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4. SHOUD 

FONTOS MEGJEGYZÉS: Ez az információ talán nem számodra készült kivéve, ha teljes felelősséget 
vállalsz az életedért és a teremtéseidért. 

 
 

* * * 
 
 
 

Vagyok, Aki Vagyok, Adamus Saint-Germain. 
 
Üdvözöllek titeket drága Shaumbra 2022-ben! Hm. 
 
Vegyünk egy jó mély lélegzetet, amikor elkezdjük 
ezt a Shoudot. (Adamus vesz egy mély lélegzetet) 
 
KERRI: Hé! Hahó! 
 
ADAMUS: Próbálom itt egyensúlyba hozni magam. 
Ó, a kávém! Drága Kerri, köszönöm. Ó, és még 
finomságot is kaptam mellé. 
 
KERRI: Azokat Vanessa készítette. 
 
ADAMUS: Vanessa készítette házilag. Kávé és süti. 
Ez annyira rendben van. Szinte már olyan, mintha 
varázslat történt volna, hiszen tudjátok éppen most 
jövök a Keahak Házából. Ide kellett sietnem a Shoud-ra és közben egy kicsikét megéheztem. Még 
egy Felemelkedett Mester is megéhezhet néhanapján. Köszönöm drága Kerri, mert csak ezt a 
vizet hagyták itt nekem – vizet! – egy Felemelkedett Mesternek. 
 
KERRI: Örülök. Azért, hogy hidratált legyél! 
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ADAMUS: Jó. Jó. Köszönöm. Iszom egy korty kávét, ahogy elkezdjük ezt a Shoud-ot. 
 
Üdvözöllek – mm, finom. – Üdvözöllek 2022-ben és máris azzal kezdem, hogy azt mondom, hogy 
azzal, hogy most belépünk ebbe az új évbe, ezzel együtt egy teljesen új szakasz kezdődik a 
Shaumbra számára. Mondhatni a világ számára is, de az már zajlik egy ideje. Most pedig már a 
Shaumbra számára is egy új szakasz kezdődik. 
 
 
Természetes védelem 
 
Mielőtt folytatnám, szeretnék rámutatni a természetes védelem fontosságára és értékére. 
Beszéltem erről a múlt havi Shoudban. Beszéltünk erről a Keahak-ban. És továbbra is 
emlékeztetni foglak titeket erre a természetes védelemre. 
 
A világ most temérdek sok változáson megy keresztül és a dolgok nem lesznek könnyebbek. Nem 
lesznek jobbak és a változások nem fognak lelassulni. Ezeket a változásokat kérték. Sőt, szinte 
már követelték mindazok a bolygón, akik tudatossággal rendelkeznek, akik megértik, hogy itt van 
az ideje az emberi biológiai test, továbbá az összes rendszer megváltozásának. Beszéltünk erről 
már a ProGnost-ban. Az emberek ezért meditáltak, imádkoztak, mert azt kérték – hogy 
megtörténjen a változás és tessék, most itt van és nem fog rögvest eltávozni. És ez időnként 
ijesztő, félelmetes, maga alá temető, letaglózó és elmét megdermesztő lehet. Ezen kívül egy 
nagyon magas szintű szorongás és minden egyéb is a velejárója a változásnak. 
 
Lesznek, akik továbbra is a változásra fognak vágyni, a dolgok megváltozást akarják és ezzel együtt 
lesznek olyanok is, akik ezt megfelelő módon vissza akarják fogni. Azért mondom azt, hogy ez 
„megfelelő”, mert azok, akik a változást akarják – mint ti is sokan – mindezt a gyors változások 
következményeinek alapos megfontolása nélkül akarjátok. 
 
Vannak olyanok a bolygón, akik most ezt az egészet lényegében visszatartják és egy szinten ennek 
meg van a maga értéke, mert ez akadályozza meg, hogy a változások annyira gyorsan történjenek, 
hogy az elpusztítsa a bolygót, mert bizonyos változásokat azonnal akartok. Már ma! Az a 
kívánságotok, hogy bárcsak már megtörténtek volna és sokan vannak hozzátok hasonlóak a 
bolygón. De, ha a változás túl gyorsan történne, az annyira kibillentené a dolgokat az 
egyensúlyból és olyan hatalmas káoszt okozna, hogy a dolgok egyszerűen nem úgy történnének, 
ahogy azt szeretnétek. 
 
Tudom, hogy egy páran türelmetlenek vagytok és lenézitek azokat az embereket, akik vissza 
akarnak térni a „régi szép időkhöz” – legyen szó akár a vallásokról, vagy egyszerűen csak a 
társadalmi értékekről, de egy bizonyos értelemben ezek az emberek egy egyensúlyt tartanak fent 
a számotokra, akik azonnal akarjátok a változásokat. 
 
Mivel ebben a 3D-s világban éltek, aminek meg van a maga fizikája, ez az, ami kiegyensúlyozza a 
változásokat. És mivel jelenleg ebben a 3D-s világban éltek, itt a változások nem következhetnek 
be azonnal, egyetlen csettintésre, hanem egy bizonyos időintervallum során bontakoznak ki, 
annak ellenére, hogy az idő nem létezik. Tehát az, ahogy ezek a változások most kibontakoznak, 
az teljesen rendjén való. Ez nem azt jelenti, hogy adjátok fel az álmaitokat, a padon üléseteket, 
az emberiség számára kívánt jobb dolgokat, hanem azt jelenti, hogy tartsuk tiszteletben azokat 
is, akik, hogy úgy mondjam most visszafogják egy szinten ezeket a vadlovakat. Nem fogják 
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legyőzni a változás iránti vágyatokat és álmotokat itt a bolygón. Nem fogják megakadályozni az 
Atlantiszi Álom valóra válását. Ezt semmiképpen sem tudnák megakadályozni vagy visszafogni, 
mert túl nagy a lendület, túl sok a vadló – de akkor is tartsátok tiszteletben őket, amiért nekik 
köszönhetően a változások egy olyan ütemben bontakoznak ki, ami a legtöbb ember számára 
kezelhető. 
 
Drága Shaumbra, ezeknek a jelenleg tartó változásoknak a kellős közepén rendelkeztek ezzel a 
természetes védelemmel. És ezt láthattuk is egy közvetlen tapasztalás által, ami egyértelmű 
bizonyítékkal szolgált erről a Shaumbra számára az elmúlt hónapban, ami szándékosan így lett 
tervezve. Nem arról van szó, hogy mi döntöttük volna ki azt a fát Koná-n a Villában, csak az volt 
a lényeg, hogy ott volt az a természetes védelem – és nem csak Cauldre-től és Lindától, hanem 
az összes Shaumbrától és a mi oldalunkról is, – hogy ezzel a példával érzékeltessük számotokra, 
hogy történni fognak dolgok. Fák fognak kidőlni. Tüzek fognak égni, lángolni. De ti, amiatt a 
munka miatt, amit végeztek, egészen addig, amíg ott ültök azon a padon – vagyis egészen addig, 
amíg nincsenek politikai vagy erkölcsi elvárásaitok, amíg nem próbáljátok megváltoztatni az 
emberiséget, amíg egyszerűen azért vagytok itt, hogy kisugározzátok a fényeteket a bolygóra 
annak érdekében, hogy képesek legyenek meglátni a potenciáljaikat – hogy beleláthassanak a 
sötét energiákba, ahogy ezt manapság hívják – ami nem sötét, mármint nem negatívat jelent, 
hanem egyszerűen csak az ismeretlen energiákat jelenti, amik ugye a potenciálok – és egészen 
addig, amíg a MesterLétetekben tartózkodtok itt a bolygón, itt lesz számotokra ez a természetes 
védelem. Mindenféle dolgok fognak körülöttetek történni, de ti rendelkezni fogtok ezzel a 
természetes védelemmel. 
 
Akkor most, vegyünk erre egy jó mély lélegzetet, amíg kortyolok egyet a kávémból. Ahogy Cauldre 
és Linda is említette a Bevezetőben, a levegő egy kicsit még füstös idebent a mostani tűzesettől, 
érezni lehet még a füstszagot. 
 
Tehát, itt van ez a természetes védelem. Hallottatok a tűzről és most egy kicsikét feszegetni 
fogom ezzel Cauldre komfort szintjét, (Linda sóhajt egy nagyot), amit egyébként módfelett 
élvezek. Őt pedig rendkívül kellemetlenül érinti, mert amikor ilyeneket csinálok, akkor az 
energiája, ami egyébként szép elektromos, mondhatni csillogó kék szokott lenni, átvált sötét, 
borús zöldre. 
 
LINDA: Tsssh! 
 
ADAMUS: De, ezt most akkor is el fogom mondani, mert ez egyben arra is példa, hogy többé ne 
fogjátok vissza magatokat! És fejezzétek be a túl sok kételkedést! 
 
Szóval december 30-án kitört a tűz, amiről az előbb említést tettem, amit a nagyon erős szelek, 
széllökések okoztak 2021 év végén, pontosan itt, ezen a területen, ahol a Bíbor Kör Kapcsolati 
Központ található. És ez egyáltalán nem véletlen! El fogjátok kezdeni felismerni, hogy egyáltalán 
nem léteznek véletlenek. Meg fogjátok tanulni, hogyan kössétek össze egymással az energia 
pontokat és el fogtok ámulni azon, hogy ez lényegében milyen nagyon egyszerű. 
 
Tehát a tűz pontosan itt keletkezett. Hogy miért? Azért, mert ideirányul a Shaumbra fókusza az 
egész világról. Több tízezer Shaumbra él szerteszét az egész világon, de mondhatni ennek a 
központi összegyűjtő, kollektív pontja pontosan itt található a Bíbor Kör Stúdióban. Év végén 
szélsőségesen erős, orkánerejű szelek érkeztek. A szél az energia megmozgatásának, a dolgokon 
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történő keresztültörésnek a szimbóluma. Előfordul, hogy az energiák hajlamosak beragadni a 
mocsárba, vagyis megrekedni és olyankor jön a szél. Tehát, egy bizonyos értelemben azt is lehet 
mondani, hogy a Shaumbra volt a szél – „Most már ideje elkezdeni. Itt az ideje, hogy tovább 
lépjünk az emberi faj következő szintjére, a tudatosságnak egy új szintjére, az energia 
megértésébe.” 
 
A Shaumbra lett a szél és bizony nagyon ádázul süvítő szél volt. Ahogy Cauldre is említette, 160 
km/óra sebességgel tombolt, süvített a szél. A szél kegyetlen tombolással és üvöltéssel hozta be 
a változást év végén arra vonatkozóan, ami 2022-ben fog történni. 
 
A szélnek semmilyen elvárása sincs azon kívül, hogy a nagyon régóta beragadt, megrekedt 
energiákat megmozgassa, hogy keresztül söpörjön rajtuk és beindítsa, begyújtsa a tüzet. A 
Shaumbra nem a tűz. A Shaumbra mindössze a szél volt. Kitört a tűz, a szél folyamatosan 
dühöngve tombolt, süvített és hirtelenjében létrejött ez a hatalmas tűz, pontosan itt, a Bíbor Kör 
Kapcsolati Központ közelében. 
 
A Bíbor Kör központja, a Shaumbra központi helye természetes védelem alatt állt. És igen, ez 
nehéz volt Cauldra, Linda, a stáb és az összes Shaumbra számára, akik mind azon tűnődtetek, 
hogy vajon mi fog történni, mert azt természetesen tudtátok, hogy még ha le is égne a stúdió, azt 
újra lehet építeni, de egyáltalán nem akartatok keresztülmenni ezen a folyamaton. És ez a 
tomboló tűz nagyon rövid idő alatt rengeteg sok otthont lakhatatlanná tett, elpusztított ezen a 
nagy földrajzi területen, ami sok és nagy veszteséget okozott, de nagyon kevés, tényleg csak egy 
pár emberáldozatot követelt. Több háziállat pusztult el a tűz során, mint ahány ember. 
 
Majd ezt követően a tüzek lecsendesedtek, a szél elállt és utána sokan elgondolkodtak a 
történteken. Nem csak azok, akik azon a területen élnek, hanem sokan mások is világszerte, hogy 

„Mi lenne, ha elveszítenétek az otthonotokat, az 
értéktárgyaitokat, a tulajdonotokat?” – És én erre az 
egészre ráhangolódtam. – Nagyon sok ember felismerte 
ebben a helyzetben, hogy az értéktárgyaik pótolhatóak. 
Ezzel persze együtt jár egy szomorúság, de az értéktárgyak, 
vagyontárgyak pótolhatóak. Sok ember számára ez az 
egész azt okozta, hogy felismerjék mennyire nagyon bele 
tudnak ebbe időnként ragadni, továbbá azt is, hogy „Mihez 
akarok most kezdeni? Most, hogy egészséges vagyok és 
biztonságban vagyok, mihez akarok kezdeni az életemmel? 
Mi az, ami fontos számomra?” Ez a kérdés még most is ott 
lebeg ezekben az emberekben, mert nem igazán tudják a 
választ, de legalább már feltették maguknak a kérdést! 
 
Tehát, itt volt ez a tomboló tűz, ami nemzetközi figyelmet 

keltett és ismételten szólva – csak, hogy Cauldre még kényelmetlenebbül érezze magát – ez 
egyáltalán nem volt véletlen, hogy pontosan itt tört ki a tűz és hogy a Shaumbra volt a változás 
szele. És az, hogy a változás hogyan következik be, tűz által, vagy bárhogy máshogy, tehát a 
változás módja az nem igazán számít. A lényeg az, hogy ez sürgeti a változás bekövetkeztét. 
 
