти предложа. Ти имаш Овалния Кабинет. Харесва ми 

да го наричам Кръглия Кабинет (“Circle Office,“ звучи като Crimson Circle – Аления Кръг). 

Имаш Овалния Кабинет. Имаш там много хубав стол. А сега купи си наистина хубава 

пейка за парк. Постави я там отстрани. Има малко място под Ейбрахам Линкълн. Остави я 

там и веднъж или два пъти ходи там, сядай на пейката и просто излъчвай светлината си. 

Ти имаш хубава светлина. Просто не я използваш. Излъчвай съзнанието си. Спри да се 

притесняваш за демократите и републиканците. Спри да се притесняваш за сметки, спри 

да се притесняваш за важните си планове с всички тези мо - … колко пари струва този 

законопроект, който се опитваш да приемеш? Спри това. Това, което е нужно на хората 

сега, това е вдъхновение, твоята светлина.“ 

Не съм сигурен дали разбра това или не, но в крайна сметка, беше достатъчно да го доведе 

в този регион. И отново, ако той дойде, нищо страшно, ако си вземете автограф. Ще ви 

дам и мой. Не само … и това не е случайно. Това не е обединяване на случайни точки. 

Тоест това стана тук. И това, че ние сме тук – също не е случайно. 

Ето какво правите. Вие сте тук не за да изпълнявате програма или да спасявате света. Вече 

сте го правили и сега има други, които идват от масите, за да поемат това, което вие 

правехте. Вие сте тук не за популяризиране на някакви догми. Вие сте тук не да обсъждате 

социалните проблеми. Не сте тук заради това. И аз зная, че сте чували и преди от мен тези 

думи, но много от вас продължават да се връщат и да се опитват да правят това. Вие 

просто чувствате, че е много важно. 

Най – важното, което можете да направите сега – е да бъдете тук, на планетата и да 

излъчвате светлината си. Това е. Когато го направите, всичко останало ще започне да 

работи конкретно за вас. Вие имате естествена защита. Изобилието тече към вас. Сега 

имате целия поток работещ за вас. Не е нужно да работите върху светлинното си тяло. То 

просто става такова. Не е нужно да се справяте със ситуациите. Те просто сами се справят 

със себе си. Живота става много лесен. А после се появява стремеж да мислите, “Сега 



трябва да отида и да започна да проповядвам, трябва да започна да променям другите.“ 

Не. Точно както Джей Ар, сядате на пейката в парка. От какво се нуждае сега света, от 

такива, които вдъхновяват съзнанието, просто излъчват светлината си. 

Това е много лесно, защото сега планетата е изправена пред много, много големи 

промени. И аз говоря не за някакво бъдеще. Аз говоря за това, че се намираме точно в 

разгара им. Светът претърпява твърде много промени, за които молехте. Те не бяха 

изпратени на планетата. За тях беше помолено. И най – важното при това – умението на 

хората, на човечеството да вижда потенциалите, които преди не са виждали, да погледнат 

отвъд пределите на дуалността, да погледнат отвъд пределите на старите битки и 

сражения, да погледнат отвъд предците си, да погледнат отвъд старите традиции, да 

погледнат отвъд пределите на съзнанието “само най – необходимото,“ съществуващо на 

планетата сега. 

Те имат нужда да видят това, което аз наричам тъмна енергия – потенциалите, които не 

можеха да видят по - рано. По – нататък те ще избират, те ще решат какво искат да 

направят. Но когато те са в тъмнината, с други думи, те са толкова ограничени, че виждат 

само тези потенциали, които са им останали от предците, и тези, които в този живот са ги 

натикали в клетката, тогава всичко ще продължава и продължава, и продължава да остава 

същото, докато нещо не се взриви. 

Но ако върху тази тъмна енергия, върху потенциалите се излее светлина, тогава те ще 

могат да видят и да кажат, “Може би има по – добър начин.“ И хората може да се 

страхуват да опитат да ги преживеят, но в крайна сметка, те знаят, че ги има. Хората може 

да кажат, “Има начин да се избегнат такива неща, като глобалния глад.“ Има начин да се 

справим с напускането на Гая и да поемем отговорността за планетата. Сега има много 

шум и разговори за околната среда, глобалното затопляне, глобалните промени в климата, 

но те не виждат потенциалите. После те се губят в дреболиите. Те се изгубват в откровени 

дреболии и започват да насочват цялата си енергия към такива области, като слънчевата 

или вятърната енергия, което е нормално, но те са много ограничени. 

Това, което света и човечеството имат нужда да видят сега, е разбирането за енергията, 

“Какво дявол да го вземе е това?“, а не просто, “Хайде да построим още няколко вятърни 

мелници,“ които много скоро ще остареят, защото ще се появи много по – голямо 

разбиране за това какво е енергията и как да я накарате да работи за нас, за това което 

правим. 

Ето защо сте тук, както и Джей Ар, с изключение на това, че той – е политик. Вие – сте 

метафизици. Вие сте тук, за да сияете със светлината си и това е толкова просто, като да 

седиш на пейката в парка, на стола, във ваната, където и да се намирате – на седалката в 

колата. Това няма значение. Това означава да позволите сега на вашата светлина да сияе. 



Ще поговорим за това след малко, но голяма част от вашето притеснение за собствения си 

живот, до голяма степен е преработка на проблемите на хората и всичко останало – всичко 

това сега си тръгва. Може би недостатъчно бързо, но си тръгва. Няма вече да ви се налага 

да работите върху живота си, за оцеляването си, върху това да свързвате двата края. Няма 

да ви се наложи да го правите, ако не искате. Но аз чувствам, че болшинството от вас са се 

уморили от това. Вие искате да излезете от рамките и това всъщност е много лесно. 

Цялата работа е в позволението. Това е. Позволение. Това е естествената еволюция. Това е 

позволението. 

Но когато засядате в съмнения и безпокойство, засядате в старите битки и зацикляте на 

съмненията в това кои сте, тогава не позволявате. Това е толкова просто, колкото да 

направите стъпка към позволението и после да наблюдавате какво става с естествената ви 

защита. 

Здрасти скъпа, мила Линда от Иса. Как си днес? 

ЛИНДА: (кратка пауза) Добре. 

АДАМУС: Аз искам … искаш ли да хапнеш? 

ЛИНДА: Не, благодаря. Всичко е наред. Не съм гладна. 

АДАМУС: Мм. Знаеш ли, когато бях в Дома на Кихак, а после тичах насам - ммм! – 

възбужда апетита. 

ЛИНДА: Удивително. 

АДАМУС: Това е толкова вкусно. Мм. Може ли просто да спрем, да паузираме този Шоуд 

за известно време, докато ям? 

ЛИНДА: Шоколадова торта без брашно, просто потресаваща. 

АДАМУС: Няма значение има ли цветя в нея или не (Адамус се преструва, че не е чул 

правилно думата “flourless“ – без брашно, заменяйки я с много близо звучащата “flower 

less“ – без цветя), тя е много вкусна. Мм. И Калдре ми казва, че не е вежливо да ям по 

време на лекцията, но аз мога да правя каквото си искам. Искаш ли малко? Много е 

вкусно. Мм. 

ЛИНДА: Яж. 

АДАМУС: И ще пийна кафе. 

ЛИНДА: Яж. На бедния Джефри ще му се наложи да гледа това после. 

АДАМУС: Ъ! Той сега е някъде там. 



И така (Адамус се смее), 2022 година – ах! – за Шамбра (Адамус въздиша) знаете ли, аз 

много съм говорил за позволението. Забелязахте ли? Тоест, вие … 

ЛИНДА: Да, да. 

АДАМУС: Да? 

ЛИНДА: Да. 

АДАМУС: Ти правила ли си проучване колко пъти съм използвал думата “позволение“ за 

последните три години? 

ЛИНДА: Не, и съм сигурна, че с Джийн можем да изясним това. 

АДАМУС: Сигурно би могла да го направиш. 

ЛИНДА: Добре. 

