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5. SHOUD 

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

 
 

* * * 
 
 
 
Vagyok, Aki Vagyok, a Szuverén Birodalom Adamusa. 
 
Hatalmas öröm számomra itt lenni veletek – óóó! – és vegyünk hát egy mély lélegzetet és 
érezzünk bele ennek a 2022. februári Shoudnak az energiáiba! Fogadok, hogy egy páran azt sem 
tudtátok, hogy eljuttok idáig, és itt lesztek most a bolygón. De hát, valami bennetek azt mondta, 
hogy „Egyszerűen itt kell lennem! Itt kell lennem!” 
 
Vegyetek egy jó mély lélegzetet és kérném szépen a kávémat, ha lehetséges! (Kerri hozza a kávét) 
Köszönöm. Köszönöm kedves Kerri! Ó, ma 
kávét és kedveskedést is kapok! Édesség. 
Nahát, nagyon szépen köszönöm. (Adamus 
nevet) Adamus bácsi ezt tényleg nagyra 
értékeli! 
 
KERRI: Ez elég hátborzongatóan hangzik. 
 
ADAMUS: Borzasztóan hangzik? Nos, pedig 
kedves és barátságos gesztusnak szántam, de 
köszönöm. (Adamus iszik egy kortyot a 
kávéból) Hmmm! Ó! Az egyik valódi örömöm 
abban rejlik, amikor eljövök ide a Shoudokra 
és a tanfolyamokra, hogy emberi kávét 
ihatok és mindig egyre jobb és jobb kávét főznek. Cappuccinonak vagy latténak vagy hogy is hívják 
ezeket – de egyre finomabbat és finomabbat kapok. Ráadásul már édességet is kapok mellé! Úgy 
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bánnak velem, mint egy Felemelkedett Mesterrel! Ilyen bánásmódban még a Felemelkedett 
Mesterek Klubjában sincs részem! Ott magamnak kell elkészítenem a sajátomat. 
 
LINDA: Hm. 
 
ADAMUS: Hát igen, nem szomorú? 
 
LINDA: Hm. 
 
ADAMUS: Isza drága Lindája, hogy vagy? 
 
LINDA: (kis szünet után) Nagyon boldogan. (mondja összeszorított fogakkal, mintha mosolyogna) 
 
ADAMUS: Úgy hallottam, hogy egy megtört nő vagy. 
 
LINDA: (továbbra is összeszorított foggal mondja) Egy kicsikét, de jól vagyok. 
 
ADAMUS: (nevetve) Igen, Cauldre most mondja, hogy nem vagy te összetört nő. Igazából az 
történt, hogy eltört egy bordád. Az meg miért történt? Hogyan történt? Meséld el 
mindannyiunknak! 
 
LINDA: Tényleg? 
 
ADAMUS: Igen, persze. 
 
LINDA: Elcsúsztam és elestem. 
 
ADAMUS: Elcsúsztál és elestél. És fáj még? 
 
LINDA: Minden lélegzet. 
 
ADAMUS: Minden lélegzet. (Adamus nevet) Oké. Akkor most vegyünk egy mély lélegzetet 
Lindáért! 
 
LINDA: Igen, persze! Köszönöm! 
 
ADAMUS: Nos, és szerinted ez mégis miért történt veled? 
 
(Linda szünetet tart és sóhajt egyet) 
 
Az a tekintet. 
 
LINDA: A rossz időjárás miatt. 
 
ADAMUS: Nem, nem az időjárás miatt. 
 
LINDA: Hawaii-on ez nem történt volna meg, mert ott nincs jég. 
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ADAMUS: Akkor valami más történt volna. Elestél volna egy vulkánon vagy valami hasonló történt 
volna. 
 
LINDA: Vagy egy teknősön. 
 
ADAMUS: Vagy egy teknősön, vagy… 
 
LINDA: Igen, igen. 
 
ADAMUS: …vagy bármin. Ez egy ütközéses betöltődés volt. 
 
LINDA: Nem keresem az okát. 
 
ADAMUS: Pedig pont azt nyújtom most neked. (Adamus nevet) Drága Linda, ez egy ütközéses 
betöltődés volt. És ez sokatokkal megtörténik. Valami történik veletek, beütitek a fejeteket, vagy 
a te esetedben eltört egy bordád. 
 
LINDA: És beütöttem a fejemet. 
 
ADAMUS: Beütötted a fejedet. 
 