És ugyanezt fogjátok látni a saját életetekben is. Be fog érkezni a saját szeletek, ami majd 
megmozgatja, megváltoztatja a dolgokat, kifejezetten abban az esetben, amikor 
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megkérdőjelezitek magatokat és amikor féltek a következő lépés megtételéről. Akkor, majd 
beérkeznek a szelek, de közben tudjátok, hogy ott van számotokra ez a természetes védelem. Ez 
a természetes védelem a Mester jellemzője vagy velejárója. Vagyis, az lehet, hogy a szelek 
megmozgatják a dolgokat, de nem fognak titeket megölni. Az lehet, hogy megváltoztatnak 
dolgokat, de nem fognak olyan helyzetet teremteni, amit egyáltalán nem lesztek képesek kezelni. 
 
Tehát, most kivétel nélkül mindannyiótokat arra kérlek, hogy vegyünk egy mély lélegzetet a saját 
természetes védelmetekre és engedjétek ezt meg. Itt van. Része a MesterLétnek. Ez a ti saját 
részetek, szinte azt is lehetne mondani, hogy ez része a ti megállapodásotoknak vagy 
kéréseteknek arra vonatkozóan, hogy itt maradtok a bolygón. 
 
Könnyű amiatt aggódni, hogy mi fog történni. Könnyű belemenni a félelembe és semmit sem 
tenni, ahelyett, hogy tennétek valamit. Könnyű visszafogni magatokat és nem követni az 
álmaitokat vagy a szíveteket. Könnyű amiatt aggódni, hogy mi fog történni – a jövőben – de 
szeretném, ha most tényleg beleéreznétek ebbe a természetes védelembe, amit itt van. És ez 
nem valami angyali tanácstól érkezik és nem is tőlem, hiszen ez a sajátotok. Ez a ti saját Mester 
védelmetek. 
 
És egyáltalán nem véletlen, hogy pont most, miközben csináljuk ezt a Shoud-ot, az Egyesült 
Államok Elnöke, Joe Biden szintén itt lesz a környéken. És egyébként Kerri, amennyiben Joe Biden 
benézne ide a stúdióba, miközben éppen felvesszük ezt a Shoud-ot, megtennéd, hogy 
megkínálod egy csésze kávéval? 
 
KERRI: Igen. 
 
ADAMUS: Kicsit várakoztasd a Mester Klubban és majd később csatlakozom hozzá. 
 
KERRI: Oké! 
 
 
Sugározzátok ki a fényeteket! 
 
ADAMUS: Beszéltem Joe Bidennel, akit persze „JR-nak”hívok. Szóval beszéltem vele mostanában, 
de persze nem az ébrenléti állapotában, hanem az álom állapotában. És egyébként én teljesen 
anti-politikus vagyok. Engem nem érdekel, hogy valaki konzervatív vagy kommunista. Az nem 
számít. Már régóta együtt dolgoztam a politikusokkal, a királyokkal és mindenki mással is, de vele 
csak mostanában beszéltem és azt mondtam neki, hogy „Tudod JR, te vagy az Amerikai Egyesült 
Államok Elnöke. Te tényleg nem politikus vagy. A te feladatod nem a törvényhozás, az új 
törvények engedélyezése, beiktatása. Ez más emberek munkája. A te dolgod az, hogy 
inspirációval szolgálj. Hogy inspirációt adj – mert az amerikaiaknak erre van szükségük. Ez az, 
amire mindenkinek szüksége van a vezetőjétől, bármelyik országban éljen is – a valódi és őszinte 
inspirációra. Nem arra van szükségük, hogy engedélyeztess sok törvényt. Sőt, igazából meg 
kellene szabadulnod az összes törvénytől. Nem azért van rád szükségük, hogy megemeld az 
adókat. Sőt, meg kellene szabadulnod az adóktól is. Az embereknek a te inspirációdra van 
szükségük.” 
 
És még azt is mondtam, hogy „Tudod JR, megválasztottak téged, de egy kicsivel több fény most 
nagyon jót tenne. Ha egy kicsivel több fényt sugároznál magadból, mert mondhatni visszatartod 
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a fényedet. A politikai játszma-szerepét játszod. Megpróbálod a helyes dolgot tenni. Pedig ez 
senkit sem érdekel. A szenátus, a kongresszus úgyis harcolni fog egymás között, amire jelenleg 
szükségük van, az az inspiráció.” 
 
Így folytattam, hogy „Joe, emlékezz arra, hogy „Inspiráld a tudatosságot!” Úgy nézett rám 
tudjátok, mint amikor egy állat közvetlen közelről belenéz egy autó fényszórójába. És annak 
ellenére, hogy álomállapotban volt, mégsem fogta fel teljesen, amit mondtam, ezért aztán azzal 
folytattam, hogy „JR, az emberek tudni akarják, hogy van remény. Tudni akarják, hogy léteznek 
lehetségességek, lehetőségek. Tudni akarják, hogy nem csak egy újabb politikus vagy, aki a 
politikai játszmát játssza, aki megpróbálja újra választtatani magát, hogy megpróbáljon bizonyos 
elvárásait megvalósítani. Ragyogd ki a fényedet! Sugározd a fényedet!” 
 
Én a következőt javasolnám neked, hogy „Ott van az Ovális Irodád. Persze én jobban szeretem 
Kör Irodának nevezni. Tehát, ott van ez az Ovális Irodád. És tényleg nagyon szépséges széked van. 
De, most már szerezz be egy szépséges padot is oda magadnak. És tedd oda oldalra, az Ábrahám 
Lincoln festmény alá, ott van egy kis hely. Tedd oda és úgy naponta egyszer vagy kétszer ülj le 
arra a padra és egyszerűen csak sugározd ki a fényedet, mert neked jó fényed van. Csak arról van 
szó, hogy nem használod. Sugározd ki a tudatosságodat! Ne aggódj már többé a demokraták és 
a republikánusok miatt. Fejezd be az aggódást a számlák miatt és amiatt a jókora elvárás miatt, 
hogy mennyi pénzt is jelent az a számla, amit megpróbálsz keresztültolni a rendszeren? Fejezd 
ezt be! Az embereknek jelenleg inspirációra van szükségük, a fényedre.” 
 
Abban nem vagyok biztos, hogy ezt megértette, felfogta-e vagy sem, de amit mondtam, az 
legalább arra elég volt, hogy ellátogasson ide, erre a területre. És ismételten szólva, ha mégis 
beköszönne ide hozzánk, az is elég, ha kérsz tőle egy aláírást. Én is odaadom a saját aláírásomat. 
És ez egyáltalán nem véletlen, itt nem arról van szó, hogy összekötöd az elkóborolt pontokat 
egymással. Úgy értem ez a tűz pontosan itt történt. És az sem véletlen, hogy mi is pont most itt 
vagyunk. 
 
Tehát, ez a ti feladatotok. Nem azért vagytok itt, hogy az elvárásokon dolgozzatok, vagy, hogy 
megmentsétek a világot. Ezt már megtettétek és most vannak mások, akik át akarják venni 
tőletek azt a szerepet, amit játszottatok. Nem azért vagytok itt, hogy mindenféle dogmákat 
népszerűsítsetek! Nem azért vagytok itt, hogy a társadalmi problémákat vitassátok meg. Tényleg 
nem ezek miatt a dolgok miatt vagytok itt! És tisztában vagyok vele, hogy már korábban is 
hallottátok ezeket a szavakat tőlem, de mégis sokan folyton visszatértek és ezekkel a dolgokkal 
próbálkoztok, mert azt hiszitek, hogy ezek a dolgok nagyon fontosak. 
 
Pedig a legfontosabb dolog, amit most megtehettek az az, hogy itt legyetek a bolygón és 
kiragyogjátok a fényeteket. Ennyi. És amikor ezt teszitek, akkor az összes többi dolog szolgálni fog 
és értetek fog történni a saját személyes életetekben, hiszen rendelkeztek ezzel a személyes 
védelemmel. Áramlik hozzátok a bőség. Az egész áramlás titeket szolgál. Nem kell dolgoznotok a 
FényTesteteken. Az egyszerűen csak ott lesz. Nem kell dolgoznotok a különféle helyzeteken, mert 
azok maguktól megoldódnak. Az élet rendkívül könnyűvé válik. És akkor hajlamosak lesztek azt 
gondolni, hogy „Akkor most el kell kezdenem prédikálni és el kell kezdenem másokat 
megváltoztatni.” Nem! JR-hoz hasonlóan, csak üljetek le arra a padra. A világnak most olyan 
emberekre van szükségük, akik egyszerűen csak a fényük kisugárzásával inspirálják a 
tudatosságot. 
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Ez egy elég egyszerű dolog, mert a bolygó jelenleg sok nagy változás küszöbén áll. És én itt most 
nem arról beszélek, hogy ezek a változások a jövőben fognak megtörténni, hanem arról, jelenleg 
is éppen a kellős közepén vagytok ezeknek a változásoknak. A világ temérdek sok változáson 
megy most keresztül, amiket az emberek akartak, kértek. Hiszen ezeket a változásokat senki sem 
erőlteti rá a bolygóra – hanem az emberek akarták ezeket. Ezek közül az egyik nagy dolog az a 
képesség, hogy az emberiség, az emberek képesek legyenek meglátni azokat a potenciálokat, 
amiket korábban még nem láttak, hogy képesek legyen túllátni a dualitáson, hogy képesek 
legyenek túllátni a harcokon és a csatákon, hogy képesek legyenek túllátni az őseiken, a régi 
tradíciókon, hagyományokon és hogy képesek legyenek túllátni az „éppen csak, hogy elég” 
tudatosságon itt és most, ezen a bolygón. 
 
Arra van szükségük, hogy belelássanak ebbe, amit én sötét energiának hívok, azokba a 
potenciálokba, amiket korábban nem voltak képesek meglátni. A választás már rajtuk múlik, 
nekik kell eldönteniük, hogy mit akarnak tenni. De, amikor a sötétben vannak, vagyis amikor 
nagyon le vannak korlátozva azokra a potenciálokra, amiket az őseik adtak át nekik, továbbá 
azokra, amikbe beskatulyázták magukat ebben az életükben, akkor a dolgok továbbra is 
ugyanolyanok lesznek, nem fognak változni, hanem ugyanolyanok maradnak, mint eddig, 
egészen addig, amíg valami fel nem robbantja azokat. 
 
De, ha a fény bevilágít ebbe a sötét energiába, vagyis a potenciálokba, akkor képesek lesznek 
meglátni azokat és azt mondani, hogy „Talán létezik ennek egy jobb módja is.” És az lehet, hogy 
félnek azt kipróbálni és megtapasztalni, de legalább tudják, hogy az ott van. És akkor azt 
mondhatják, hogy „Létezik egy megoldás a globális éhezésre.” Létezik egy megoldás arra, hogy 
most Gaia éppen távozóban van, ahol nekünk kell fel vállalnunk a felelősséget az egész bolygóért. 
Nagyon aktuális téma manapság a környezet és a globális felmelegedés, illetve lehűlés, a globális 
klímaváltozás, amit elég sok zaj vesz körül, de a helyzet az, hogy nem látják az ezzel kapcsolatos 
potenciálokat. És ilyenkor elvesznek az apró részletekben. Belevesznek ezekbe az apró 
részletekbe és az összes energiájukat olyan dolgoknak kezdik szentelni, mint a szél és a 
napenergia, ami rendben van, csakhogy ezek szerfelett korlátozottak. 
 
Amire a bolygónak és az emberiségnek most szüksége van, az az energia megértése „Mégis mi a 
fene az?” ahelyett, hogy csak azt mondanák, hogy „Építsünk még több szélerőművet!” Ezek igen 
elavultak, idejétmúltak lesznek hamarosan, mert ott lesz az energiának egy sokkal nagyobb 
megértése abban az értelemben, hogy mi is az energia és hogyan lehet azt az előnyünkre 
használni éppen abban, amit teszünk. 
 
Ezért vagytok itt, ahogy JR is ezért van itt, bár ő egy politikus. Ti pedig metafizikusok vagytok. 
Azért vagytok itt, hogy kisugározzátok a fényeteket, ami egyszerűen csak annyit tesz, hogy ott 
ültök a padon, egy széken vagy a saját fürdőkádatokban, vagy akárhol máshol – mondjuk az 
autótokban. Ez mindegy. De, azt jelenti, hogy itt és most kiragyogjátok a fényeteket. 
 
Mindjárt beszélni fogunk arról, hogy a saját életetekre vonatkozó legtöbb aggodalmatok, a 
feldolgozási folyamataitok és a problémáitok meg a többi emberrel kapcsolatos dolgok túlnyomó 
része el fog távozni. Talán, nem elég gyorsan, de ezek el fognak távozni. Nem fogtok majd 
dolgozni a saját életeteken, a túléléseteken azon, hogy éppen csak, hogy megéltek valahogy. Nem 
kell majd ezt tennetek, hacsak kifejezetten nem akarjátok ezt tenni. De, nekem az az érzésem, 
hogy a legtöbben ebbe már nagyon belefáradtatok. Túl akartok már ezeken lépni, ami 
lényegében rendkívül egyszerű. Ez az egész a megengedésről szól. Ennyi az egész. A 
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megengedésről szól, ami egy természetes tovább fejlődés. És ennek a lényege a megengedés. 
 