АДАМУС: Биха се получили много. Количеството би било огромно. 

ЛИНДА: Сигурно. 

АДАМУС: Но аз ще престана да говоря толкова за позволението. 

ЛИНДА: Защо?! (те се смеят, Адамус се прокашля) Толкова жалко, че … 

АДАМУС: Заради теб бедния Калдре се задави (Линда се смее). Защо? Искаш да разбереш 

повече за позволението? 

ЛИНДА: Да! То е прекрасно. То работи. 

АДАМУС: Никога ли няма да ти омръзне? 

ЛИНДА: Не. 

АДАМУС: О, на мен, да. 

ЛИНДА: Не. 

АДАМУС: Това е толкова просто и въпреки това Шамбра среща трудности с него. Ще 

хапна още малко. 

ЛИНДА: Ето защо е толкова хубаво, когато говориш за него. 

АДАМУС: Ти поговори малко, докато аз ям. 

ЛИНДА: Ето защо е хубаво, когато говориш за него, защото, когато ми е нужна лекота, аз 

търся позволението. 



АДАМУС: Да. 

ЛИНДА: Особено с цялото безумие напоследък. 

АДАМУС: Може ли още малко сметана тук? Много, много е хубава. Още капчица, Кери. 

Само за мен. Благодаря. 

КЕРИ: Разбира се. 

АДАМУС: Благодаря. Джо още ли не е дошъл? Не, още не. 

КЕРИ: Какъв Джо? 

АДАМУС: Байдън. 

КЕРИ: О, не! Не! 

АДАМУС: Джей Ар. 

КЕРИ: Аз мислех, че говориш за татко. Не. 

АДАМУС: И така – ъ-ъ – така че, във всеки случай сега искам да отложа позволението. 

ЛИНДА: О-о. 

АДАМУС: Искам да се заемем с нещо ново, което ще повтарям до смърт (те се смеят). 

 

И …. 

И така, през 2022 година от днес, започва от днешния ден, ще става дума за “И….“ – 

“И….“ – с четири точки в края. Това са елипси. “И….“ 

Ето така, преди известно време аз казах, и искам Шамбра и всички останали да ме 

запомнят на тази планета – искам да ме запомнят заради две неща: Позволението и “И.“ 

Много говорих за позволението, но сега дойде време за “И….“ 

То има голямо значение. Това е И-точка-точка-точка-точка. Помните ли предишната ни 

среща, която вероятно не помните, аз говорих за разликата между мисълта и съзнанието. 

Мисълта прилича на “И“ с точка. Съзнанието прилича на “И-точка-точка-точка-точка.“ То 

продължава. То продължава. Това е съзнанието. И така, преминаваме към И точка-точка-

точка-точка. 

“И….“ и това е възхитително. Благодаря, Кери. Много ти благодаря. 

КЕРИ: Разбира се. 



АДАМУС: Да. Добре. Може ли чиста вилица за мен? Не искам да хвана… 

КЕРИ: Това е единствената вилица, която имам. Така че ще измия и ще ти я върна. 

АДАМУС: Не, ще вземем тази. 

КЕРИ: Не мога да ти дам пластмасова. 

АДАМУС: Шегувам се, ще ям с ръце, ако се наложи. Това са микроби за Калдре. 

И така, сега ние се насочваме към “И….“ Ще говорим за това в следващия ProGnost. И в 

“Животът на Майстора“ 15 ще има много за “И….“ 

Ето какво ще ви кажа, като Шамбра, като Майстор, ние ще излезем отвъд рамките на 

единичната природа на реалността, единичната природа, в “И….“ Това означава, че ще се 

разхождате из двата свята. Ще се намирате на двете страни на реката. Можете да бъдете 

на двата бряга едновременно. Можете да се намирате в един момент –  от едната страна, в 

друг момент от другата страна, но ние се насочваме към “И….“ 

В “ProGnost 2022“ ще говоря много за метафизиката, за новата за вас физика. Това 

означава, че ще продължавате да бъдете в човешката реалност и гравитация, въздух, 

сърцето бие и всичко останало. Сега ние се насочваме към “И….“, към метафизиката, 

отвъд пределите на физиката, оставайки тук, точно тук, на тази планета. По – рано никога 

не е правено от група. Понякога това е много сложно за ума. Но за вашата истинска 

природа, за душата това изобщо не е проблем. Това е естествено. 

Ние навлизаме в “И….“, оставайки тук, на планетата, с възможността да бъдете в други 

реалности с други или с илюзия за други, а също да бъдете Майстори. Навлизаме в “И….“, 

където разбирате, че енергията наистина ви служи. Излизаме отвъд теорията. Теорията е 

добра за да ви премести от мъртвата точка – теория и обсъждане – но ние ще преминаваме 

към реалния опит. 

Може да се говори на теория за естествената защита. Ние така и направихме, малко 

поговорихме, но после няма нищо по – добро от това да го преживееш. Както знаеш, скъпа 

Линда, от историята с дървото, паднало в къщата и скорошните пожари, сега вие сте в 

опит и това е съвсем различно. Тук има много повече дълбочина и смисъл. И може би 

понякога е страшно и ви се иска да останете в теорията, но после идва момента да се 

потопите в опита. 

Бихме могли цял ден да говорим за тази възхитителна торта и сметаната, но докато не 

изпитате всичко върху себе си, това е безсмислено (Линда се киска). Какво? Аз просто 

внасям яснота. Искам да кажа … 

ЛИНДА: И още как! (Линда продължава да се смее) 



АДАМУС: Ето каква е работата тук. Вие вече сте осъзнати. Просто не сте осъзнавали или 

искахте да се престорите, че не сте осъзнати. Вие сте осъзнати и това изобщо не означава, 

че сте си измислили всичко; това означава, че се завръщате към естественото си 

състояние. Заради това дойдохте тук. 

Да бъдеш осъзнат всъщност означава просто да приемеш себе си и Всичко Което Е. Това е 

и да престанете да се криете в илюзията, че вие – сте само човек, обикновен човек. Тоест 

вие – сте човек и също така сте осъзнати. 

Цялата тази игра на Реализация, просветление и всичко останало е добра до известно 

време, но настъпва момента, когато просто я пускате и разбирате, че сте осъзнати. Това не 

е чак толкова сложно. Не ви е нужен още някой за да го потвърди. Нямате нужда да 

преминавате през много шум и церемонии, за да попаднете тук. Това е просто, “Аз съм 

осъзнат.“ Ето колко е просто. И после разбирате, че винаги сте били осъзнати и тогава 

всичко това става голямо комедийно шоу, защото поглеждате живота си и игрите, които 

сте играли, преструвайки се, че не сте осъзнати, макар че играейки вие получавахте 

удоволствие. Но сега сте осъзнати. 

Често казвате, “Щом съм Реализиран, защо всичко не е съвършено? И защо не съм 

напълно здрав и не съм съвсем богат?“ Защото, първо играхте игра, в която не бяхте 

осъзнати, затова, за да наваксате се изисква някакво време. Второ, тук работата не е 

съвсем в това. Работата не е в това, че изведнъж ще можете да махнете с ръка и приказен 

прах да се посипе навсякъде около вас. Това няма никакво отношение към Реализацията. 

Това е макио. Това е разсейване. 

Да бъдеш Реализиран означава, “Аз Съм това Което Съм. Аз приемам всичко, което съм и 

аз приемам, че аз – съм нещо много по – голямо, от колкото съм си мислел, когато смятах, 

че не съм осъзнат. Аз признавам, че в миналото ми има много повече отколкото си 

спомням. Потенциалите са много повече отколкото някога съм избирал да вярвам, че 

съществуват. У мен има нещо много по – голямо, което скривах.“ Може би от срам, може 

би защото това беше отлична игра и изведнъж вие разбрахте, “Аз съм реализиран,“ и 

примерно така и става. Не е много по – различно отколкото да кажете, “Ще отида да си 

измия зъбите.“ Просто, “Аз съм Реализиран.“ И това е. Нека продължим. Трябва много да 

седим на пейката. Тази планета преживява невероятни промени. Трябва да призная, дори 

по – бързи, отколкото мислех аз или който и да било друг Възнесен Майстор. 