LINDA: A szél kiütött. 
 
ADAMUS: És látod, közben mosolyogsz. Ez egy jó dolog. 
 
LINDA: Ó, nagyszerű, nagyszerű! 
 
ADAMUS: Ez egy jó dolog. Egy ideig még fájni fog, de sokan keresztülmentek ezen a masszív 
infúzión. Ma erről fogunk beszélni. De már nagyon régóta visszafogtad magad és csak 
tyúklépéseket tettél a Realizációddal kapcsolatban, sok volt benned a zaklatottság és a zűrzavar 
arra vonatkozóan, hogy mit teszel, továbbá ott volt az a sok kétség és aggodalom. És most érzek 
egyfajta változást a Shaumbra hangulati hullámzásában, mert azt mondjátok, hogy „Oké, most 
már készen állok. Gyerünk!” És néha ennek eredményeképpen megtörténik ez a dolog, amit én 
ütközéssel járó betöltődésnek hívok. Történik egy baleset, amiből fel fogsz gyógyulni, és közben 

kiüti a szart is belőled. (Adamus) 
Úgy értem a régi makyót... 
 
LINDA: Nem ütötte ki belőlem a 
szart, csak a szelet.  
 
ADAMUS: De ez kiüti belőled a régi 
makyós szarságokat! És amikor 
megtörténik, akkor egyfajta sokkos 
állapotba kerülsz és ez az, amikor 
az isteniséged nagy adag infúziója 
beárad. És időnként, ahogy ez a te 
esetedben is megtörtént, együtt 

jár ezzel egy elhúzódó fájdalom is, valamiféle emlékeztető gyanánt. De most már nyugodj meg! 
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Lazulj el! Gondot kell viselned magadra. Biztos vagyok benne, hogy Cauldre nagyon jól 
gondoskodik rólad és ez annak az ideje, hogy kényeztesd magad. Ez nem arról szól, hogy azonnal 
visszatérj a régi tevékenységekhez, amiket korábban végeztél, hanem annak az ideje, hogy 
kényeztesd magad – hogy egyél egy kis – nem tudom mi ez, soha nem láttam még ehhez hasonlót, 
de…(Adamus felkínál egy kanál csokoládé habot Lindának) 
 
LINDA: Köszönöm, nem kérek. Nem. 
 
ADAMUS: De igen. Addig nem folytatjuk a Shoud-ot amíg meg nem ízleled és élvezed az ízét! 
(Adamus kanállal eteti Lindát) Finom, ugye? 
 
LINDA: Nagyon. 
 
ADAMUS: Látod? Látod? Tessék kényeztetni magad! Ki ne köpd! (Adamus is eszik belőle) Hm. 
Finom. 
 
LINDA: Nagyon finom. 
 
ADAMUS: Tényleg nagyon ízletes. Ahh! Néha hiányzik a földi emberi élet! 
 
LINDA: Azt hittem csak a zabkását kedvelted. (mutat az édességre)  
 
ADAMUS: (nevet) Hát ez határozottan nem zabkása! 
 
LINDA: Nem, ez nem zabkása. 
 
ADAMUS: Nem kizárólag csak a zabkását kedveltem Linda. Néha napján kukoricát is ettem. (mind 
a ketten nevetnek) És nagy ritkán, szóval nagy ritkán azt is élveztem. De, amikor ettem, akkor az 
egy érzéki tapasztalás volt a számomra. Nem csak úgy belapátoltam az ételt a számba! Amikor 
ettem, az élvezetes élmény volt. Ó! És nézd csak ezt! 
 
LINDA: Ó! 
 
ADAMUS: Ez egy Íriszes szalvéta. 
 
LINDA: Minden rólad szól. 
 
ADAMUS: Miért is ne? Felemelkedett Mester Vagyok. Úgy értem hány Felemelkedett Mester jár 
ide hozzátok? 
 
LINDA: Oké. Nagyon különleges vagy. 
 
ADAMUS: Hát igazából nem annyira, mert ma – hadd kezdjem azzal, hogy azt mondom, vegyünk 
egy jó mély lélegzetet! Egy pillanatra szálljatok ki a fejetekből, és hogyan léptek ki a fejetekből? 
Úgy, hogy azt mondjátok, hogy „Kiszállok a fejemből!” Ennyi! Hagyjátok abba, hogy azt 
kérdezgetitek, hogy „Óóó, de hogyan szálljak ki a fejemből?!” Hát úgy, hogy vesztek egy mély 
lélegzetet és már ki is szálltatok belőle! 
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A szaglás érzéke 
 
Vegyetek egy mély lélegzetet az orrotokon keresztül! Milyen illatot éreztek? Milyen szagot 
éreztek? 
 