De, amikor fennakadtok a kétség és az aggodalom hálójában, amikor megrekedtek a régi 
csatákban, valamint abban, hogy tényleg nagyon megkérdőjelezitek azt, hogy kik vagytok, akkor 
ezt nem engeditek meg. Pedig ez annyira egyszerű, hogy beleléptek a megengedésbe és aztán 
pedig meglátjátok, hogy mi történik azzal a természetes védelemmel, ami ott van bennetek. 
 
Helló, Eesa drága édes Lindája! Hogy érzed ma magad? 
 
LINDA: (kis szünetet tartva) Jól. 
 
ADAMUS: Én ezt most megkóstolom – te is kérsz egy falatot? 
 
LINDA: Köszönöm, nem kérek. Jól vagyok. Egészen jól vagyok. 
 
ADAMUS: Hm. Tudod, eddig a Keahak Házában voltam, most meg át kellett ide sietnem – ez 
meghozza az étvágyat. 
 
LINDA: Lenyűgöző! 
 
ADAMUS: Ez a süti isteni finom. Mm. Nem tarthatnánk egy kis szünetet a Shoudban, amíg 
megeszem ezt? 
 
LINDA: A lisztmentes csokitorta egészen bámulatos. 
 
ADAMUS: Nekem mindegy, hogy van benne liszt vagy nincs, ez akkor is mennyei! És Cauldre most 
éppen azt mondja nekem, hogy nem valami udvarias dolog egyszerre enni és beszélni, előadást 
tartani, de én azt csinálok, amit akarok. Kérsz egy kicsit belőle? Isteni finom. 

 
LINDA: Egyél csak! 
 
ADAMUS: És kérsz egy kis kávét, 
leöblíteni a sütit? 
 
LINDA: Csináld csak! Csak szegény 
Geoff-nek ezt később meg kell néznie! 
 
ADAMUS: Ugyan, most valahol máshol 
van. 
 
Tehát (Adamus nevet) 2022 – micsoda 

egy év lesz a Shaumbra számára! (Adamus sóhajt egyet) Sokat beszéltem a megengedésről. 
Feltűnt ez nektek? Úgy értem… 
 
LINDA. Igen. Igen. 
 
ADAMUS: Igen? 
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LINDA: Igen. 
 
ADAMUS: Rákerestetek már arra, hogy összesen hányszor használtam a „megengedés” szót az 
elmúlt három évben? 
 
LINDA: Még nem, de Jean és én meg fogjuk ezt tenni. 
 
ADAMUS: Igen, megnézhetnétek. 
 
LINDA: Rendben. 
 
ADAMUS: Hát, bizony sokszor használtam ezt a szót, hiszen nagy jelentősége van. 
 
LINDA: Igen, biztosan. 
 
ADAMUS: De, most már nem fogok olyan sokat beszélni a megengedésről. 
 
LINDA: Miért?! (mind a ketten nevetnek és Adamus elkezd köhögni) Bocs, hogy… 
 
ADAMUS: Mindjárt megfullasztod szegény Cauldre-t. (Linda nevet) Hogy miért? Még többet 
szeretnél hallani a megengedésről? 
 
LINDA: Igen! Mert az remek és működik. 
 
ADAMUS: Nem unod még rettenetesen? 
 
LINDA: Nem. 
 
ADAMUS: Én már nagyon unom. 
 
LINDA: Nem. 
 
ADAMUS: Tudod, hogy ez egy rendkívül egyszerű dolog, mégis a Shaumbrának meggyűlik vele a 
baja. Eszem ebből még egy kicsit. 
 
LINDA: Azért is jó, ha beszélsz róla. 
 
ADAMUS: Most beszélj te egy kicsit, amíg én eszegetek. 
 
LINDA: Ezért is van az, hogy jó, hogy beszélsz róla, mert amikor a könnyedségre van szükségem, 
akkor megtalálom a megengedés terét magamban. 
 
ADAMUS: Igen. 
 
LINDA: Kifejezetten manapság, amikor minden tiszta őrület. 
 
ADAMUS: Kérhetnék egy keveset még abból a krémes szószból a süti tetejére, mert valami 
elképesztően finom? Csak még egy kicsikét Kerri tudod, csak nekem. Köszönöm. 
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KERRI: Hát persze! 
 
ADAMUS: Köszönöm. Megérkezett már Joe? Nem, még nem. 
 
KERRI: Milyen Joe? 
 
ADAMUS: Biden. 
 
KERRI: Ó! Nem. Nem! 
 
ADAMUS: JR. 
 
KERRI: Azt hittem a gyerek apjáról beszélsz. Nem. 
 
ADAMUS: Na – ehh – mindegy, most már nem fogok a megengedésről beszélni. 
 
LINDA: Ó! 
 
ADAMUS: Valami újba kezdek bele, amit a hányingerkeltő unalomig fogok ismételni. (mind a 
ketten nevetnek) 
 
 
És.… 
 
2022-ben, a mai naptól kezdődően ez az ÉS-ről…. – ÉS....– az ÉS-ről…. fog szólni és úgy, hogy négy 
pont áll mögötte: ÉS…. 
 
Régebben azt mondtam, hogy azt szeretném, ha a Shaumbra miatt emlékeznének rám ezen a 
bolygón és igazából azt szeretném, ha két dolog miatt emlékeznének rám: Az egyik a 
Megengedés, a másik pedig az ÉS. Sokat beszéltem már a megengedésről, de most elérkezett az 
ÉS…. ideje. 
 
Ennek hatalmas jelentősége van. Ez az ÉS pont, pont, pont, pont. Emlékeztek arra, hogy egy 
nemrégi ülésen – bár valószínűleg nem emlékeztek rá – a tudatosság és a gondolat közötti 
különbségről beszéltem. A gondolat olyan, mint egy ÉS, ami mögött egy pont áll. A tudatosság 
pedig olyan, mint az ÉS, ami után négy pont áll. Pont, pont, pont, pont, mert ez folytatódik, nem 
áll meg. Ez a tudatosság, tehát bele fogunk menni az ÉS-be, pont, pont, pont, pont. 
 
Az ÉS-be…. és ez azért elég izgalmas! Köszönöm Kerri! Nagyon szépen köszönöm. 
 
KERRI: Ez csak természetes. 
 
ADAMUS: Igen, jó. Kérhetnék egy tiszta villát is? Nem akarok… 
 
KERRI: Csak ez az egy villám van. Akkor gyorsan elmosogatom és visszahozom. 
 
ADAMUS. Nem, jó lesz ez így is. 
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KERRI: Nem, tudok műanyag villát adni neked. 
 
ADAMUS: Csak viccelek! Ha kell, a kezemmel is meg tudom enni. Azok Cauldre bacilusai. 
 
Szóval, most bele fogunk menni az ÉS-be…. Sokat fogunk erről beszélni a januári ProGnost-ban és 
a Mester Élete 15-ik része is az És-ről….fog szólni. 
 
Most akkor egy kis ízelítőt adnék nektek ebből. Ti, mint a Shaumbrák, mint Mesterek túl fogtok 
lépni a valóság egysíkú természetén és belementek az ÉS-be…. Ami azt jelenti, hogy egyszerre 
lesztek ott mindkét világban. Egyszerre lesztek ott a folyó mindkét partján. Egyszerre ott tudtok 
lenni mind a két oldalon. Az egyik pillanatban lehettek csak az egyik oldalon, a másik pillanatban 
meg csak a másik oldalon, de belemegyünk az ÉS -be…. 
 
A 2022 januári ProgGnostban sokat fogok beszélni a metafizikáról, ami az új fizikát jelenti a 
számotokra. Ez azt jelenti, hogy továbbra is ugyanúgy benne lesztek az emberi fizikai valóságban 
annak gravitációjával, a levegővel, a szívverésetekkel és minden egyébbel. És most, belemegyünk 
az ÉS-be…., a metafizikába, túllépve a fizikán, miközben itt maradtok a bolygón. És ezt még soha 
egy csoport sem tette meg korábban. Időnként ez nagy kihívást fog jelenteni az elme számára. 
De, a valódi természetetek, a lelketek számára ez semmilyen kihívást nem jelent majd, mert ez a 
természetes. 
 
Bele fogunk menni az ÉS-be…., miközben itt maradtok a bolygón és közben képesek lesztek itt 
lenni másokkal együtt, vagyis inkább mások illúziójával és közben Mesterek is lesztek. 
Belemegyünk az ÉS -be…., ahol fel fogjátok ismerni, hogy az energia tényleg szolgál titeket. És túl 
fogunk lépni az elméleten. Az elméletek csodálatosak arra, hogy beindítsák a dolgokat – az 
elmélet és az erről való beszélgetés – de mi ezen túl fogunk lépni és tényleg, valóban meg fogjuk 
ezt tapasztalni. 
 
Beszélhetnénk sokat az olyan elméletekről, mint 
például a természetes védelemről. Beszéltünk róla 
egy keveset, de nincs ahhoz fogható, mint amikor 
azt meg is tapasztaljátok. Ahogy ezt te is tudod 
kedves Linda, amikor a fa rádőlt a házatokra, 
amikor kiütött itt a tűz, te ezt személyesen is 
megtapasztaltad, ami egy teljesen más dolog, mint 
csupán az elmélet. Sokkal nagyobb mélységgel és 
jelentőséggel bír. És ez ijesztő is lehet és néha ott 
a vágy, hogy az ember megmaradjon az 
elméletnél, de aztán elérkezik annak az ideje, hogy 
belevessétek magatokat a tapasztalásba! 
 
Egész álló nap beszélhetnénk erről az isteni finom sütiről és a tetején levő krémes szószról, de 
amíg nem kóstoljátok meg ti magatok is, addig semmi jelentősége sincs a számotokra. (eszik 
belőle egy újabb falatot) Tehát, ez egy fordulópont a Shaumbra számára az ÉS-ben…. 
 
És ha még mindig azt akarjátok hinni, hogy nem vagytok Realizáltak, akkor először is, „Szégyelld 
magad!” Másodsorban pedig, „Mekkora egy bolond vagy!” Harmadjára pedig, „Lépj túl rajta!” 
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(Linda nevet) Mi van? Én csak egyértelmű és világos vagyok. Úgy értem… 
 
LINDA: Igen, az vagy! (Linda továbbra is nevet) 
 
ADAMUS: A következő a helyzet. Már elértétek a Realizációt. Csak ezt nem realizáltátok eddig, 
vagyis nem ismertétek fel, vagy úgy tettetek, mintha nem is értétek volna el. Már Realizáltak 
voltatok és ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy azt csak színlelitek, hanem azt jelenti, hogy 
visszatértek a természetes állapototokhoz. Hiszen ezt választottátok és ezért is jöttetek el ide a 
bolygóra. 
 
Realizáltnak lenni igazából tényleg csak azt jelenti, hogy elfogadjátok önmagatokat és Mindent, 
úgy, ahogy van. Nagyjából ennyi az egész és fejezzétek azt be, hogy ebben az illúzióban 
rejtőzködtök, hogy ti pusztán csak egy átlagemberek vagytok. Úgy értem emberek vagytok és 
ezzel együtt Realizáltak is vagytok. 
 
Ez az egész Realizáció, megvilágosodás és egyéb játszma rendben van egy darabig, de aztán 
elérkezik egy pont, amikor ezt az egészed elengeditek és felismeritek, realizáljátok, hogy 
Realizáltak Vagytok. Nem olyan nagy ügy ez! És senkire sincs szükségetek ehhez, hogy 
visszaigazolja számotokra. Nem kell ehhez keresztülmennetek egy rakás felhajtáson és 
ceremónián vagy szertartáson. Egyszerűen csak arról van szó, hogy kijelentitek, hogy „Realizált 
Vagyok.” Úgy értem ez tényleg ennyire egyszerű. Aztán pedig felismeritek, hogy mindig is 
Realizáltak voltatok és hogy ez az egész csak egy hatalmas kabaré műsor volt, amikor 
visszatekintetek az életetekre és a játszmákra, amiket játszottatok azt színlelve, mintha nem is 
lennétek Realizáltak, mert jól szórakoztatok a játszmáitok közepette. De, most már Realizáltak 
vagytok. 
 
Sokszor azt kérdezitek, hogy „Ha tényleg Realizált vagyok, akkor miért nem történik minden 
tökéletesen az életemben? És akkor miért nem vagyok teljesen egészséges és teljesen gazdag?” 
Nos azért, mert először is azt a játszmát játszottátok, hogy nem vagytok Realizáltak. Ezért aztán, 
beletelik némi időbe, amíg a dolgok mondhatni felzárkóznak. Másodsorban pedig azért, mert ez 
nem erről szól. Ez nem arról szól, hogy hirtelen suhintotok egyet a kezetekkel és tündérpor hull 
rátok mindenhonnan. Ennek semmi köze sincs ehhez. Ez a makyo, ez az elterelés. 
 
Realizáltnak lenni egyszerűen azt jelenti, hogy „Vagyok, Aki Vagyok. Elfogadom mindazt, Aki 
Vagyok. És elfogadom, hogy sokkal több vagyok annál, mint amit akkor gondoltam magamról, 
amikor még azt hittem, hogy nem vagyok Realizált. Elfogadom, hogy a múltam sokkal több 
mindenről szól, mint amire emlékszem. Sokkal több potenciálom van annál, mint amennyit 
valaha is választottam vagy hittem volna. Sokkal több vagyok, mint hittem, mert azt elrejtettem.” 
Talán, a szégyen miatt, vagy talán azért, mert ez egy hatalmas, óriási játszma volt, de akkor 
hirtelen felismeritek, hogy „Realizált Vagyok” és ez egy ilyen dolog. Nem nagyon különbözik attól, 
mint amikor azt mondjátok, hogy „Most megyek és megmosom a fogam.” Egyszerűen csak 
„Realizált vagyok.” Ennyi az egész. Most már fogadjátok el ezt! Nagyon sok padon ülés vár ránk. 
Ez a bolygó óriási változásokon megy keresztül. És el kell, hogy ismerjem, hogy gyorsabban, mint 
amit én vagy az összes többi Felemelkedett Mester gondoltuk volna. 
 