ЛИНДА: Хм. 

АДАМУС: Има такова желание за метаморфоза на планетата, такова желание за промяна 

и то голяма промяна. Не само още няколко милиона хора, които да се нахранят вечерта, но 

говоря за голяма промяна на планетата, една съвсем различна система на природата на 

планетата, която наближава. Появява се съвършено нов човешки вид, появява се 

съвършено нов начин за това, което сега наричате финанси, пари, икономика. Това не е 



просто поредното спасяване на няколко дървета и няколко делфина, което е прекрасно, но 

промените са много по – големи, те са епични. Промените касаят физиката и ще говорим 

много скоро за това – за физиката и технологиите, които я подкрепят, за технологиите, 

които са вятъра на промяната, донасящи на планетата ново ниво на физиката. 

Има такива, които ще вникнат в нея много по – рано от другите. Аз не казвам, че цялата 

планета изведнъж ще разбере метафизиката на реалността. Но такива като вас, са 

достатъчно и останалите ще ви последват (Линда си хапва от тортата, крадешком). 

Виждам всичко (Линда се смее). Останалите ще ви последват. Но такива, като вас, са 

достатъчно, за да разберат влиянието … това е възхитително. Много е трудно да се 

опитваш едновременно да говориш и да ядеш. Мм. Мм. Мм. 

ЛИНДА: Ти се справяш и за двама ни. 

АДАМУС: Така е (Линда тихо се подсмихва). Мм – кхм – мустаците ми (той взима 

салфетка). Нарочно разсейване, скъпа Шамбра. 

ЛИНДА: Тсссс! 

АДАМУС: … защото всичко става толкова тежко или толкова “мета“ – отвъд. И аз 

разбирам, че сега се злоупотребява с думата “мета,“ но сега става точно това. Вие вървите 

напред, а другите ви следват. Но на планетата идва новата физика. Ветровете на тези 

промени идват от технологиите, но самите промени стават във физиката на реалността. 

Говорихме за някои от тях от време на време – вие разбрахте, “от време на време“ – 

защото един от моментите е – че времето е илюзия. Време не съществува, освен ако не 

поискате, тогава то съществува. Пространство не съществува. Няма нито минало, нито 

бъдеще, освен ако не поискате, те да съществуват, за да преминете през определен опит. 

Тогава всичко е наред. Но после, се уморявате от този опит и разбирате, че е дошло време 

за промени. 

Физиката и разбирането за това, че във вашата реалност има толкова много слоеве, но вие 

работите с един и когато откривате другите, осъзнавате огромното чувство за свобода от 

единия слой с който работехте, а после също така осъзнавате огромния потенциал, 

заключен в другите слоеве. 

И така, ние навлизаме в “И….“. - “И….“ – е да си в двата свята. Чували сте за това. Чели 

сте за това. Чели сте за това като за теория, но много малко някога наистина са го 

направили. Звучи прекрасно. Не си ли във възторг, Линда? 

ЛИНДА: Не бих използвала тази дума. 



АДАМУС: (смее се) И моля ви, разберете, ние не говорим за такава баналност, като 

пътешествие във времето. Няма никакви пътешествия във времето. Не бива да се 

пътешества във времето. 

ЛИНДА: Ще имаш семинар на тази тема. 

АДАМУС: Знам (Линда се смее). Това е моята гледна точка. Пътешествия във времето с 

Адамус. Пътешествия във времето не съществуват (Линда продължава да се смее). Това 

ще бъде истинска изненада и не знам какво ще правим през останалата част от деня 

(Линда все още се смее), защото вие ще разберете, че времето не е реално. Вие не 

пътешествате във времето. Вие просто си позволявате да преживеете опит. 

ЛИНДА: Какво имаше в това кафе? 

КЕРИ: Не съм аз! (Линда и Кери се смеят) 

АДАМУС: Вие не пътешествате във времето, защото то не съществува. Но работата е в 

това, че можете да преживеете това, което може да се каже, че е станало в миналото – 

всъщност не в миналото, а сега – точно сега. Или в бъдеще, което всъщност не съществува 

и да преживеете това точно сега. С други думи, вие разтваряте времето или илюзията за 

времето и внезапно пътешествате, където пожелаете с голяма лекота. 

ЛИНДА: О-о. 

АДАМУС: Не скачате в някаква малка техно – машина и не пътешествате, например в 523 

година или в бъдещето. В някакво ограничено човешко съзнание. 

ЛИНДА: Хм. 

АДАМУС: В определена степен това е забавно. Но, виждате ли, никой не го е правил, 

защото не трябва да се пътешества във времето. Можете да преживявате множество 

реалности в “И….“, и това … сега ще ми се наложи да увелича цената. 

ЛИНДА: Сега съм във възторг. 

АДАМУС: Ще ми се наложи да увелича цената, защото току - що издадохме много от 

това, за което се готвим да говорим. 

ЛИНДА: (подсмихва се) Сега съм във възторг! 

АДАМУС: И така, скъпа Шамбра, ние ще навлизаме в “И….“, в новата физика на 

планетата и ще преживяваме опит с нея – не само на теория, ще преживяваме опит какво е 

– и това не винаги ще бъде лесно. Това ще бъде прекрасно. Това ще бъде … (Адамус 

въздиша) Това ще бъде токова “отвъд,“ мисля, че трябва да използвам тази дума и така … 



пфф! Ще имате усещането, сякаш, “Как съм могъл за толкова дълго да заседна в тази 

стара линейна реалност?“ Сега вие сте в “И….“ 

Но в определена степен, до голяма степен, за човека е все още много трудно да се справи с 

това, затова възниква огромна дезориентация. Когато вашите енергийни котви се намират 

в един слой на реалността и след известно време свиквате с това и изведнъж пускате тези 

котви на реалността и започвате да изследвате другите реалности, независимо от това, 

дали сте закотвени или не, това ще обърка вашето тяло и разум. И аз зная, че объркването 

не ви харесва. Чувам как Линда всеки ден казва, “Всичко е толкова безумно. Всичко е 

дезориентирано.“ Да, това е само началото. 

Ще говорим за това, как да се справим с това. Не ми харесва думата “справям се.“ 

Задраскай я от протокола. Ще се учим да се приспособяваме към това и да се настройваме. 

Ще се учим – ще има дезориентация, ще има определена степен на физически дискомфорт 

– ще се учим да излизаме отвъд рамките. Вие ще се учите, както ние дълго време и 

правим, просто да излизате отвъд пределите на ума в чистото съзнание, просто да знаете. 

И така, предстои ни преход в “И….“ започвайки точно сега, в 2022 година, започвайки – 

извинете, докато аз … мм (хапва си още едно парче). 

ЛИНДА: Как е десерта? 

АДАМУС: Това е моя обяд. Това не е десерт (Линда се киска). Нямам търпение да видя 

какво ще има за десерт (Линда продължава да се смее). Добре. 

И така, нека вдишаме дълбоко. “И….“ 

Би ли написала на малката си вълшебна дъска – И -точка-точка-точка-точка – преход към 

новата физика. Ще говоря подробно за това в ProGnost, но точно това ще бъде вашия 

живот. Спрете да се притеснявате за старите глупости. Аз просто … Ще разкажа за това 

след минута, но спрете да зацикляте на тези неща и нека се заемем с това за което сме тук 

– да седнем на пейката в парка и да преживяваме живота по съвършено нов начин, 

откривайки другите сфери и за останалите хора също, за тези, които са тръгнали по този 

път, които също избират нещо повече. Ето защо сте дошли тук. Дойдохте тук не за да 

решавате проблеми и да променяте планетата. Дойдохте тук заради това. 