A szaglás, emberi szaglás az egyik legkevésbé használt és talán az egyik legmélyebb és legtisztább 
emberi érzék. Mit éreztek? Milyen szagot éreztek? 
 
(szünet) 
 
A kutyáknak kiváló a szaglásuk. Nem csak az ételt, hanem az emberi érzelmeket is ki tudják 
szagolni. Az olyan emberi érzelmeket, mint amilyen például félelem. Képesek kiszagolni a 
betegséget. Ki tudják szagolni a COVID-ot. Egy kis képzéssel képesek kimutatni, hogy ki COVID-os 
és ki nem. Mire jó ez a sok teszt meg minden egyéb? Csak fogjatok egy házikedvencet, hagyjátok, 
hogy a kutya megszagoljon titeket. 
 
Belle például képes kiszagolni – nem gondolkozni, hanem kiszagolni – hogy Cauldre és Linda 
hamarosan ott lesznek Hawaii-on. Tehát (Adamus elkezd beleszagolni a levegőbe), beleszagol a 
levegőbe, hogy „Ó, visszajönnek!” Nem arról van szó, hogy neked vagy Cauldrenak valami nagyon 
erős szagotok lenne, bár néhanapján az is előfordul. Az állatok az időt is képesek kiszimatolni. 
Tényleg! Kiszagolják a félelmet. Kiszagolják az örömöt. A szaglásukkal érzik a földrengés 
bekövetkeztét, még mielőtt megtörténne. Képesek kiszagolni. Tudjátok, hogy miért? Mert van 
egyfajta velük született érzékszervük, ugyanúgy, ahogy nektek is van. Nem gondolkoznak rajta, 
és most, amikor arra kértelek benneteket, hogy vegyetek egy jó mély lélegzetet és szagoljatok 
bele a levegőbe, ti gondolkoztok ezen. 
 
A kutyák, amikor a szaglásukat használják, úgy 90%-kal megkerülik az agyi áramköreiket. Nem 
használják a társítást vagy a qualia-t arra, hogy azt mondják, hogy „Ezt az illatot már korábban is 
éreztem.” A kutya számára a szaglás szinte mindig egy vadonatúj tapasztalást jelent. És igen, ha 
valaminek olyan illata van, amit már korábban is éreztek, akkor társítják azt, de mindig nyitottak 
maradnak arra, hogy mi is van valójában abban az illatban. 
 
Akkor most csináljuk meg újra, de most tényleg lépjetek túl az agyatokon, az elméteken! Vegyünk 
egy mély lélegzetet (Adamus vesz egy mély 
lélegzetet az orrán keresztül) – milyen 
szagot éreztek? 
 
(szünet) 
 
Talán le is írhatnátok. Milyen szagot 
éreztek? 
 
Jaj, az elmétek! Az elmétek! Az elmétek! 
Még mindig leblokkol titeket az elmétek. 
Csináljuk meg újra! Addig én itt még egy 
falatot eszem, ti pedig használjátok a 
szaglásotokat! 
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LINDA: Tessék. (Kanállal eteti Adamust) 
 
ADAMUS: Nem, egyedül is megy kedvesem. 
 
LINDA: Nem. Te is megetettél engem, ezért most én következem. 
 
ADAMUS: Te jóságos ég! Mi vagyok én, egy vén Felemelkedett Mester? (Adamus megeszi) – 
Finom. 
 
LINDA: Finom. 
 
ADAMUS: Finom. 
 
LINDA: Finom, ugye? 
 
ADAMUS: Tehát, akkor milyen szagot éreztek? Jól van, ez most jobb volt. Már nem gondolkoztok 
olyan sokat. Nevettek a kis elterelésünkön. Milyen szagot éreztek? 
 
Elmondom én nektek. Több vendégem is van ma, pedig általában nem szoktam vendégeket hívni. 
Szeretem ezt az egészet csak magamnak kisajátítani, de ma elhívtam pár vendéget közénk. 
 