LINDA: Hm. 
 
ADAMUS: Óriási vágy él a bolygón az átalakulásra vonatkozóan, hatalmas a vágy a változásra és 
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nem csak az aprócska változásokra! Nem csak arról van szó, hogy pár millióval több ember tudja 
jóllakottan álomra hajtani a fejét, hanem a bolygón zajló nagy változásokról, ahol egy teljesen 
más természeti rendszer alakul ki, aminek az ideje közeledik a bolygón. Egy egészen új emberi faj 
megszületéséről szól és egy teljesen új módon fognak intéződni a pénzügyek és maga a gazdaság 
is megváltozik. Ez nem csupán egy kicsit több fa vagy delfin megmentését fogja majd jelenteni, 
ami rendben van ugyan, csakhogy itt sokkal nagyobb, hatalmasabb változások fognak jönni. Ezek 
közé a változások közé sorolom a fizikát is, amiről nagyon hamar beszélni fogunk, ahogy a 
technológiáról is, ami ezt a fizikát támogatja. A technológia a változások szele, ami elhozza ezt az 
új szintű fizikát ide a bolygóra. 
 
Lesznek, akik ezt sokkal hamarabb fel fogják fogni, mint mások. Nem azt mondom, hogy az egész 
bolygó hirtelen egyszerre meg fogja érteni a valóság metafizikáját. De, elegen vannak olyanok, 
mint ti, akik igenis meg fogják ezt érteni, mások pedig majd követni fogják. (Linda elcsen egy falat 
sütit) – Láttam! (Linda nevet) Mások majd követni fogják ezt. De, elegendően vannak olyanok, 
mint ti, akik meg fogják érteni ennek a hatását… ez isteni finom. Nagyon nehéz ám egyszerre enni 
és közben beszélni is. Hm. Hm. Hm. 
 
LINDA: Eleget eszel kettőnk helyett is. 
 
ADAMUS: Igen. (Linda finoman nevet) Jaj, le kell törölnöm a szakállamat. (elővesz egy zsebkendőt 
és megtörli) Ez egy szándékos elterelés volt drága Shaumbra… 
 
LINDA.: Tssssss! 
 
ADAMUS: …Mert ez annyira nehézzé vagy „metává” tud válni, annyira túl van az eddig 
ismerteken. És tudomásom van róla, hogy a meta szó agyon van használva, de akkor is ez történik. 
Tudjátok, hogy megy ez, ti álltok az élen és mindenki titeket követ. De, egy új fizika érkezik a 
bolygóra. A változás szele a technológiából jön, de a valódi változás a valóság fizikájában 
következik be. 
 
Időről-időre beszéltünk ennek bizonyos részeiről – értitek? „időről időre” hiszen az egyik dolog 
pont az idő illúziója. Az idő nem létezik, csak akkor, ha azt akarjátok, hogy létezzen, mert akkor 
létezni fog. A tér sem létezik. És ugyanígy nem létezik se a múlt, se a jövő, ha csak nem akarjátok, 
hogy létezzenek abból a célból, hogy megéljetek egy bizonyos típusú tapasztalást – mert akkor 
ez rendben van. De, amikor már belefáradtok abba a tapasztalásba, akkor felismeritek, hogy 
eljött a változás ideje. 
 
Érkezik az új fizika, ahol megértitek, hogy a valóságotok nagyon sok rétegből áll és ti mindössze 
csak egyetlen egy rétegében működtök. De, ahogy megnyitjátok magatokat a többi rétegre, 
felismeritek azt a hatalmas szabadság érzést, hogy már nem csak abban az egy rétegben léteztek 
és ezzel együtt felismeritek azt a temérdek sok potenciált is, amik azokban a többi rétegekben 
találhatóak. 
 
Tehát, belemegyünk az ÉS -be…., az ÉS-be…. ahol mindkét világban fogunk egyszerre létezni. 
Hallottatok már erről. Olvastatok már erről. Olvastátok már az ezzel kapcsolatos elméleteket, de 
nagyon kevesen vannak, akik ezt tényleg meg is élték. Ez csodálatosan hangzik! Nem vagy izgatott 
emiatt Linda? 
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LINDA: Én nem ezt a szót használnám erre. 
 
ADAMUS: (nevetve) És kérlek értsétek meg, hogy nem olyan idejétmúlt dolgokról fogunk 
beszélni, mint amilyen az időutazás, mert az időutazás nem létezik. Nem tudtok utazni az időben. 
 
LINDA: Pedig pont erről fogsz egy tanfolyamot csinálni. 
 
ADAMUS: Tudom. (Linda hangosan felnevet) Pont ez a lényeg. Időutazás Adamusszal. De, nem 
létezik olyan dolog, hogy időutazás. (Linda továbbra is nevet) És tudod, ez egy valódi 
meglepetésként éri majd a résztvevőket, mert fogalmuk sem lesz arról, hogy akkor mégis mit 
fogunk csinálni a nap hátralévő részében, (Linda folyamatosan nevet) mert fel fogják ismerni, 
hogy az idő nem is létezik. Ezért aztán nem utazol az időben. Hanem egyszerűen megengeded 
magadnak a tapasztalást. 
 
LINDA: Mit raktak a kávédba? 
 
KERRI: Nem én voltam! (Linda és Kerri nevetnek) 
 
ADAMUS: Nem utazol az időben, mert az nem létezik. De, a lényeg az, hogy megtapasztalhatsz 
dolgokat, amiről egyesek azt mondják, hogy azok a múltban történtek – de közben ezek tényleg 
nem a múltban vannak, hanem itt és most vannak – itt és most vannak. Vagy ugyanez a helyzet 
a jövővel is, ami szintén tényleg nem létezik és mindezeket itt és most meg tudod tapasztalni. 
Vagyis feloldod az időt, illetve az idő illúzióját és hirtelen nagyon könnyedén bárhová elutazhatsz. 
 
LINDA: Ó! 
 
ADAMUS: És ehhez nem kell beszállnod valamiféle kis techno-gépbe, hogy visszautazz mondjuk 
az 523-ik évbe vagy akár a jövőbe, mert ez egy elég korlátozott emberi gondolkodásra vagy 
tudatosságra vall. 
 
LINDA: Hm. 
 
ADAMUS: Persze ez egy szinten jó mókának tűnhet, bár tudod, még soha senki nem csinált ilyet, 
mert nem tudsz utazni az időben. Bár megtapasztalhatsz rengeteg sok valóságot az ÉS-ben…., de 
most akkor fel kell emelnem a tanfolyam árát. 
 
LINDA: Most már izgatott vagyok! 
 
ADAMUS: Fel kell emelnem a tanfolyam árát, mert sok mindent elárultam abból, hogy mit is 
fogunk csinálni. 
 
LINDA: (nevetve) Most már izgatott vagyok! 
 
ADAMUS: Drága Shaumbra, bele fogunk menni az ÉS-be…., a bolygó új fizikájába és meg is fogjuk 
azt tapasztalni – és nem csak elméletben beszélünk róla, hanem megtapasztaljuk milyen is az – 
és az nem mindig lesz könnyű. Csodálatos lesz. (Adamus sóhajt egyet) Nagyon túl fogunk lépni az 
eddig ismert dolgokon. Szerintem ezt a szót használnátok erre. Nos, hát érezzetek ebbe bele! 
Olyan lesz, hogy „Hogyan is ragadhattam bele ilyen nagyon hosszú időre abba a régi lineáris 
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valóságba?” Most az ÉS-ben….vagytok. 
 
De, az embernek óriási mértékű nehézséget fog okozni ez, meg fog vele gyűlni a bajuk, mert 
hatalmas zavarodottságot, dezorientációt fog okozni. Amikor az energia lehorgonyzó pontjaitok 
egyetlen valóság rétegbe vannak bekötve, amihez egy idő után nagyon is hozzászoktatok és 
amikor hirtelen kioldjátok azokat a valóság horgonyokat és most kipróbáljátok azokat a más 
valóságokat, akár lehorgonyozva, akár anélkül, hogy ezt megtennétek, akkor az a testeteket és 
az elméteket is kibillenti és zavarodottságot okoz a bennük. És tudom, hogy nem szeretitek a 
zűrzavart, a zavarodottságot. Minden nap hallom Lindát, amikor azt mondja, hogy „Minden kész 
őrület! Minden zavaros!” Nos, hát ez még csak a kezdet! 
 
Beszélni fogunk arról, hogyan tudtok ezzel megbirkózni. Nem szeretem ezt a „megbirkózni” szót. 
Ezt töröljétek a felvételből! Meg fogjuk tanulni, hogyan igazodjunk és alkalmazkodjunk ehhez. 
Meg fogjuk tanulni, hogy – ott lesz ez a zavarodottság és ezzel együtt fog járni egy bizonyos szintű 
fizikai kellemetlenség – amin meg fogunk tanulni túllépni. Meg fogtok tanulni egyszerűen túllépni 
az elmén, amit már elég régóta teszünk és belemenni a tiszta belső tudásba, ahol ezt egyszerűen 
csak tudni fogjátok. 
 
Mindezeket a dolgokat várjuk az ÉS-ben…., ami itt és most 2022-ben kezdődik el és elnézéseteket 
kérem, amíg…(megint eszik egy falatot a sütiből) 
 
LINDA: És milyen a desszerted? 
 
ADAMUS: Ez nem a desszertem, hanem a vacsorám. (Linda nevet) Alig várom már, hogy meg 
tudjam mi lesz a desszert! (Linda egyfolytában nevet) Oké. 
 
Akkor most vegyünk egy mély lélegzetet! ÉS…. 
 
Felírnád ezt a varázstábládra? ÉS pont-pont-pont-pont. Belemegyünk az új fizikába. 
Mélységeiben fogok erről majd a ProGnost-on beszélni, mert ilyen lesz az élet a számotokra. Ne 
aggódjatok már a régi szar miatt! Máris beszélni fogok erről – hogy ne legyetek már kényszeres 

és megszállottak ezek miatt a dolgok miatt és 
végre már foglalkozzunk azzal, aminek a 
megtételéért itt vagyunk – hogy ott üljetek a 
padon és egy teljesen új módon 
tapasztaljátok meg az életet, ahol 
megnyitjátok önmagatokat a többi 
birodalomra és most már más emberekre is, 
akik szintén ezt az utat járják és szintén 
valami többet választanak maguknak. 
Hiszen, ezért jöttetek ide. Nem azért jöttetek 
ide, hogy a problémáitokon dolgozzatok 
vagy, hogy megváltoztassátok a bolygót! 
Azért jöttetek ide. 
 

Ezt próbáltam JR-nak is az értésére adni – Joe Bidennek – hogy „Fejezd már be azt, hogy politikus 
próbálsz lenni. Ne próbálkozz azzal, hogy megmented a bolygót! Egyszerűen inspiráld az 
amerikaiak tudatosságát és mindenhol az tudatosságot, mert ez a létező legnagyszerűbb dolog, 
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amit megtehetsz!” 
 
Aztán hogy meg fogja-e ezt hallani? Azt majd meglátjuk. Az majd ki fog derülni. Úgy hallom, 
mennek itt ezzel kapcsolatban a fogadások. De, sose lehet tudni! Sose lehet tudni! Lehet ellátogat 
ide, vagy az is lehet, hogy annyira közel jön a Bíbor Kör Kapcsolati Központhoz, hogy ez egy 
drasztikus váltást okoz a tudatosságában. Ki tudja? Hamarosan meg fogjuk látni. Jó. ÉS…. ó, 
milyen szép a kézírásod! 
 
Erről szól ez az egész innentől kezdve. Persze azért elvétve fogok még beszélni a megengedésről, 
de most ez már az ÉS….-ről szól. 
 
 
FM jelentése 
 
És a mai napi renden az is rajta van, hogy van itt egy pár vendégem, sőt elég sokan vannak. Először 
is itt van FM, akit korábban Joe Kuderkaként ismertetek, aki már nem akarja, hogy ezen a néven 
szólítsuk őt. Tehát, egyszerűen csak FM. Ő dolgozott azon az FM linken vagy kapcsolaton és az 
elmúlt pár hónapban tesztelte is azt és most itt az ideje, hogy megkapjuk a jelentését erről. 
 
FM nem akarja, hogy bárki is csatornázza őt, mert őt ez egyáltalán nem érdekli. Tehát, én fogom 
elmondani a jelentést. 
 
FM kifejezetten azt kérte, hogy az ő imádni való szeretett és nagy 
becsben tartott partnere, Leslie is legyen itt ma velünk. Szeretnék 
kérni egy közeli képet Leslie-ről, csakhogy mindenki tudja, hogy itt 
van ma velünk a Bíbor Kör Kapcsolati Központban. FM kérte az ő 
energiáját és itt is van. Ez egy nagyon különleges kérés volt John 
Kuderka részéről és elmondta ezt nekem és Cauldre-nek is, 
miközben éppen zuhanyozott, mert ilyenkor szoktak történni a 
dolgok. Tudjátok milyen ez, ez az ÉS…. Nagy örömünkre szolgál, 
hogy itt vagy ma velünk Leslie és John most a szó szoros értelmében 
sír. Tényleg sír. Na most emiatt Cauldre is mindjárt sírni fog. Én soha 
nem sírok. Mindig Cauldre az, aki sír. Mindig ő sír. 
 