Ето какво се опитвах да обясня на Джей Ар – Джо Байдън, “Спри да се опитваш да бъдеш 

политик. Спри да се опитваш да спасиш планетата. Просто вдъхновявай съзнанието на 

американците, хората по целия свят. Това е най – великото нещо, което можеш да 

направиш.“ 

Дали ме послуша той? Ще видим. Ще видим, какво ще стане. Чувам че тук някой залага. 

Никога не знаеш. Никога не знаеш. Може би посещението му тук, може би идването му 

толкова близо до Комуникационния Център на Аления Кръг може да предизвика 



драстична промяна в съзнанието. Кой знае? Скоро ще разберем. Добре. И … Ах, много 

хубав почерк. Добре. 

Ето каква е работата. По – натам аз ще продължавам от време на време да говоря за 

позволението, но сега това е “И….“. 

 

Отчета на FM 

Също така в днешния график, аз поканих няколко гости, с нас днес има доста гости. Първо 

аз поканих FM, който по – рано беше известен като Джон Кудерка, но вече не иска да се 

нарича така. Затова просто – FM. Той работи над FM – връзката, тестваше я през 

последните няколко месеца и сега дойде време да се отчете. 

Обаче, FM не иска някой да го канализира. Това не го интересува много. Затова ще 

докладвам аз. 

FM много ме помоли днес тук с нас да бъде неговата очарователна, любяща партньорка 

Лесли. Бихте ли направили снимка на Лесли, за да знаят всички, че тя седи тук с нас в 

Комуникационния Център на Аления Кръг. Той искаше тази енергия и ето я тук. И това 

беше направено по изрична молба на Джон Кудерка, който помоли за това мен и Калдре, 

докато беше днес под душа. Ето къде става всичко. Това е “И….“. Радвам се да те видя 

тук, Лесли, а Джон сега буквално плаче. В директния смисъл. Сега и Калдре ще заплаче. 

Аз никога не плача. Това винаги е Калдре. Винаги е той. 

И така, сега на гости са ни и много Шамбра, преминали от другата страна през последните 

десет или малко повече години, които са част от екипа на FM, които работеха над тази 

връзка заедно с него. Сега ще поговорим за това. Ще ви разкажа за изводите на FM. 

И така, още веднъж, като въведение, FM – е бивш местен инженер, ръководител и 

технически специалист в студиото, който направи много за Шамбра, когато беше тук на 

Земята, той премина, за да изпълни истинската си работа от другата страна. 

И така, когато FM напусна, той искаше да намери начин да дари, да остави нещо на 

Шамбра и той разбра, че един от проблемите, един от най – големите му проблеми беше 

да усети, чуе и преживее не само човешкото си Аз, но и своя Майстор, неговата душа. Той 

работи върху това много, много усърдно, но бидейки инженер, той твърде много мислеше. 

И дори преди смъртта си той мислеше, че това – това е нещо, което е пропуснал в живота 

си, не се е случило. Но по – късно той разбра, че всичко се е случило, просто той не го е 

осъзнавал. 

Той възнамеряваше да намери начин да напомни на Шамбра, че връзката между 

човешкото и божественото винаги съществува. Разбира се тя дълго време беше скрита, но 



тя винаги е била тук. Тя не е никъде другаде. Тя не е сред звездите. Тя – не е нещо на 

което да се научите, изучавайки езотерични материали. Нея не може да ви я даде някой 

друг и вие не можете да я получите, скачайки по света, отваряйки портали. Тя винаги, 

винаги е била тук. Но заради своята неуловимост и много дълбоко лична природа, тя често 

остава отвъд пределите на съзнанието, без да се използва, остава несвързана. 

И така, FM каза, “Искам да създам нещо, което ще помогне на Шамбра да си спомни, че те 

могат да чуват, да общуват и да се обединят с душата си, със своя Майстор.“ Няма 

никакви пречки. Няма таван, който би попречил на това да се случи. Просто позволение. 

Но как да ги накара да позволят, когато те са толкова затворени и – FM знаеше от опит – 

че това е много, много ментално. 

Затова той започна да търси, да играе и да работи с другите преминали Шамбра, сега ще 

покажем техния списък. Ще покажем всички, които – не всички – тези, които са на 

страницата, “В памет на…“ в сайта на Аления Кръг 

(https://www.crimsoncircle.com/More/About-Us/Memoriam). Но освен тях има още много 

други. 

FM ги събра и каза, “Работата, която можем да свършим, службата, която можем да 

отслужим за Шамбра, е да им напомним за това, че вътрешната връзка, връзката между 

човешкото и божественото се намира точно тук. Тя – не е нещо, което може да се заслужи. 

Тя – не е нещо, което може да се купи. Тя - не е нещо, което може да се изстрада. Тя е 

точно тук. Работата е в нейното признаване.“ 

Той събра тези, които виждате тук и останалите и им каза, “Нека започнем да работим 

върху това.“ Те разказваха и трупаха личния си опит. Някои разбираха, че тази връзка 

някога е съществувала, но винаги им се е струвало, че тя не остава завинаги. Струвало им 

се, че тя изчезва. Много казвали, че никога не са я чувствали, докато не преминали от 

другата страна, до голяма степен освобождавайки се от тялото и ума си, когато се 

случвало това оглушително осъзнаване, “Тя винаги е била точно тук.“ Тя винаги е била 

толкова близо, че те не са я забелязали. Тя е била точно под краката им. 

Въпросът стоял така, “Как да накарат Шамбра да разберат, че тя е точно тук?“ FM и 

другите потърсили, поиграли и изобретили нещо наречено FM – радио Шамбра, 

означаващо светлината, осъзнаването, което ще излъчват от собственото си знание; 

събирайки се в група, обединявайки собственото си знание за това, че тази светлина 

винаги е съществувала, просто те не са я забелязвали, те започнали, може да се каже, да я 

транслират, да я излъчват. (По – подробно за това беше разказано във “Времето на 

Мерлин.“) 

Това започна в средата на септември миналата година до 21 декември 2021 година. Те 

излъчваха светлината си. Те седяха на пейката от другата страна, в другите сфери, 

излъчвайки я и постоянно работейки заедно и с много от Възнесените Майстори, за да 



съберат информация, “Какво става? Как се приема това? Как можем да го 

усъвършенстваме? Как да преминем към следващата стъпка?“ 

И така, сега имаме ситуацията в която на Земята има много Шамбра, десетки хиляди 

Шамбра, много от които преди всичко, не си позволяват да си признаят, че са осъзнати. 

Имаме хиляди, които вече го признаха, но много до сега просто не го правят. Те чакат 

удар от мълния или нещо подобно. Не, това просто е, “О, да, аз съм осъзнат,“ а после 

отивате да се обуете. Тоест, толкова е просто. 

Анализ на ситуацията, по думите на FM – той обича да се потапя в логиката, да 

разсъждава за това – анализа на ситуацията: десетки хиляди Шамбра търсят отговори, но 

обикновено ги търсят извън себе си. Можете да им кажете в лицето, че са осъзнати и те ще 

отидат да се опитват да намерят потвърждение още някъде. Можете да им кажете в 

лицето, че тази взаимовръзка между човешкото и божественото винаги е съществувала. 

Наистина тя от дълго време беше преднамерено скрита, както и мъдростта. Тя винаги е 

съществувала, но дълго време не беше изцяло достъпна, но сега вече е достъпна. 

Анализа на ситуацията – как да напомним на Шамбра, че тази връзка съществува? И 

напомнянето няма да им даде тази връзка. Това не е парола или секретен ключ, отварящ 

обединяването. Това е просто напомняне. Как да им обясним, че това е толкова просто, в 

същото време когато те, като правило, са доста упорити, склонни винаги да търсят 

отговора отвън, склонни да искат ефекта на мълнията вместо просто да вдишат дълбоко и 

да позволят. 

Ето накъде беше насочена тяхната работа. Те започнаха радиопредаването през 

септември. Те започнаха радиопредаването или излъчването, но FM харесва 

“радиопредаване,“ затова ще използваме нея. Те започнаха радиопредаването и то 

продължи няколко месеца до 21 декември. После дойде време за анализ на данните. 