Tehát, itt van velünk FM és sok Shaumbra, akik úgy az elmúlt 10 év során keltek át a túloldalra, 
és akik a részét képezik FM csapatának, akik együtt dolgoztak vele ezen a linken vagy 
kapcsolódáson. És most erről fogunk beszélni. Én fogom továbbítani FM megfigyeléseit. 
 
Ismételten akkor, itt van velünk FM, akit korábban John Kuderkaként, mérnökként, stúdió 
vezetőként és műszaki mérnökként ismertünk a stúdióban, aki rengeteget tett a Shaumbráért, 
amikor még itt élt a Földön, továbbá most is, amióta átkelt a túloldalra, ahol végre a valódi 
munkáját tudja végezni. 
 
Amikor FM eltávozott a Földi síkról, meg akarta ajándékozni a Shaumbrát. Itt akart hagyni valamit 
a Shaumbra számára és felismerte, hogy az emberi léte egyik legnagyobb kihívása az volt, hogy 
ne csak az emberi énjét érezze, hallja és tapasztalja meg, hanem a Mesteri Énjét, a Lélek Énjét is. 
És nagyon keményen dolgozott ezen, de mivel mérnök volt, túlságosan is sokat gondolkozott 
ezen. Még a halála előtt is azon gondolkodott, hogy ez a dolog mennyire nagyon hiányzott neki 
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egész életében, mert nem történt meg vele. Aztán később felismerte, hogy de igen, megtörtént, 
csak éppen ő maga nem volt ennek tudatában. 
 
Ezért aztán megtalálta annak a módját, hogy emlékeztesse a Shaumbrát erre a kapcsolatra az 
ember és az isteniség között, ami mindig ott van velünk. Ami garantáltan ott van, csak éppen már 
jó ideje el lett fedve, el lett takarva, de ettől függetlenül az mindig is ott van. És nem valahol 
máshol, nem odafent a csillagokban. És ez nem is egy olyan valami, amit megtanulhattok az 
ezoterikus anyagok tanulmányozása során. Ez nem egy olyan dolog, amit valaki más odaadhat 
nektek. De úgy sem tehettek szert rá, hogy ide-oda utazgattok a világban, portálokat nyitogatva, 
mert ez mindig, de mindig ott van számotokra. De, a finomsága miatt, továbbá a nagyon közeli 
személyes természete miatt, sokszor nem vagytok ennek a tudatában, nem használjátok és nem 
is kapcsolódtok össze vele. 
 
Tehát FM azt mondta, hogy “Szeretnék valami olyat alkotni, ami segíteni fog a Shaumbrának 
abban, hogy emlékezzenek arra, hogy képesek meghallani a Lelküket, tudnak vele kommunikálni 
és össze is tudnak a Lelkükkel, a Mesteri részükkel kapcsolódni.” Nincsenek ebben akadályok, 
gátak. Nincs semmi, ami megakadályozhatná ennek a megtörténtét. Ez az egész egyszerűen csak 
megengedés kérdése. De, hogyan vesztek rá valakit a megengedésre, amikor olyan nagyon le van 
zárva és – ahogy ezt FM is tudta saját magáról – annyira nagyon mentális? 
 
Aztán elkezdett foglalkozni, játszani ezzel és együtt kezdett dolgozni ezekkel a többi 
Shaumbrákkal is, akik már átkeltek a túloldalra és máris megmutatjuk erről a listát. Megmutatjuk 
azokat – na nem mindenkit – hanem azokat, akiket meg lehet nézni a Bíbor Kör weboldalának az 
„In Memoriam” oldalán. De, ennél sokkal többen vannak! 
 
FM összegyűjtötte őket és azt mondta nekik, hogy „Az a munka, amit közösen megtehetünk, 
amivel szolgálhatjuk a Shaumbrát, az egy emlékeztető a számukra arról, hogy a belső 
kommunikáció, az emberi rész és az isteniség között fennálló kommunikáció pontosan ott van. 
És ez nem egy olyan dolog, amit ki kell érdemelnetek vagy amiért meg kell dolgoznotok. Ez nem 
olyan dolog, amit meg lehet venni. Sőt, még csak nem is egy olyan dolog, amiért szenvednetek 
kellene, mert ez egyszerűen csak ott van. Ez mindössze arról szól, hogy ismerjétek ezt el!” 
 
Tehát, összegyűjtötte a többieket, akiket itt láthattok ezen az oldalon, továbbá másokat is és azt 
mondta nekik, hogy „Akkor kezdjünk el ezen dolgozni!” Mindenki elkezdett a saját tapasztalatáról 
beszélni. Voltak, akik felismerték, hogy ez a kapcsolat időnként ott volt az életükben, de soha sem 
tartósan. Úgy tűnt, hogy sokszor eltűnt. Sokan azt mondták, hogy egész életükben soha nem 
tapasztalták ezt meg egészen addig, amíg át nem keltek a túloldalra, ahol szabadok lettek a 
testüktől és az elméjüktől – legalábbis nagyrészt – amikor is megtörtént velük az a „fejükre 
csapós” Realizáció, hogy „Dehát ez végig ott volt!” Annyira nagyon közel volt, hogy 
keresztülnéztek rajta, pedig ott volt közvetlenül bennük. 
 
Tehát az volt a kérdés, hogy „Hogyan tudjuk rávenni a Shaumbrát, hogy felismerjék, hogy ez 
pontosan ott van bennük?” FM és a többiek foglalkoztak, eljátszottak ezzel a dologgal és 
létrehozták ezt a Shaumbra FM rádiót, ami egy fényt, egy tudatosságot teremt, amit ki tudnak 
ragyogni a saját belső tudásukon belülről egyetlen csoportként, kollektíven, közösen 
összegyűjtve a saját tudásukat arról, hogy ez a fény mindig is ott volt, de egyszerűen csak 
keresztülnéztek rajta, átsiklottak felette. Aztán elkezdték kisugározni azt. (További információ 
erről a Time of the Merlinben jelent meg) 
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Ez a sugárzás tavaly szeptember közepén vette kezdetét és egészen 2021. december 21-ig tartott. 
Kisugározták a fényüket. Ott ültek a padon a túloldalon és kisugározták a fényüket, végig 
egymással és sok Felemelkedett Mesterrel együtt dolgozva ezen, hogy összegyűjtsék az arra 
vonatkozó információt, hogy „Mi történik? Hogyan fogadják? Hogyan finomítsunk rajta? Hogyan 
jutunk el a következő lépéshez?” 
 
Tehát, itt van ez a helyzet, ahol ott van a Földön az a több tízezer Shaumbra, akik közül először is 
sokan meg sem engedik maguknak azt, hogy elismerjék, hogy Realizáltak. Több ezren ezt már 
elismerik, de még mindig nagyon sokan vannak, akik nem. Valami villámcsapásszerű élményre 
vagy valami ehhez hasonlóra vágynak. De nem, tudjátok ez csak annyi, hogy „Igen, Realizált 
Vagyok” majd elfogadjátok és aztán olyan, mint amikor felveszitek a cipőtöket – úgy értem 
ennyire egyszerű. 
 
A helyzet analízis során FM szerint – szeret nagyon logikus lenni ezzel kapcsolatban – tehát a 
helyzet analízis szerint: több tízezer Shaumbra keresi a válaszokat, de általánosságban szólva 
önmagukon kívül teszik. Az arcukba mondhatod, hogy Realizáltak, de akkor sem hiszik ezt el, 
hanem megpróbálnak valahonnan máshonnan válaszokhoz jutni. A szemükbe mondhatod, hogy 
az az emberi rész és az isteniség között meglévő belső kapcsolat mindig is ott volt, csak nagyon 
sokáig szándékosan el lett rejtve, pontosan úgy, mint a bölcsesség. Az is mindig is ott volt, csak 
sokáig nem volt elérhető, de most már elérhető. 
 
Helyzet elemzés – hogyan lehet rávenni a Shaumbrákat, hogy emlékezzenek arra, hogy ez a 
kapcsolat ott van? De, persze úgy, hogy nem ők nyújtják oda nekik ezt a kapcsolatot, mert az nem 
olyan, mint valami titkos jelszó vagy egy titkos kulcs, ami megnyitja ezt a kapcsolatot. Ez pusztán 
egy emlékeztetőként szolgál arra, hogy miként értessétek meg velük, hogy ez a dolog teljesen 
természetes és rendkívül egyszerű, miközben hajlamosak nagyon makacsok lenni, valamint 
önmagukon kívülről keresni a választ, továbbá hajlamosak egy villámcsapásszerű élményre 
vágyni, ahelyett, hogy csak lélegzenének és megengednék a dolgot. 
 
Tehát, erre összpontosított a munkájuk és szeptemberben kezdték el a sugárzást, vagy az adást, 
bár a sugárzás sokkal jobb szó erre, de FM ragaszkodik az „adás, közvetítés” szóhoz. Tehát, 
elkezdték az adást vagy közvetítést, ami hónapokig, egészen december 21-ig tartott és akkor 
elérkezett az adatok elemzésének az ideje. 
 
LINDA: Hm. 
 
ADAMUS: Ezek nem az én szavaim, hanem FM szavai. (Adamus nevet) Adatelemzés és bizony volt 
mit elemezni – adatokat, tényeket, információt és energiát – és FM most azt mondja nekem, hogy 
eltúlzom ezt az egészet, ami így is van, de megtehetem. Nem akarta, hogy Cauldre csatornázza 
őt, így aztán azt mondok, amit akarok. 
 
Tehát, most ott tartunk, hogy FM és a csapata újra fogják kezdeni a sugárzást 2022. január 22-
én, azaz a ProGnost napján, hogy a numerológia miatt esett-e erre az időpontra az újrakezdés, az 
nem számít! Ez egy olyan dátum, amire könnyű emlékezni. Így szórakoztató. De, akár mondhattuk 
volna a január 28-át is. Úgy értem, mivel ez nem számít. De, ha azt mondjuk, hogy 2022. január 
22-e, az olyan HÚúúú-Áááá! Ráadásul ez pontosan megegyezik a ProGnost dátumával. Szóval 
szerintem ez végül egy „HÚúúú-Áááá.” 
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Akadályok az Isteni kapcsolat előtt 
 
Tehát, ebben az időpontban kezdődik újra a sugárzás. Most következnek azok a dolgok, amikre 
rájöttünk menet közben, és utána pedig beszélni fogunk azokról az igazításokról, amik meg 
fognak történni és sokáig ott lesznek. 
 
Következzenek akkor a megfigyelések és Linda, megkérnélek arra, hogy legyél szíves felírni 
ezeket! 
 
LINDA: Oké. 
 
ADAMUS: FM megfigyelései. 
 
 
~ 1. Zaj 
 
A legelső dolog a zaj. FM-et teljesen letaglózta az a zaj mennyiség, ami jelenleg a bolygón 
található. És itt nem csak arról a zajról beszélek, amit a fületekkel hallotok, hanem a rádió jelek 
zajairól is. FM-nek meg volt az elektronikai háttere a hullámhosszokkal kapcsolatban, tehát ez 
teljesen elképesztette, teljesen letaglózta az a mennyiségű zaj, ami jelenleg a bolygón van. 
Beleértve ebbe a fizikai és a nem fizikai zajt is, vagyis azt, amit nem hallotok – ami csak a bolygón 
található energia zaj. 
 
Visszament a 30 évet a 
tanulmányában. 
 
LINDA: Azta! 
 
ADAMUS: Vicces ezt látni. Én 
minden este ott szoktam üldögélni 
a Felemelkedett Mesterek 
Klubjában konyakot vagy bort 
iszogatva, miközben ő valahol 
tanulmányokat végez. Szóval, 
érdekes volt ezt látni. 
 
LINDA: Talán szereti ezt csinálni. 
 
ADAMUS: Igen, szereti. (Linda nevet) Én meg megnehezítem a dolgát, mert ismételten szólva 
nem akarta, hogy Cauldre csatornázza őt, pedig sok mindent mondhatott volna rólam, ha 
megengedte volna, hogy Cauldre csatornázza őt. De, így ez most akkor az én show-műsorom. 
 
Tehát a zaj. Visszament 30 évet és arra jött rá, hogy azóta 87-szeresére nőtt a zajszint a bolygón. 
87-szeresére! 
 
LINDA: Ó! 
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ADAMUS: ...30 év alatt. Ennek nagyon sok köze van azokhoz az eszközökhöz, amikkel manapság 
rendelkeztek. Egy személynek átlagban két eszköze van és ezeknek a száma egyre csak emelkedni 
fog. És ezek nagyon sok energia zajjal járnak. Az eszközöknek állomásokra van szükségük az 
adáshoz és a fogadáshoz és ez hozzájárul a zajhoz. Egyre több ember él a bolygón, ami szintén 
hozzájárul a zajhoz. Minden egyes számítógépes chip, ami legyártásra és behelyezésre kerül 
valamibe, szintén zajt hoz létre. 
 
Aztán a megnövekedett szintű érzelmek is zajt okoznak a bolygón. A megemelkedett szintű 
megrökönyödés, zavarodottság és minden más is azt okozta, hogy a bolygón 87-szeresére 
emelkedett a zaj szint. 
 
LINDA: Azta! 
 
ADAMUS: Érted? 87 szeresére emelkedett! 
 