ЛИНДА: Хм. 

АДАМУС: Не са мои думи (Адамус се смее) и това идва директно от FM. Анализа на 

данните, множество съпоставки на данни и фактори, информации и енергии и сега FM ми 

казва, че аз преувеличавам, което и правя, но аз мога да го правя. Той не иска Калдре да го 

канализира, затова аз мога да говоря каквото искам. 

И така, ето къде се намираме сега. Ние ще – ние, FM и неговия екип – пускат отново 

предаването или излъчването на 22 януари 2022 година, в деня на ProGnost. Това  

свързано ли е с нумерологията? Няма значение. Това е дата, която да запомните. Това е 

забавно. Какво ако бяхме казали 28 януари? Тоест нищо не би се променило, но вие 

казвате “22 януари 2022 година“ и веднага, “У! А! И това е свързано с датата на ProGnost. 

Така че мисля, че след всичко казано това е – “у! и а!“ 



Пречките за връзка с Бога 

По такъв начин ретранслацията започва точно на тази дата. Ето някои неща, които 

разбрахме в процеса, а после ще поговорим за някои последващи пренастройки и това ще 

остане в сила още дълго време. 

Няколко наблюдения и, Линда би ли могла да напишеш списък, моля. 

ЛИНДА: Добре. 

АДАМУС: Наблюденията на FM. 

 

~1 Шум 

Номер едно – шум. FM беше поразен от количеството на шума, присъстващ сега на 

планетата. И аз говоря не само за шума, който чувате с ушите си, говоря за шума в 

радиоефира. FM имаше опит в областта на електрониката, дългите вълни, звука и тям 

подобни, така че той беше много неравнодушен по въпроса. Но той беше потресен от 

количеството на шума, присъстващ сега на планетата. Физически шум, нефизически шум 

– с други думи, това, което вие слушате – е просто енергиен шум. 

Той се върна 30 години назад в своето обучение. 

ЛИНДА: Еха. 

АДАМУС: Беше забавно да го наблюдавам. Аз всяка вечер седя в Клуба на Възнесените 

Майстори, пия бренди или вино, а той някъде изучава нещо. Така че това беше интересно. 

ЛИНДА: Може би това му харесва. 

АДАМУС: На него наистина му харесва (Линда се смее). Аз го карам да нервничи, 

защото, ще се повторя, той не искаше Калдре да го канализира. Той можеше да говори 

нещо за мен, ако беше позволил на Калдре да го канализира. Въпреки че това е моето шоу. 

И така, шума. Той се върна с 30 години назад и разбра, че на планетата нивото на шума се 

е увеличило 87, 87 пъти … 

ЛИНДА: Уф! 

АДАМУС: … за 30 години. До голяма степен това е свързано с всички устройства, които 

имате сега и с това колко устройства се падат на човек. Сега средно на планетата – в 

крайна сметка две и този показател ще продължава да расте. С това е свързано голямо 

количество енергиен шум. Устройствата имат нужда от станции, които да предоставят 



предаването и приемането. Това добавя шум. На планетата има повече хора. Това добавя 

шум. Всеки произведен и включен в нещо компютърен чип създава шум. 

А също така има шум от повишеното ниво на емоциите. Повишеното ниво на страх, 

объркване и всичко останало предизвика 87 – кратно увеличаване на нивото на шума на 

планетата. 

ЛИНДА: Еха. 

АДАМУС: Представяш ли си, той се е увеличил 87 пъти. 

Как насред целия този шум да чуеш себе си? И той разбрал, че сега това, вероятно е 

препятствие номер едно. Дори когато си затваряте очите, остава шумно. Как да стигне до 

Шамбра сред целия този шум? Защото да допуснем, те се обръщат навътре, за да чуят 

божественото вътре, но разума продължава да улавя, съзнателно или подсъзнателно, 

целия този заобикалящ ги шум. Така че вероятно фактор номер едно във всичко това беше 

шума. 

~2. Преработката 

Следващото, което той разбрал, ще го наричаме преработка. И ще се повторя, това идва от 

FM, не от мен, но аз съм съгласен с него. 

Той разбрал, че Шамбра все още правят огромно количество преработки - преработки на 

емоционалните проблеми от миналото си, от настоящето си. Те преработват това, което 

още не е станало. Те преработват проблеми, които дори още не са възникнали. Те 

преработват бъдещето. Цялата тази преработка силно ги разсейва от това, да слушат вътре 

истинския си божествен глас. 

Сега аз ще заложа своите 44 цента, мисля, че преработката – е напразна загуба на време. 

Хората се увличат от преработката – преработка на емоционалните проблеми, обръщат се 

към психолог – и да ходиш на консултации не е лошо, но преработката може да 

предизвика пристрастяване и да стане натрапчиво. В главата ви постоянно се превъртат 

огромно количество преработки, и настъпва момент, когато вие просто казвате, “Стига 

съм преработвал. Стига. Нямам намерение да продължавам да изяснявам това.“ Често, 

когато ходите на консултация, психологът всъщност преработва собствените си 

трудности, за ваша сметка. С други думи, вие плащате за това, те да преработват 

собствените си проблеми. Но сега вие и двамата – и вие и психологът – преработвате, и 

двамата сте попаднали в капана на преработката. 

Съществува точка на осъзнаване на случилото се в живота ви, осъзнаване на опита вместо 

това да бягаш от него или да го погребваш. Има точка на осъзнаване и в нея вие казвате, 

“Това се случи.“ Но вместо преработка вие навлизате в “И….“. “Това събитие се е случило 

в моя живот. То беше много травматично и около него има И още толкова много неща, 



които го заобикалят, които не осъзнавам веднага, но мога да ги осъзная.“ С други думи, 

инцидент, който е станал и е бил възпроизведен от мозъка и неговите електронни схеми – 

това не е което е станало всъщност. В действителност преработката активизира в ума 

цялата електронна и химическа активност, обяснява инцидента, а също така го 

ограничава. 

FM беше удивен, по – точно изумен от количеството преработка, която Шамбра все още 

прави. Веднъж той приближи към моето голямо кресло в Клуба на Възнесените Майстори 

и буквално хвърли документите си, книгите си, своите изследователски данни и всъщност 

обвини мен, че не ви казвам. Всъщност питайки, “Адамус, ти работиш с Шамбра. Те ти се 

доверяват и защо не си ги обвинил в прекалена преработка?“ 

И аз отговорих, “Трябва да поговориш с Тобиас. Всъщност това беше неговата работа, а 

не моята.“ (Адамус се смее) И скоро, знаейки че аз говоря за него дойде Тобиас и ние 

наистина поговорихме и това е деликатен въпрос. Как да кажеш на някого просто да го 

преодолее, без да изглежда, че нямаш състрадание? Как да кажеш на някого, че 

постоянната преработка е проблем, който всъщност създава вътре във вас, призрак или 

един вид демон? Тя го съживява, а после той остава в живота ви и ще продължава да ви 

кара да преработвате. 

Преработката предизвиква свикване. Тя е настоятелна и заради нея може да ви е трудно да 

излезете отвъд. Но в края на краищата, това е ваш избор. Върху нея е невъзможно да се 

работи, защото тогава както знаете ще ви се наложи да работите с аспектите си. Заради 

това просто нищо няма да стане. В действителност това само ги потвърждава. Това им 

дава власт. Така че всъщност върху това не трябва да се работи, но можете да избирате. 

Можете да изберете да не преработвате повече. Когато не се хващате на това – на 

емоционалната преработка, на “бедният аз,“ на завръщането в ума си и преживяването на 

опита отново – вие просто вдишвате дълбоко и го изпращате в “И….“. Вие разбирате, 

“Добре става това, но сега аз ще отида в “И….“. Ще се движа в мъдростта си. Ще се 

придвижа в бъдещето,“ което всъщност не е бъдеще – то е точно сега, защото 

пътешествието във времето не съществува, всичко е точно тук – и вие казвате, “Всичко 

това се превръща в мъдрост, и не ми е нужна повече преработка.“ 

Позволението да се навлезе в мъдростта, алхимията на превръщането на всеки опит в 

мъдрост – това е пускането на преработката. После вие разбирате, че преработката е била 

уморителна, стара, напразна загуба на енергия. Тя ви задържаше от вашата истинска 

свобода. 

И така, това са двата най – важни фактора – шума и преработката – за които FM, заради 

които много от вас не осъзнават това сияние, което излъчваше екипа на FM, напомняйки 

ви, че всичко вече е тук. Вие вече имате тази връзка с Бога вътре във вас. Не с Бога от 



някакви неизвестни външни сфери, а с Бога вътре във вас, с вашата вътрешна 

божественост. 

~ 3. Удар от мълния 

Имахме още няколко проблема. Не искам да им отделям твърде много внимание. FM 

направи отчет, който по земните мерки зае около 300 страници (Линда тихо се 

подсмихва), но още един от проблемите беше ефекта “удар от мълния.“ Много от вас 

очакват – можеш да напишеш просто “мълния.“ Много от вас очакваха удар от мълния. 

Готвите се да се свържете с нас и бум! Не става така, защото няма нужда от това. Всичко е 

много неуловимо. Да, наоколо има много шум, но това е много неуловимо и винаги е 

съществувало. 

Разликата на тази построена връзка между човешкото и божественото е в това, че тя 

винаги е тук. Останалия шум, който обикновено присъства, идва и си тръгва. Тя винаги 

присъства. Той е временен. Някой остава по – дълго, друг по – кратко, но тази връзка с 

Бога съществува винаги. Търсете я. Усетете я. И не е нужно да се вслушвате в нещо, 

усетете я. Усетете това, което винаги, винаги съществува и то не е много. Едно от тях е 

връзката с Бог. Другите неща идват и си отиват и има определено усещане или резонанс. 

Можете да кажете, кое е временно, кое идва и си тръгва, кое не е нужно, кое е готово за 

нов опит, но връзката с Божественото винаги е там. Усетете това. 

Някои искат, да ги удари мълния, но това просто няма да стане и FM иска да подчертая 

това. Спрете да искате голяма мълния, взрив, голяма драма, защото вашето общуване с 

Бога не работи така. То е неуловимо. Вярвам, че говорят за “все още малкия глас вътре.“ 

Той е спокоен; но не е слаб. Той е спокоен и винаги присъства. 

 

~ 4. Чувства 

Следващото, което обобщи FM, но аз вече говорих за това в Кихак, по – конкретно, това – 

“нищо не чувствам.“ (Адамус се подсмихва) Беше забавно да говоря с FM за това, “Нищо 

не чувствам, защото той беше майсторът на “нищо не чувствам.“ Той можеше да носи 

шкурка вместо бельо и да не го усети. Той просто не …. Той беше ментален човек. Той 

беше блокирал чувствата, а когато попадна от другата страна, разбра, че всъщност е 

ограничавал опита си. Велик ум, но не си позволяваше да чувства. Той мислеше, че 

чувствата ще преборят логиката и ума му, затова той нарочно ги блокира, независимо 

дали произлизаха от хората или от него. 

Той се оказа от другата страна и веднага разбра, че чувства всичко и това е толкова 

прекрасно – да умееш истински да се наслаждаваш на чувствата. Аз говоря не само за 

емоционалните преживявания. Говоря за чувствената осъзнатост. Той разбра, че е бил 



чувстващо същество, опитващо се да не бъде чувстващо, опитващо се да не чувства и 

разбрал, каква огромна загуба на време е било това. А после той се опита да раз – чувства 

това. Той започна да чувства, “Боже, аз наистина изпуснах много от богатството на 

опита,“ и той се опита да раз – чувства това, защото беше свикнал да го прави, но нищо не 

се получи. И това за малко да има неприятни последици за него, защото когато той 

премина, той почувства всичко. 

Той почувства любовта, която винаги е била до него, но той никога не си е позволявал 

открито да чувства. Той чувстваше красотата на природата, но от разстояние. Той никога 

не си позволяваше да чувства. Той не си позволяваше да се потопи в дълбок опит. 

И така, аз вече заключих, както и той направи в своите изследвания, никога вече не искам 

да чувам от когото и да било от вас, “Нищо не чувствам. Нищо не чувствам.“ Вие 

чувствате, но играете със самите себе си и не искам да чувам за това. Много често на 

нашите семинари – както знаеш, скъпа Линда – на срещите хората казват, “Аз просто 

нищо не чувствам.“ И аз искам да ги накарам да почувстват (той стиска юмрук, Линда се 

смее). Искам те наистина да почувстват нещо (Адамус се смее). 

ЛИНДА: Ще ти дадем палка. Не юмрук, а палка. 

АДАМУС: А, добре, бастуна на сенсей. Добре. 

ЛИНДА: Да. 

АДАМУС: Добре, добре. 

ЛИНДА: Да, да. 

АДАМУС: Така и ще направим. 

ЛИНДА: Да. 

АДАМУС: Не се канех – аз просто … заплашвах с юмрук… 

ЛИНДА: О, добре. 

АДАМУС: … като бунтар. Стиснах юмрук. 

ЛИНДА: Добре. 

АДАМУС: Исках да кажа, че никога никого не съм бил, но може би съм бил някого на 

тези срещи. 

ЛИНДА: Да. 

АДАМУС: Да, да. 



ЛИНДА: Да. 

АДАМУС: Е, това … Аз ги накарах отново да чувстват (Линда въздиша шумно). Така че 

не искам отново да чувам от някого от вас, “Нищо не чувствам.“ Всички вие чувствате. 

Просто го блокирате. И ако продължавате да казвате, “Нищо не чувствам,“ то вие ще 

почувствате “И….“ Вие ще почувствате своята физика. Няма да почувствате красотата на  

това да бъдеш Майстор. Няма да почувствате собствената си Реализация. Така че 

отхвърлете тази глупост. 

Трябва да измислим нещо; както за “не знам,“ те трябва да поседят в тоалетната десет 

минути. 

ЛИНДА: Вярно, вярно. 

АДАМУС: Какво ако когато кажат, “Нищо не чувствам?“ Кофа с вода … 

ЛИНДА: Да, да! 

АДАМУС: … да се излее на главата им. 

ЛИНДА: Да, да. Аха. 

АДАМУС: Нещо такова и … 

ЛИНДА: Ще поработим над това. 

АДАМУС: … питаш, “А това усещаш ли го?“ 

ЛИНДА: Ще поработим над това. 

АДАМУС: Да. А ако не го усетят – то гореща вода (Линда се сепва) и … добре. И така, 

FM забеляза това в своите изследвания. 

 

~ 5. Нарсофобия 

Още една точка, ще я нарека нарсофобия. 

ЛИНДА: О-о. 

АДАМУС: Запиши. 

ЛИНДА: Не знаех, че има такава. 

АДАМУС: Това е измислена дума. 

ЛИНДА: Искаш ли да я кажеш буква по буква? 



АДАМУС: Страх да си нарцисист. Страх – боязън да покажеш собственото си аз. Каква 

дума би използвала ти? 

ЛИНДА: Искаш ли “нарсофобия?“ Тя става ли? 

АДАМУС: Да, разбира се (Адамус се смее) или просто “самовлюбеност.“ 

ЛИНДА: Харесва ми нарсофобия. 

АДАМУС: Това за мен беше много неочаквано, както и за FM. 

Нарсофобия. Това ми харесва. Току – що измислихме нова дума. 

ЛИНДА: Да. О, аз също го усетих, ура!! 

АДАМУС: Разбира се. Разбира се (Линда се смее). Аха. И не прояви нарцисизъм … 

ЛИНДА: Не! 

АДАМУС: … позволявайки си да осъзнаеш, че току – що създадохме нова дума. Добре 

(Линда продължава да се подсмихва). Добре. 

У Шамбра има огромна фобия, на която се натъкна FM. Те не искат да изглеждат нарциси. 