Hogyan hallod meg önmagad ennek a temérdek zajnak a kellős közepén? És felismerte, hogy 
valószínűleg ez az első számú akadály. Amikor becsukjátok a szemeteket, még akkor is ott a zaj. 
Hogyan lehet eljutni a Shaumbrához ebben az óriási zajban? Mert tegyük fel, hogy befelé 
fordulnak, hogy meghallják a bennük lévő isteniséget, de az elme közben meg továbbra is felszedi 
azt a temérdek sok zajt akár tudatosan, akár nem tudatosan. Tehát, valószínűleg ez volt az első 
számú tényező ebben az egészben, ez a zaj szint. 
 
 
~ 2. Feldolgozás 
 
A következő dolog, amit felismert az, amit feldolgozásnak hívunk. És ismételten szólva, ezek FM 
megfigyelési, nem a sajátjaim, bár egyetértek vele. 
 
Felismerte, hogy a Shaumbra még mindig rengeteg feldolgozást végez – a múltjukkal kapcsolatos 
érzelmi problémákkal, valamint a mostaniakkal. Olyan dolgokat is feldolgoznak, amik még meg 
sem történtek, olyan problémákat dolgoznak fel, amik még be sem következtek! Feldolgozás alá 
vetik a jövőt. És ez az egész feldolgozás elképesztően, szélsőségesen eltereli az embert attól, hogy 
meghallja a valódi, belső isteniségének a hangját. 
 
Szerintem a feldolgozás általánosságban szólva teljesen időpocsékolás. Az emberek nagyon 
belementek a feldolgozásba – feldolgozzák az érzelmi problémáikat, tanácsadásra járnak – és 
nincs abban semmi rossz, ha tanácsadásra járnak, csak az a helyzet, hogy a feldolgozás függőséget 
és megszállottságot okozhat, mániákussá válhat tőle az ember. Elképesztő mennyiségű 
folyamatos feldolgozás zajlik megállás nélkül az elmében, ott zakatol és pörög a fejetekben, de 
egyszer elérkezik az a pont, amikor egyszerűen azt mondjátok, hogy „Végeztem a feldolgozással! 
Elég volt! Befejeztem azt, hogy egyfolytában megpróbálok rájönni a dolgokra.” Sokszor, amikor 
az ember tanácsadásra megy, a tanácsadó igazából a saját dolgait dolgozza fel a ti költségeteken. 
Vagyis azért fizettek neki, hogy feldolgozza a saját problémáit. De, ilyenkor csak mind a ketten – 
ti is és a tanácsadó is – csupán feldolgozást végeztek és mind a ketten bele is ragadtok a 
feldolgozás hálójába vagy csapdájába. 
 
Van egy pont, amikor tudatában kerültök azoknak a dolgoknak, amik az életetekben történtek, 
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és nem kezdetek meg elfutni, elmenekülni azok elől, vagy nem kezditek mélyre eltemetni azokat 
a dolgokat. Az egy tudatossági pont az, amikor azt mondjátok, hogy „Ez a dolog történt.” De, ezt 
követően ahelyett, hogy belemennétek a feldolgozásba, az ÉS….-be mentek bele. „Ez a dolog 
történt velem az életemben. Nagyon traumatikus volt, ÉS sokkal több minden veszi azt körül, 
mint aminek itt és most azonnal tudatában lennék, de a tudatába tudok ennek kerülni.” Vagyis 
azt az incidenst, ami történt, felidézi az elme magában az elektromos áramköreiben – de az nem 
az, ami valójában történt. A feldolgozás lényegében felerősíti az elmében zajló összes elektromos 
és kémiai aktivitást és önmaga számára igazolja az eseményt, amivel egy az egyben le is 
korlátozza azt. 
 
FM meglepődött, sőt igazából ledöbbent azon a temérdek sok feldolgozáson, amit a Shaumbra 
még most is művel. Egy nap átmasírozott hozzám, a Felemelkedett Mesterek Klubjában található 
nagy főnöki székemhez és szó szerint az asztalomra hajította a papírjait, a könyveit, a kutatási 
adatait, majd lényegében felelősségre vont és rám kiabált azért, hogy én miért nem kiabálok 
veletek emiatt. Lényegében azt mondta, hogy „Adamus, te együtt dolgozol a Shaumbrával, akik 
megbíznak benned. Akkor miért nem harapod le a fejüket a túlzásokba eső, szélsőséges mértékű 
feldolgozásuk miatt?” 
 
Amire én azt feleltem, hogy „Ezzel kapcsolatban Tóbiáshoz kellene fordulnod. Ez tényleg az ő 
munkája volt és nem az enyém.” (Adamus nevet) És mivel Tóbiás tudta, hogy éppen róla beszélek, 
pillanatok alatt meg is jelent és elkezdtünk erről beszélni, ahogy arról is, hogy ez egy nagyon 
kényes téma. Hogyan mondhatod meg valakinek, hogy lépjen már túl rajta úgy, hogy ne 
hangozzon úgy, mintha semmi együttérzésed nem lenne? Hogyan mondd el valakinek azt, hogy 
a problémák állandó, folyamatos feldolgozása lényegében egy szellemet, vagyis egyfajta démont 
hoz létre bennetek? Életre kelti azt, ami továbbra is ott lesz és egyre csak azt fogja okozni az 
életetekben, hogy további feldolgozásokat végezzetek? 
 
A feldolgozás függőséget okoz. Megszállott, kényszeres és nagyon nehéz túllépni rajta. De, 
végeredményben ez a ti választásotokon múlik. Igazából nem tudtok ezen dolgozni, mert akkor 
meg, ahogy ezt ti is tudjátok, az aspektusaitokat próbáljátok feldolgozni, vagy dolgozni próbáltok 
rajtuk. És ez egészen egyszerűen nem működik. Sőt, ezzel csak megerősítitek őket. Hatalmat 
adtok nekik. Tehát, tényleg nem tudtok ezen dolgozni, ugyanakkor hozhattok döntéseket. 
 
Meghozhatjátok azt a választást, hogy befejezitek a feldolgozásokat és amikor azon kapjátok 
magatokat – hogy éppen érzelmi feldolgozást végeztek „szegény én” az agyatokban, ahol ezzel 
együtt újra is élitek a tapasztalásaitokat – akkor csak vegyetek egy mély lélegzett és menjetek 
bele az ÉS….-be, ahol felismerhetitek, hogy „Rendben van, most éppen ez zajlik, de én most 
belemegyek az ÉS….-be. Belemegyek a saját bölcsességembe. Belemegyek a jövőbe”, ami 
igazából nem a jövőben van – hanem itt és most van – mert ugye nem létezik az időutazás, 
minden pontosan itt van – és azt mondjátok, hogy „Ez az egész már bölcsességgé lett alakítva, 
ezért nincs szükségem erre az állandó feldolgozásra!” 
 
A bölcsesség megengedése, annak alkímiája, hogy bármilyen tapasztalást belevigyetek a 
bölcsességbe – ez jelenti a feldolgozás elengedését. És akkor majd felismeritek, hogy a 
feldolgozás nagyon fárasztó és munkás dolog volt, továbbá azt is, hogy kész energia pocsékolás 
volt, mert megakadályozta a valódi szabadságotokat. 
 
Tehát, ez a két legnagyobb dolog van – a zaj és a feldolgozás – amit FM megfigyelt és ami nagyon 
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sokatoknak azt okozza, hogy ne legyetek igazából tudatában annak a sugárzásnak, ami az FM 
csapattól érkezik, arra emlékeztetve benneteket, hogy az a kapcsolat már eleve ott van. Már 
eleve ott van bennetek ez az Isteniségetekkel történő kapcsolat. De, itt nem afféle külső istenről 
beszélek valami kinti ismeretlen birodalomban, hanem a Bennetek élő Istenről. Az isteniségről, 
ami ott van bennetek. 
 
 
~ 3. Villámcsapás 
 
Aztán volna itt még egy pár dolog, amikkel nem akarok túl sokat időzni. FM elkészített egy 
jelentést, ami földi viszonylatban úgy 300 oldalt jelent. (Linda nevet) Tehát, ami szintén 
problémát jelent, az a villámcsapás élményre történő várakozás. Sokan ezt várjátok – csak annyit 
írjál le, hogy „villámcsapás”. Tehát, sokan egy villámcsapásszerű élményre vártok, hogy 
ráhangolódtok erre és hirtelen – Bumm! – De, ez nem így működik, mert nem kell, hogy így 
működjön. Ez egy nagyon finom dolog. Igen, nagy a zaj, de ez akkor is egy nagyon finom dolog, 
és mindig elérhető. 
 
A különbség a többi zaj és e-között az eleve ott lévő, mondhatni beépített ember és isteniség 
közötti kapcsolat között az, hogy ez utóbbi mindig elérhető. A többi zaj hajlamos a jövés-menésre, 
nincsenek ott állandóan, átmenetiek. Van, amelyik tovább marad van, amelyik rövidebb ideig 
marad, de ez az Isteni kapcsolat az mindig, állandóan ott van. Ezt keressétek! Erre figyeljetek! 
Érezzetek bele! És ezt nem hallgatni kell, hanem érezzetek ebbe bele! Érezzetek bele azokba a 
dolgokba, amik mindig, egyfolytában ott vannak, mert nincs belőlük túl sok! Az egyik ilyen állandó 
dolog ez az isteniséggel való kapcsolat. A többi dolog az jön és megy. Ennek van egy rezonanciája. 
Meg tudjátok különböztetni, hogy mi az, ami csak átmeneti, ami csak jön és megy, amire nincs 
szükség és mi az, ami készen áll egy új tapasztalásra, de ez az Isteni kapcsolat, az állandóan, 
mindig ott van. Érezzetek ebbe bele! 
 
Vannak, akik erre a villámcsapásszerű élményre várnak, hogy majd jön és beléjük csap az a villám, 
de ez egészen egyszerűen nem fog megtörténni. FM arra kért, hogy ezt tényleg húzzam alá. Ne 
várjatok erre a nagy villámcsapásra, robbanásra, a nagy drámára, mert a ti Isteni 
kommunikációtok egyáltalán nem így működik. Az finom. Úgy tudom, úgy szokták emlegetni, 
mint a „csendes, mozdulatlan kis belső hangot”. Igen, mozdulatlan, de nem kicsi. Mozdulatlan, 
csendes és mindig, állandóan ott van bennetek. 
 
 
~ 4. Érzés 
 
A következő dolog, amire FM jutott, amiről már én is beszéltem konkrétan a Keahak-on, az a 
„nem érzek semmit.” (Adamus nevet) Vicces dolog erről pont FM-mel beszélgetni, hogy „Nem 
érzek semmit!” hiszen ő volt a „nem érzek semmit uraság”. Ha smirgli papírt tett volna az 
alsónadrágjába, valószínűleg még azt sem érezte volna. Egyszerűen csak egy mentális személy 
volt. Leblokkolta az érzéseket és amikor átkelt a túloldalra, felismerte mennyire nagyon 
lekorlátozta magát emiatt. Nagy elmés volt, de nem engedte meg magának az érzéseket. Azt 
hitte, hogy az érzések befolyásolnák és uralkodnának a logikája és az elméje felett, ezért aztán 
szándékosan kiblokkolta őket, érkezzenek azok az érzések másoktól, vagy a saját személyes 
tapasztalásából. 
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Aztán átkelt a túloldalra és azonnal rádöbbent arra, hogy mindent érez és hogy mennyire nagyon 
csodálatos dolog igazán, tényleg érezni. És itt most 
nem csak az érzelmekről beszélek, hanem az 
érzékszervi észlelésről vagy tudatosságról is. 
Felismerte, hogy egy érző létező, aki megpróbált 
nem érző lenni, megpróbált nem érezni és 
megértette, hogy ez elképesztő nagy időpazarlás 
volt. Aztán megpróbálta ezt nem érezni. Tudjátok, 
elkezdte azt érezni, hogy „A fenébe is, tényleg 
nagyon sok gazdagságról és tapasztalásról 
lemaradtam.” Majd megpróbálta ezt mégsem 
érezni, amihez nagyon hozzá volt szokva, de most 
már nem működött. És ez szinte már visszaütött 
rá, mert azt követően, hogy átkelt, már mindent 
érzett. 
 

Érezte azt a szeretetet, ami mindig is ott volt, de soha nem engedte meg magának, hogy ezt 
nyíltan átérezze. Érezte a természet szépségét, aminek tudatában volt ugyan, de csak távolról. 
Igazából soha nem engedte meg magának, hogy érezzen. Nem engedte meg magának, hogy 
mélyen belemenjen a tapasztalásba. 
 
Én már levontam a következtetést, ahogy FM is megtette ezt a tanulmányai során. – Soha többet 
nem akarom azt hallani egyikőtől sem, hogy „Nem érzek semmit. Nem érzek semmit.” De, igenis 
éreztek, csak egy játszmát játszotok saját magatokkal és én egyszerűen nem akarom még egyszer 
ezt hallani! És sokszor a tanfolyamainkon – és Linda, ezt te is jól tudod – az emberek azt mondják, 
hogy „Hát én nem érzek semmit! – És tudod, olyankor azt akarom, hogy érezzenek valamit. 
(ökölbe szorítja a kezét, Linda pedig nevet) Azt akarom, hogy igazán érezzenek valamit. (Adamus 
nevet) 
 
LINDA: Szerzünk neked egy pálcát. Nem kell ökölcsapás, hanem jó lesz egy pálca. 
 
ADAMUS: Egy jó Mester-pálcát, ez remek! 
 
LINDA: Igen. 
 
ADAMUS: Jó, rendben. 
 
LINDA: Igen, igen. 
 
ADAMUS: Akkor ezt megbeszéltük. 
 
LINDA: Igen. 
 
ADAMUS: Nem akartam…én csak…az öklömet ráztam… 
 
LINDA: Értem. 
 
ADAMUS: …egy lázadó módon. Az öklömet ráztam. 
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LINDA: Jól van. 
 
ADAMUS: Azt akartam mondani, hogy még soha nem ütöttem meg senkit, de azt hiszem mégis 
előfordult, hogy megütöttem egyeseket a tanfolyamok alatt. 
 
LINDA: Igen, ez így volt. 
 
ADAMUS: Hát igen. 
 
LINDA: Bizony, megütötted őket. 
 
ADAMUS: Hát…mert ezzel vettem rá őket arra, hogy újra érezzenek. (Linda hangosan lélegzik) 
Tehát, soha többet nem akarom azt egyikőtöktől sem hallani, hogy „Nem érzek semmit.” Igenis 
mindent éreztek. Egyszerűen csak kiblokkoljátok. És ha tovább folytatjátok, hogy „Nem érzek 
semmit”, akkor nem fogjátok érezni az ÉS-t…. Akkor nem fogjátok érezni az új fizikát, akkor nem 
fogjátok érezni a MesterLét szépségét. Akkor nem fogjátok érezni a saját Realizációtokat. Szóval, 
lépjetek már túl ezen a szarságon! 
 
Valamit ki kell erre találnunk, pont úgy, mint a „Nem tudom” esetére, ahol ki kell mennetek a 
toalettre 10 percre. 
 
LINDA: Igen. Igen. 
 
ADAMUS: Mi történjen akkor, ha azt mondja valaki, hogy „Nem érzek semmit!” – Leönthetem 
egy vödör vízzel! 
 
LINDA: Igen, az jó! 
 
ADAMUS: Fejen öntelek egy vödör vízzel. 
 
LINDA: Igen. 
 
ADAMUS: Valami ilyesmi kellene… 
 
LINDA. Majd még dolgozunk ezen. 
 
ADAMUS: És utána majd megkérdezem, hogy „Ezt érzed-e?” 
 
LINDA: Majd még dolgozunk rajta. 
 
ADAMUS: Igen. És ha azt mondja, hogy nem érzi, akkor forró vizet öntök a fejére! (Lindának 
elakad a lélegzete) Na, jól van. Tehát, FM ezt észrevételezte a tanulmányában. 
 
 
~ 5. Narszofóbia 
 
A következő észrevétel az volt, amit én narszofóbiának hívok. 
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LINDA: Ó! 
 
ADAMUS: Írd ezt le! 
 
LINDA: Nem tudom mi ez. 
 
ADAMUS: Ez egy kitalált szó. 
 
LINDA: Lebetűznéd nekem? 
 
ADAMUS: Az attól való félelem vagy aggodalom, hogy nárcisztikusok vagytok. Amikor attól 
tartotok vagy attól féltek, hogy különlegesnek tartsátok magatokat. Melyik szót szeretnéd 
használni? 
 
LINDA: A „narszofóbiát akarod?” Ez így jól 
van?  
 
ADAMUS: Igen, persze. (Adamus nevet) Vagy 
írhatod azt is egyszerűen, hogy „nárcisztikus” 
 
LINDA: Tetszik nekem ez a narszofóbia. 
 
ADAMUS: Ez kissé meglepett engem és FM-
et is. 
 
Narszofóbia – ez tetszik. Éppen most találtunk ki egy új szót. 
 
LINDA: Igen. És ezt veled együtt csináltuk! De jó! 
 
ADAMUS: Igen, igen. (Linda nevet) Igen. És nem vagy nárcisztikus... 
 
LINDA: Nem! 
 
ADAMUS: Amiért felismered, hogy éppen most alkottunk meg egy új szót. Jó. (Linda tovább 
nevet) 
 
FM felfedezte, hogy a Shaumbrának van egy nagy fóbiája. Nem akarnak nárcisztikusnak tűnni. 
Nem akarnak önteltnek vagy grandiózusnak vagy manipulatívnak tűnni, ezért hajlamosak 
„begubózni.” Tudjátok, hajlamosak bebújni, bezárkózni az apró kis kagylóhéjukba. Cauldre is ezt 
csinálta ma velem, amikor arról beszéltem, hogy… (Linda nevet) Nem, tényleg ezt csinálta. Nyíltan 
szerettem volna beszélni arról, amit történt – a szélről és arról is, hogy ez egyáltalán nem volt 
véletlen, de Cauldre reakciója erre az volt, hogy „Jaj, jaj, jaj! Most mindenki azt fogja gondolni, 
hogy nagyon különlegesnek akarjuk feltüntetni magunkat.” Igen, baszd meg! Úgy értem... 
 
KERRI: Vigyázz a szádra! 
 
ADAMUS: (nevetve) De, hát tényleg különlegesek vagytok! Aztán jönnek ezek a heves 
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narszofóbiás gyötrelmek, ami azt mondja, hogy „Lehet, hogy nárcisztikus vagyok, ha azt 
gondolom magamról, hogy igen különleges vagyok, mert Mesterként itt vagyok most a bolygón, 
a változás időszakában.” 
 
Lépjetek túl ezen, hiszen ezért jöttetek ide! „Mi vagy te? Egy önmagadat-földbe döngölő bolond 
holdkóros?! Hiszen ezért jöttél ide, ebbe az életedbe!” FM… (Adamus nevet) FM… most 
mindannyian nevetnek. Mind nevetnek „Ez az Adamus! Adj nekik! Mondjad nekik! Ez az! Nyomd 
az arcukba újra! Gyerünk már! Túl kedves vagy a Shaumbrákhoz a Földön!” Ezt elismerem, hogy 
tényleg az vagyok, de… (Adamus nevet) Szóval, ott van az a félelem, hogy túl különlegesnek 
tartsátok magatokat. 
 
Nem azért vagytok itt, hogy nagy emberekké váljatok. Nem azért vagytok itt, hogy nagy nevet 
szerezzetek magatoknak. Caulde és Linda soha nem lesznek ismertek a Shaumbra körökön túl. 
Soha nem fognak írni róluk a történelemkönyvekben, ami egy jó dolog. (Linda nevetgél) Ezt 
komolyan mondom. Soha nem lesznek… Saint-Germainként élt életemben minden tőlem 
telhetőt megtettem, hogy ne emeljenek a piedesztálra, de ennek ellenére oda emeltek és az okát 
értem is. (Linda nevet) Sok cuccomtól megszabadultam mielőtt eltávoztam a bolygóról. Nem 
akartam valami híres történelmi alak lenni, mert előbb-utóbb úgyis jön valaki, aki ledönti azt a 
piedesztált. Előbb vagy utóbb valaki majd tönkreteszi azt a piedesztált, de térjünk vissza a 
lényegre! 
 
A Shaumbra nem igazán akar… félnek attól, hogy túl… – a „hatalmas” nem a megfelelő szó erre, 
mert a hatalom az nem létezik – de, amitől félnek az elmúlt életbeli tapasztalásaik miatt, az az, 
hogy túl hatalmasak, túl különlegesek legyenek. A fenébe már ezzel! Ha ti nem tartjátok 
magatokat különlegesnek, akkor mégis ki fog titeket annak tartani? És ne kívülről várjátok ezt a 
megerősítést, de tényleg különlegesek vagytok! És oka van az ittléteteknek és ne aprózzátok ezt 
el és ne szennyezzétek be! Okkal vagytok itt! 
 
Nem fognak rólatok említést tenni a történelemkönyvekben, viszont a Felemelkedett Mesterek 
Klubjában hatalmas ünnepléssel fogadnak majd titeket! Azt teszik majd és ti ezt élvezni fogjátok. 
De, ne próbáljátok magatokat mások fölé helyezni, az ő kontójukra. Ne próbáljatok valami nagy 
egó-játszmát játszani, másokat manipulálni és hamis dolgokat mondani. 
 
Valóban megpróbált hamis dolgokat mondani bármelyikőtök is arról, ami történik? Szerintem 
sokkal inkább arról van szó, hogy egy sokkal világosabb beszédet kerestek, minthogy 
megpróbálnátok hamisságokat beszélni. De, aztán visszafogjátok magatokat, mert azt 
gondoljátok, hogy „Mi csak apró kis csoport vagyunk. Nem lehetünk ennyire különlegesek.” 
Jézus… örülne annak, amit tesztek. (nevetnek) És tudjátok, igenis ti voltatok azok, akik elhoztátok 
ide az Egyesült Államok Elnökét azzal a munkával, amit tesztek és mindezt csendesen és 
szeretettel teszitek. Ez pont olyan, mint amit Cauldre és Linda mondott ma a bevezetőben az 
Angyalokról, akik szintén csak csendben teszik a dolgukat és nem akarják, hogy fénnyel írják ki a 
nevüket, ahogy semmi hasonlót nem akarnak. 
 
LINDA: Igaz. 
 
ADAMUS: Most belemegyünk az ÉS….-be. Ott leszünk a folyó mindkét partján, mind a két világban 
ott leszünk egyszerre, ami többé már nem csak egy elmélet lesz, hanem tényleg meg fogjuk ezt 
tenni. És ez elég nyugtalanító és zavaró lesz és időnként nagy kihívást fog jelenti az elme számára, 
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anélkül az egész játszma nélkül is, hogy is hívjuk ezt? 
 
LINDA: Narszofóbia. 
 
ADAMUS: Narszofóbia. Amiatt aggodalmaskodtok, hogy túlságosan különlegesnek próbáljátok 
feltüntetni magatokat. De hát, különlegesek vagytok és pontosan ugyanezt fogja elmondani 
nektek az az Isteni kapcsolat is, amikor legelőször összekapcsolódtok vele. Azt fogjátok hallani, 
érezni, érzékelni, hogy „Szeretlek és különleges vagy. Én a lelked szeretlek téged és egyébként te 
tanítottál meg a szeretetre. És különleges vagy, amiatt, amit választottál itt a bolygón, hogy itt 
maradsz egy olyan időszakban, amikor erre abszolút nagy szükség van.” Anélkül, amit teszel – és 
persze mások is itt a bolygón – de én itt most rólad beszélek – nélküled ez az új fizika széttépné 
ezt a helyzet. Túl sok lenne, nem tudnák ezt kezelni. A technológia kicsúszna a kézből és nagy 
visszaélésekre használnák. 
 
Pár hónapja azt mondtam nektek, hogy nézzétek meg, hogy mi történik a padon ülés 
gyakorlatunk után és, hogy figyeljétek, hogy mi történik a bolygón. Érezzetek ebbe bele, majd ezt 
követően érezzétek ebben a saját részeteket, aki hatással van a változásokra, amik jelenleg 
történnek. 
 
Folytathatnám még FM megfigyeléseinek listáját a Shaumbrákkal kapcsolatban, ami 300 oldal 
hosszúra sikeredett. Ezek voltak a legfőbb dolgok, amiket megemlített. És most igazít ezen a 
kapcsolódáson és január 22-én újrakezdi ennek az FM linknek a sugárzását. 
 
Ez egyszerűen egy emlékeztető a legmélyebb szinteken arra, hogy lépjetek túl a zajon, lépjetek 
túl a visszafogottságon, lépjetek túl mindazon, amiről ma beszéltünk és most utána igazít azért, 
hogy emlékeztessen titeket arra, hogy ez a Rózsa Gyümölcse a kiút, továbbá, hogy a lélek és az 
ember közötti kapcsolódás és kommunikáció mindig és állandóan ott van. És ez egy állandó 
emlékeztető lesz arra vonatkozóan, hogy ez mindig ott van számotokra. Most akkor menjetek 
bele ezzel kapcsolatban az ÉS….-be. És ez egy nagy felismerés volt FM számára, hogy attól még 
mindig játszhatjátok azt a játékot, hogy „Nem hallok, nem érzek semmit, az nincs is itt.” És most 
mégis érezni tudjátok, ahelyett, hogy csak megpróbálnátok magatokra erőltetni, hogy azt 
mondjátok, hogy „Nos, hát itt van” és közben az elmétek csatázni kezd és azt mondja, hogy „Nem, 
igazából nincs itt. Nem hallok semmit.” FM új szignálja, új frekvenciája az ÉS-be….fog vinni 
benneteket. Játszátok a játszmát, az ÉS….az ott van. 
 
Akkor most vegyünk erre egy jó mély lélegzetet, ahogy elérkezünk a mai nap merabh-jához. 
 
 
Merabh az ÉS-re…. 
 
Itt vagyunk FM-el és Kuthumival, aki természetesen szintén itt van, Tóbiással és az összes 
Shaumbrával, akik már átkeltek a túloldalra és most FM-nek segítenek. 
 
(megszólal a zene) 
 
Akkor ezt az ÉS-t….az elméleti szintről, a tankönyvből hozzuk be a valóságba, most ebben a 
hatalmas 2022-es évben! 
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Az ÉS…. azt jelenti, hogy soha többé nem ragadtok bele egyetlen válaszba vagy egyetlen egy 
megoldásba sem. 
 
Az ÉS…. azt jelenti, hogy mindig vannak más lehetőségek. Mindig, mindig. Soha nem csak egyetlen 
egy megoldás létezik, mindig ott vannak az alternatívák, talán olyanok, amiket eddig még soha 
nem láttatok. 
 