Те не искат да изглеждат самодоволни, помпозни или манипулативни. Затова са склонни 

да остават в “черупката си.“ Те се крият в малката си раковина. Калдре направи същото 

днес, когато говорех за, о … (Линда се смее) Не, така си беше. Аз се опитах да говоря 

открито за това, което става – за вятъра. Всичко това е съвпадение. Но Калдре е такъв, 

“Ой! Ой! Ой! Всички ще си мислят, че се опитваме, да се изкараме особени.“ По дяволите, 

да! Тоест … 

КЕРИ: Точно! 

АДАМУС: (смее се) Така си е. Но после у вас възниква пристъп на нарсофобия, “Може би 

е много самовлюбено да мисля, че съм толкова специален, че съм тук, на планетата, като 

Майстор в това време на промени.“ 

Свикнете с това! Това е заради което сте дошли тук. Какви пораженчески лунатици сте 

само!? Вие дойдохте заради това. FM беше … (Адамус се смее) FM беше … те всички се 

смеят. Те всички се смеят, “Точно така, Адамус! Давай! Кажи им го! Ти си твърде добър 

към земната Шамбра.“ Признавам, че си е така, но … (Адамус се смее) Така че, 

съществува страх да се покажеш твърде особен. 

Вие сте тук не за да се възвеличаете. Вие сте тук не за да си създадете гръмко име. Калдре, 

Линда, те никога няма да бъдат известни извън пределите на Аления Кръг. За тях никога 

няма да пишат в учебниците по история и това е хубаво (Линда се киска). Не, истина е. 

Няма да ги има никога … аз направих всичко, което можах в своя последен живот като 



Сен Жермен, за да не ме издигнат на пиадестал. И те все едно го направиха, разбирам 

защо (Линда се смее). Но те … Аз се отървах от много, преди да напусна планетата. Не 

исках да бъда голяма историческа личност, защото рано или късно ще ме свалят от 

пиадестала. Рано или късно някой ще бие вашия рекорд, но да се върнем на темата. 

Шамбра не иска да бъде … те се страхуват да бъдат твърде – “влиятелни и силни“ – не 

тези думи, защото сила не съществува, но точно от нея се страхуват от опита в миналите 

животи – да бъдеш твърде влиятелен, твърде особен. По дяволите! Ако вие не се смятате 

за особени, то кой тогава? Не гледайте встрани, това сте вие! И вие сте тук не просто така 

и спрете да размазвате това и да го очерняте. Вие сте тук не просто така. 

За вас няма да напишат в учебниците. Ще ви направят грандиозен празник в Клуба на 

Възнесените Майстори. Ето какво ще има и това ще ви хареса. Но вие не се опитвате да се 

величаете за сметка на другите. Вие не се опитвате да включите в играта голямото си его, 

да манипулирате другите, да създавате лъжливи интерпретации. 

Някои от вас наистина ли се опитват да създадат лъжливи интерпретации, на това, което 

става? Струва ми се че работата, е в това че по – скоро търсите правдива интерпретация, 

отколкото да се опитвате да създадете лъжлива. Но също така вие се сдържате, защото си 

мислите, “Ние сме само малка група. Ние не можем да бъдем толкова особени.“ Господи! 

… би му харесало това, което правите (те се смеят) и знаете ли, да, вие доведохте тук 

президента на Америка благодарение на свършената работа и тя се вършеше тихо и с 

любов. Същото казахте вие с Калдре за ангелите. Те правят всичко много тихо. Те не 

искат да се окажат в светлината на прожекторите или още някъде. Те го правят, и това 

работи. 

ЛИНДА: Истина е. 

АДАМУС: Сега ние се насочваме в “И….“. Сега вървим от двете страни на реката, 

разхождаме се в двата свята, вече не на теория, а на практика. Липсата на тази игра ще ви 

побърква, дезориентира и от време на време ще създава трудности за ума – как ги 

наричаме? 

ЛИНДА: Нарсофобия. 

АДАМУС: Нарсофобия. Страх да не изглеждате твърде особени. Вие сте особени и точно 

това ще ви каже Връзката с Бога, когато за първи път се включите към нея. Вие ще чуете, 

ще усетите, “Ти си обичан и ти си особен. Ти си любим за мен, душата ти и ти между 

впрочем ме научи да обичам, ти си особен,“ заради това, което решихте да направите 

оставайки на планетата в това време, когато това е безусловно необходимо. Без това, което 

правите, вие – и другите хора на планетата, но аз говоря за вас – без това новата физика 

щеше да разбие всичко тук на парчета. Щеше да бъде твърде много. Технологиите биха 

излезли от контрол или щяха много да злоупотребяват с тях. 



Казах ви преди няколко Шоуда, да наблюдавате какво става, когато седим на пейката в 

парка. Наблюдавайте какво става на планетата. Усетете това, а после усетете вашата роля 

в случващите се сега промени. 

Бих могъл да продължавам списъка на FM – дълъг 300 страници – неговите наблюдения 

върху Шамбра. Изброих тези от тях, които оказват основно влияние и сега той доработва 

и настройва FM връзката и я пуска отново към 22 януари. 

Това е просто напомняне за най – дълбоките нива, отвъд пределите на шума, отвъд 

сдържането, отвъд всичко това, за което говорихме днес, сега обновено напомняне за това 

че този плод на розата, този път към изхода, тази връзка и общуване между човекът и 

душата – съществува. Това ще бъде постоянно напомняне за това, че я има. Сега 

преместете се в нея чрез “И….“ Ще продължавате да можете – това беше голямо 

осъзнаване за FM – ще продължавате да играете играта “не чувам; аз нищо не чувствам; 

няма я“ и после да чувствате. Вместо само да се опитвате да се насилите да кажете, “Еми, 

тук е,“ но после умът ви се бунтува и казва, “Но всъщност не е така. Не чувам нищо.“ 

Новият сигнал на FM ще се намира в “И….“ Вие играете тази игра и връзката съществува. 

Нека хубаво да вдишаме това и да завършим този ден с мераб. 

 

Мераб “И....“ 

Събираме се заедно с ФМ и Кутхуми, който разбира се също е тук, а също и Тобиас и 

цялата Шамбра, преминала от другата страна, за да помогнат на FM. 

(музиката започва да свири) 

Хайде сега да приведем “И….“ от теория, от вестници и книги, нека в тази велика 2022 

година го въплътим в живота си. 

“И….“ означава, че вие вече не зацикляте на един отговор или едно решение. 

“И….“, че винаги има алтернатива. Винаги, винаги. Никога няма единствено решение, 

винаги има алтернативи, може би такива, които вие никога по – рано не сте виждали. 

“И….“ означава, че сте човек. Имате болки, болести и проблеми, дразните се, но го има 

“И….“ Вие – сте Майстор. 

“И….“ е когато човекът и Майсторът, образно казано, могат да се погледнат един друг в 

очите – човек и Майстор. 

Вие, човекът гледате право в очите на Майстора. 

Вие, Майсторът гледате право в очите на човека. 



“И….“ сте вие двамата, вие сте всичко. Можете да преработвате проблемите си докато не 

се върнат кравите от пасбището (идиом – “до посиняване“) и сега можете да им позволите 

да се превърнат в мъдрост. Вие просто отваряте вратата, портата – ха! – и позволявате на 

кравите да се превърнат в мляко. 

“И….“ означава, че вече не сте заседнали в своята безкрайна или нещастна преработка 

(Адамус се подсмихва) – в нещастна преработка – която чрез “И….“ вие я превръщате 

цялата в мъдрост. Преработката може да продължава да е тук, но много скоро тя просто 

ще изчезне от съзнанието. Тя не е важна и в крайна сметка, ще напусне, защото вие сте я 

прекрат“И….“ ли. 