Az ÉS…. azt jelenti, hogy emberek vagytok, vannak fájdalmaitok és problémáitok és fel tudjátok 
magatokat bosszantani és ott van az ÉS…. hogy Mesterek Vagytok! 
 
Az ÉS…. az, amikor a Mesteri rész és az emberi rész átvitt értelemben szólva belenéz egymás 
szemébe – az emberi és a Mesteri. 
 
Te, az emberi rész most egyenesen belenézel a Mesteri rész szemébe. 
 
Te, a Mesteri rész most egyenesen belenézel az emberi rész szemébe. 
 

Az ÉS…. mindkettőt jelenti, az összeset jelenti. 
Addig folytathatjátok a problémáitok 
feldolgozását, amíg csak a tehenek haza nem 
érnek, ÉS…. megengedhetitekd, hogy 
bölcsességgé alakuljanak. Csak nyissátok ki azt a 
kaput, azt a kerítést – hah! – és engedjétek meg, 
hogy azok a tehenek tejjé változzanak. 
 
Az ÉS…. azt jelenti, hogy többé már nem vagytok 
beleragadva abba a folyamatos vagy szánalmas 
feldolgozásba (Adamus nevet) – abba a szánalmas 
feldolgozásba – mert az ÉS….-ben ezek 
bölcsességé változnak. A feldolgozás attól még 

ugyanúgy ott lehet, de nagyon gyorsan el fog halványulni a tudatosságból, mivel nem fontos. 
Ezért aztán végül eltűnik, mert belevittétek az ÉS-be…. 
 
Az ÉS…. azt jelenti, hogy úgy tehettek, mintha a bőség hiányában lennétek, de aztán egyszerűen 
csak beviszitek ezt az „ÉS -be….” és megtörténik bennetek annak felismerése, hogy a bőség 
mindig is ott volt. Soha nem is kellett volna ezen még csak el sem gondolkoznotok! Soha sem 
kellett volna még csak tervezgetnetek sem. Egyszerűen csak kinyitottátok az ajtót és 
beengedtétek a bőség ÉS-ét…. Ott van az a részetek, aki még mindig a bőség hiányában akar lenni 
– jujj! – oké. De, nagyon hamar el is távozik ez a tudatosságotokból, hiszen az a régi játszma véget 
ér. Egyszerűen csak elhalványul, kifakul, mert az is bekerül a bölcsességbe. 
 
Az ÉS…. a valóság új fizikája. Ott van az a részetek, aki hinni akar a varázslatban, abban, amit 
fantáziának hívnak, hinni akar abban, hogy ez valóságos és sokat gondolkoztatok és álmodoztatok 
erről, de soha nem mertetek belelépni abba, hogy meg is lássátok, hogy vajon mi történne. Azon 
tűnődtetek, hogy ezt az egészet talán csak ti találtátok ki, ezért csak az erről való álmodozást 
engedtétek meg magatoknak, ahelyett, hogy meg is éltétek volna. 
 
De, most itt van az ÉS…. Most így egy másik ajtón lépünk ki ez alkalommal, hogy úgy mondjam, 
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mivel nem vagyunk beleragadva ugyanazokba a régi lehetőségekbe. Behozzuk a többi 
lehetőséget is, és akkor felismeritek az ÉS-ben…. hogy a fantázia az nem csupán fantázia, hanem 
valóság. Amit eddig fantáziának hívtatok az egy valóság és elérhető a számotokra és abban 
élhettek, tapasztalhattok, mikor keresztüljön az ÉS-en…. 
 
Felismeritek azt – régebben beszéltünk már a varázslatról – hogy a varázslat egyszerűen azt 
jelenti, hogy megengeditek, hogy az energia szolgáljon titeket. De valahogy, ellenálltatok ennek. 
Érzelmi vagy mentális oldalról közelítettétek ezt meg és az egészet kint tartottátok a fantázia 
világában. De most, egy másik ajtót nyitunk ki. 
 
Nagyon sok ajtót lehet kinyitni az ÉS-ben…. Kinyitunk egy másik ajtót és felismerjük azt, hogy 
nincs varázslat, mert az egyszerűen csak azt jelenti, hogy megengeditek, hogy az energia 
szolgáljon titeket. Egy mugli számára ez varázslatnak tűnhet, de ti tudjátok, hogy nincs ebben 
semmilyen varázslat. Ez arról szól, hogy a dolgoknak így kellene működniük. 
 
Azon tűnődtök, hogy az emberek vajon miért kezdtek el hinni a varázslat nélküli világban, miért 
korlátozták le magukat arra a pár kevés lehetőségre. És igen, van egy olyan részetek, aki még 
mindig azt a varázslatot akarja, amiben soha nem volt része. 
 
De most, hogy megengedtétek magatoknak, hogy az energia szolgáljon titeket és hogy ez maga 
a varázslat, az a régi részetek, aki varázsló szeretett volna lenni és – aki a frusztrált varázsló volt 
– most egyszerűen csak elkezd eltávozni, elhalványulni. Ahogy pedig elhalványul, elveszíti az 
erejét és ahogy elveszíti az erejét, bölcsességé alakul át. 
 
Már nagyon régóta ellenállt a bölcsességnek, mert akkor a játszmának véget kellett volna érnie. 
De most, bölcsességgé alakul át. 
 
Egyáltalán nem arról van szó, hogy a bölcsesség megpróbálta volna magához csábítani, dehogyis! 
A bölcsesség mindössze várt rá. 
 
A bölcsesség nem próbálja azt magába szippantani. A bölcsesség egyszerűen csak vár. És az ÉS-
ben…. a „nincs is varázslat” illúziójával – elveszíti az erejét az a régi frusztráció, az a régi „nem is 
létezik a varázslat” elveszíti az erejét. És most bölcsességgé alakul. Ez az ÉS…. 
 
Ez az isteniség és az ember között meglévő kapcsolat nem használ szavakat. Még csak képeket 
sem használ. Ez az, amit az elme „meghatározás nélkülinek” hív. És ez az, ami mindig is ott volt. 
 
Ez egy állandó, a többi zajjal és a többi kapcsolódással ellentétben. Sokkal állandóbb, mint egy 
elmúlt élettel való kapcsolatotok, ami olyan, mint egy elmúlt életbeli hang. 
 
Ez egy állandó, ami mindig ott van, mert ez a ti saját energiátok, ezért mindig is ott volt. 
 
Ahogy bemegyünk az ÉS….-be, hirtelen egyszerre csak tudjátok, hogy ott van. Hirtelen érzitek és 
tudjátok. És eleinte megpróbáljátok szavakba vagy képekbe foglalni, de aztán rájöttök, hogy nem 
kell ezt tennetek, mert nem szeretne szavakban kifejeződni. Az ennél sokkal szabadabb. És azon 
tűnődtök, hogy ti emberként hogyan fogjátok valaha is megérteni, hogy mit is kommunikál, de 
akkor vesztek egy jó mély lélegzetet az ÉS ….-be, és felismeritek, hogy igenis értitek őt, hiszen ez 
a ti természetes kommunikációtok és tudatosságotok. 
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A szavak, a képek, a szimbólumok, azok nem voltak természetesek. Azok egyfajta értelmezések 
voltak csupán. De most, hogy belementek az ÉS-be…. és rájöttök arra, hogy a lélek dala, az emberi 
és a Mesteri részek közötti kapcsolat mindig is ott volt és van. És a Mesteri rész nem próbálja 
megmondani az emberi résznek, hogy mit tegyen. A Mesteri nem próbál döntéseket hozni az 
életetekben. Ez csak a kommunikációról szól „Vagyok, Aki Vagyok. Nem vagy egyedül.” 
 
És az emberi rész megérti, hogy itt az ideje annak, hogy tényleg elfogadja és beengedje a Mesteri 
részt a saját házába, hogy a Mesteri ott lehessen ebben a valóságban. Ez az új fizika, ahol a 
Mesteri és az emberi rész együtt van, többé nincsenek elválasztva egymástól. Többé nincsenek 
távol egymástól. Többé nem veszítik el egymást. 
 
Ez az új fizika – az emberi és a Mesteri együtt. A Mesteri ezt nagyon élvezi, még az emberi résznél 
is jobban, hogy ott lehet ebben a valóságban, ÉS…. közben a saját Mesteri valóságaiban, 
birodalmaiban is ott lehet egyszerre. 
 
(szünet) 
 
A frissített FM kapcsolat tisztán és egyértelműen hordozni fogja ezt az üzenetet, és arra is 
emlékeztet majd, hogy érztek ti mindent, sőt, ez néha teljesen letaglóz vagy maga alá is gyűr 
benneteket. 
 
Az egyik dolog, amit FM felismert a kutatásai során az volt, hogy a Shaumbra olyan szélsőségesen 
érzékeny, amire korábban még soha nem látott példát. Szélsőségesen érzékeny. Olyannyira, mint 
egy szuper érzékeny rádió – ez az ő megfogalmazása – egyszóval elképesztően érzékeny. És pont 
ez az érzékenység okozta sokak számára, hogy lezárják és elszigeteljék magukat, mert túlságosan 
is érzékenyek voltak. 
 
Felismerte, hogy elrejtőztek az érzékenységük miatt, majd azt mondták, hogy „Nem érzek 
semmit” mert túlságosan is sok mindent éreztek. 
 
És az FM link vagy kapcsolat most magában hordozza az ÉS-t…. és azt mondja, hogy „Érzékeny 
vagyok ÉS…. ez nem gyűr engem maga alá. Képes vagyok magamon belül megkülönböztetni azt, 
hogy mi az, ami fontos és ennek tudatában vagyok és annak is tudatában vagyok, hogy mi az, ami 
nem fontos. Képes vagyok megkülönböztetni azt, hogy mi az enyém és mi nem az enyém. Nagyon 
érzékeny lehetek úgy, hogy ez nem taglóz le, nem teper maga alá, mert nem kell az agyamra, az 
elmémre támaszkodnom, hogy értelmezze a dolgokat, mert pontosan ez okozta azt a letaglózó 
érzést.” 
 
„Egyszerűen nyugodtan megbízhatok az érzékenységemben, a 200.000 angyali érzékemben, a 
saját rendkívül érzéki természetemben most már, és így többé már nem lesz ott ez a 
letaglózottság érzése.” 
 
Az FM link vagy kapcsolat visszatér, nagyon gondosan ráhangolódva a Shaumbrára, vagyis rátok. 
 
Szükségetek van rá? Egyáltalán nincs rá szükségetek. De, jó tudni, hogy ott van számotokra ez az 
állandó emlékeztető arra az esetre, ha elveszettnek éreznétek magatokat. 
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Jó tudni, hogy vannak, akik törődnek veletek, akik kisugározzák azt a linket arra az esetre, ha 
annyira nagyon elveszettnek éreznétek magatokat, mert ez könnyen megeshet, hiszen még FM 
is felismerte a kutatása közben, hogy milyen magas a zaj szint a bolygón és mekkora a zűrzavar. 
Nem beszélve arról, hogy még milyen intenzív zűrzavar fog érkezni és hogy ilyenkor időnként 
hajlamos az ember elveszettnek érezni magát. 
 
Ha ez történne, akkor egyszerűen csak hangolódjatok rá a Shaumbra FM Linkre és az majd 
emlékeztetni fog benneteket arra, hogy ez mindig ott van számotokra. Ez a kapcsolat az emberi 
rész és a szellem között mindig is ott volt és mindig is a sajátotok volt. 
 
Akkor most vegyünk erre egy jó mély lélegzetet! 
 
(szünet) 
 
És ezzel drága barátaim FM meghajol és fejet hajt kivétel nélkül mindannyiótok előtt. Tovább 
folytatja a munkáját. És időről-időre beugrik majd hozzánk. 
 
Az összes Shaumbra nevében mondom, akik eltávoztak – itt van velünk Sart és Edith is – tehát 
mindannyiuk nevében mondom, akik már átkeltek a túloldalra, hogy azt üzenik nektek, hogy 
„Csak folytassátok tovább, amit tesztek. Továbbra is Mesterekként legyetek itt a bolygón. Ne 
vonjátok kétségbe magatokat! Ne értékeljétek le magatokat! Értésetek meg, hogy miért vagytok 
itt!” 
 
Sugározzatok, ragyogtassátok ki a 
fényeteket és ahogy ezt teszitek, az be fogja 
ragyogni és ki fogja nyitni a saját És….-eteket 
és utána pedig ez majd kiragyog a világ 
minden részébe. Ez lesz majd az emberiség 
vágya szerinti változás szele itt, ezen a 
bolygón. 
 
Akkor most vegyünk erre egy jó mély 
lélegzetet! 
 
Ez egy hosszú nap volt a számomra. Először 
is ott voltam a Keahak Házában, most pedig 
itt vagyok. Aztán visszatérek a Felemelkedett Mesterek Klubjába, ahol majd jól kinyújtóztatom a 
lábam a kandalló előtt és folytatom az itteni süti evését. És teljes csodálattal adózom a Shaumbra 
előtt, akár a fátyol felém eső oldalán vannak, akár itt a Földön vannak. 
 
És ezzel, Adamus Saint-Germain Vagyok. Köszönöm. 
 
 
 

Fordította: Telegdi Ildikó – telegdi.ildiko66@gmail.com 
Szerkesztő és magyar nyelvi lektor: Thomázy Timea – timea.thomazy@centrodavida.com  
 
 

http://www.crimsoncircle.com/
http://www.centrodavida.com/
mailto:telegdi.ildiko66@gmail.com
mailto:timea.thomazy@centrodavida.com


Az Új EnergiásTanítók Globális Szövetsége  

www.crimsoncircle.com