“И….“ означава, че можете да се преструвате, че нямате изобилие, но тогава просто 

сп“И….“рате с това, идва осъзнаването, че изобилие е имало винаги. Не е било нужно да 

мислите за него. Не е било нужно да го планирате. Вие просто отворихте тази врата и 

позволихте “И….“ изобилието. Тази ваша част, която все още иска да бъде лишена от 

изобилие – ух! Е нека я има. Но много скоро тя ще изчезне от съзнанието. Тази стара игра 

приключва. Просто изчезва. Тя също се превръща в мъдрост. 

“И….“ това е новата физика на реалността. Някаква част от вас иска да вярва във 

вълшебството, иска да вярва в това, което обикновено наричат фантазия, в това, че тя е 

реална и вие мислехте, мечтахте, но не се осмелявахте да направите крачка в тази посока, 

опасявайки се, от това, което може да стане, опасявайки се, че всичко това може да се 

окаже просто измислица. Затова вие си позволихте само да мечтаете, а не да я живеете. 

Но сега ние отиваме в “И….“. Този път ние влизаме зад друга врата. Не сме заседнали с 

едни и същи ограничени възможности. Ние внасяме други варианти и вие разбирате, че в 

“И….“ има фантазия, но това не е фантазия, а реалност. Това, което наричахте фантазия – 

е реалност и тя е достъпна и точно тук, когато тя преминава през “И….“ вие можете да я 

живеете и да получавате опит. 

Вие разбирате – говорили сме за такива неща, като магията – какво е магията – това е 

просто позволяване на енергиите да работят за вас. Но обикновено вие се съпротивлявате 

на това. Подхождахте към това от емоционална или ментална гледна точка и я оставяхте в 

страната на фантазиите. Но сега ние отваряме друга врата. 

Предстои ви да отворите много врати в “И….“. Ние отваряме друга врата и разбираме, че 

магията това … няма никаква магия. Всъщност това е просто позволяване на енергиите да 

работят за вас. Изглежда магическо за Мъгъла, но сега то изобщо не е. Така и трябва да 

бъде. 

Ще се чудите защо са се съгласили на не – вълшебен живот, защо са се ограничавали с 

толкова малко количество варианти. И, да, има част от вас, която продължава да иска да 

бъде вълшебна, но още не е станала такава. 



Но сега, когато позволихте на енергиите си да ви служат и това е магия, тази стара ваша 

част, която искаше да е магьосник – това беше разочарован вълшебник – той просто 

започва да изчезва. И докато той угасва, той губи силата си, а докато губи силата си, той я 

превръща в мъдрост. 

Той дълго се съпротивляваше на мъдростта, защото тогава играта трябваше да приключи. 

Но сега той става мъдростта. 

Не че мъдростта се опитва да го съблазни, изобщо не. Мъдростта просто го чака. 

Мъдростта не се опитва да го засмуче в корема си. Мъдростта просто чака. И в “И….“ 

илюзията за “липсата на вълшебство“ губи силата си. Това старо разочарование, старо “не 

– вълшебство“ губи силата си. И сега то се превръща в мъдрост. Това е “И….“. 

Божествената връзка между човешкото и божественото не използва думи. Тя не използва 

дори картини. Умът би я нарекъл “неопределеност,“ без определения, но тя винаги е 

съществувала. 

Това е константа, различна от останалите шумове и връзки. Тя дори е по – постоянна, 

отколкото вашата връзка с минал живот, с гласа от минал живот. 

Това е константа, която винаги съществува, защото това е вашата енергия и тя винаги е 

съществувала. 

Когато навлизаме в “И….“, ние навлизаме в “И….“ и изведнъж вие просто знаете, че тя е 

тук. Изведнъж вие я чувствате и знаете, че тя е тук. И отначало се опитвате да я опишете с 

думи или картини, но после разбирате, че тя не трябва да бъде такава. Тя не иска да бъде 

такава. 

Тя е много по – свободна от тях. И вие се чудите, как вие, човекът, някога ще разберете, за 

какво ви говори тя, но после вдишвате дълбоко в “И….“ и осъзнавате, че разбирате 

всичко. Това е вашето естествено състояние на общуване и съзнание. 

Думите, символите, картините не бяха естествени. Това бяха интерпретации. Но сега вие 

виждате в “И….“ и осъзнавате, че това е песента на душата, връзката между човека и 

Майстора, винаги съществуваше. И Майсторът не се опитва да казва на човека какво да 

прави. Майсторът не се опитва да прави избори в живота ви. Това е просто общуване, “Аз 

Съм това Което Съм. Ти не си сам.“ 

И човекът разбира, че е време наистина да приеме и пусне Майстора в своя дом, тук в тази 

реалност. Това е новата физика на човека и Майстора заедно, те вече не са разделени. Те 

вече не са на разстояние. Вече не са изгубени. 



Това е нова физика – човек и Майстор. Майсторът се наслаждава на това, а може би дори 

повече от колкото човекът, намирайки се в този свят И бидейки в измерението на 

Майстора. 

(пауза) 

Обновената FM връзка ще носи съобщение и напомняне за това, че вие чувствате всичко, 

може би понякога твърде тежко. 

Едно от обстоятелствата, които FM осъзна в своето изследване, това е прекомерната 

чувствителност на Шамбра, за която той никога допреди това не е знаел. Те са прекалено 

чувствителни, като свръхчувствително радиоустройство – говоря с неговите думи – много, 

много чувствително. И тази чувствителност накара много да се затворят, изолират – 

толкова са чувствителни. 

Той разбра, че заради своята чувствителност те се скриха, а после казаха, “Нищо не 

чувствам,“ защото чувстваха твърде много. 

И FM връзката сега носи “И….“, за да каже, “Аз съм чувствителен и това не ме 

претоварва. Вътре в себе си мога да различа, кое е важно да осъзнавам и кое не е. Мога да 

различавам, кое е мое и кое не. Мога да бъда много чувствителен и да не се претоварвам, 

защото за интерпретацията нямам нужда от ума си, своя разум. Ето какво предизвикваше 

претоварването.“ 

“Сега аз просто разчитам на своята чувствителност, на своите 200 000 ангелски сетива, на 

своята много чувствена природа, с тях аз не мога да бъда претоварен.“ 

Сега FM връзката се завръща внимателно настроена на Шамбра, на вас. 

Нужна ли ви е тя? Изобщо. Но ако сте се заблудили, приятно е да знаете, че има 

постоянно напомняне. 

Приятно е да знаете, че има такива, на които не им е все едно, които настроиха това 

напомняне в случай, че някога много се заблудите. А да се заблудиш е лесно, защото дори 

веднъж FM в своите изследвания разбра, че с повишаването на шума на планетата, с 

всички случващи се вълнения и техния интензитет, има тенденция от време на време да се 

отклонявате от пътя. 

Ако е необходимо, просто се настройте на FM - връзката на Шамбра и тя ще ви напомни, 

че всичко е точно тук. Тази връзка между човека и духа винаги е била тук, винаги е била 

ваша. 

Сега вдишваме дълбоко. 

(пауза) 



И с това скъпи мои приятели, FM се покланя и кимва на всеки от вас. Той ще продължи 

работата си. Той ще идва от време на време. 

От името на всички напуснали Шамбра – с тях е Сарт, с тях е Едит – от името на всички 

напуснали, продължавайте. Продължавайте да правите това, което правите. 

Продължавайте да бъдете тук, на планетата, като Майстори. Не се съмнявайте в себе си. 

Не се принизявайте. Разбирайте защо сте тук. 

Сияйте със светлината си и когато го правите, тази светлина осветява и отваря вашето 

собствено “И….“, а после тя огрява и целия свят. То ще бъде вятъра, променящ се заедно с 

желанията на човечеството на тази планета. 

Нека вдишаме хубаво и дълбоко. 

За мен беше дълъг ден. Отначало в Дома на Кихак, сега тук. Ще се върна в Клуба на 

Възнесените Майстори, ще вдигна крака над камината, ще продължа да ям местната храна 

– хм – и ще пребивавам в пълно възхищение от Шамбра, било тя от моята страна или на 

Земята. 

И с това Аз Съм Адамус Сен Жермен. Благодаря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