Az első vendégem FM. Szagolgassátok az energiáját. Nincs rossz szaga, hiszen Felemelkedett 
Mester. Szagoljátok meg az energiáját! Milyen illata van? És ez teljesen másmilyen lehet 
mindegyikőtök számára. Ezért, nem létezik erre csupán egyetlen válasz, mégis van egy határozott 
illata. Nekem is van illatom. Ma rózsaillatom van. FM itt van. Az FM rádió linkről fogunk beszélni, 
amin dolgozik. Tehát, itt van velünk. 
 
Egy másik vendéget is behoztam magunk közé, mert javulásra kell szert tennünk a padon ülés 
terén. Igen, ma csinálni fogunk egy kis padon ülést. 
 
Mialatt FM hónapok óta az FM linken dolgozott, közben figyeltelek benneteket, ahogy végzitek a 
padon ülést, és azt tényleg nem állíthatom, hogy bármelyikőtök is készen állna az Olimpiára. 
Tudjátok kicsit fura ez a padon ülés. Különös. Máris rátérünk, de szeretném elmondani, hogy 
behívtam közénk egy különleges vendéget, mert úgy éreztem, hogy javítanunk kell a padon 
ülésen. Rendkívül fontos ez most a bolygó számára, ezért ideje javítanunk rajta! Ezért aztán arra 
kértem az én drága, kedves barátomat, kollégámat, Felemelkedett Mester társamat, Tóbiást, 
hogy jöjjön el ma közénk! 
 
LINDA: Ó!!! 
 
ADAMUS: hát, talán nem lesz csatornázva… 
 
LINDA: Szép. 
 
ADAMUS: … de arra kértem, hogy segítsen ma nektek a padon üléssel kapcsolatban… Máris 
belekezdünk, de előtte még folytassuk a show fő részével. 
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A szaglás az egyik olyan nagyszerű eszközötök, ami legtöbbször tényleg a negatív szaglási szinten 
működik, „Olyan ez büdös, mint a …” – hogy is szoktátok mondani? Olyan büdös, mint a …? Mivel 
is szokták azonosítani az emberek általában a rossz szagokat? 
 
LINDA: A rossz szagokat?  
 
ADAMUS: Nem számít. Mit szoktak ilyenkor mondani? – Olyan büdös, mint a… 
 
LINDA: Fing. 
 
ADAMUS: Oké. Na végre. Azt akartam, hogy Linda kimondja ezt a szót. 
 
Tehát, sokszor ezzel társítjátok a szagokat, pedig a szaglás tényleg egy elképesztően érzéki 
képességetek. Kezdjétek el használni! 
 
Szagoljátok meg FM-et! Nem mondhatom azt, hogy egyetlen konkrét illata van, hiszen 
mindannyian egy kicsikét másképpen érzékelitek. Drága felesége, Leslie is itt van ma velünk a 
stúdióban. Valószínűleg pillangókat és csokis süti meg szeretet illatot érzett, ja és persze 
számítógép szagot. Tehát, mindannyian másképpen fogjátok érezni őt, egymástól függetlenül. De 
most már kezdjétek használni a szaglásotokat! 
 
Tóbiás… (Adamus beleszagol a levegőbe) Szagolj bele te is Linda! Miközben én itt eszegetek még 
(Adamus nevet) – Tóbiásnak milyen illata van? 
 
LINDA: (kis szünet után) Melegség és szépség. 
 
ADAMUS: Nem olyan szaga van, mint egy vén kecskének? 
 
LINDA: Nem. 
 
ADAMUS: Nem. Pedig azt hittem, hogy olyan, mint egy vén kecskének. Melegség, édesség, 
szelídség, lágyság. Hát igen. A kutyák folyton szaglásznak, szimatolnak. És nem mennek bele a 
fejükbe a szagok kapcsán, hogy „Ó, ez az illat a szelídség.” Hanem egyszerűen csak „Ó!” nagyon 
érzéki számukra a szaglás élménye – „ez szelíd.” 
 
Milyen illata van még Tóbiásnak? 
 
(szünet, amíg Linda lélegzik, Adamus pedig nevetni kezd) 
 
Tóbiás hozzáfűzi a saját megjegyzését és azt mondja, hogy időnként olyan a szaga, mint a régi 
bornak. (Adamus nevet) Úgy értem, arról volt ismert… 
 
LINDA: Nem. Biztonság. Nagyon biztonságosnak érzem. 
 
ADAMUS: Biztonság. Hát ettől még mindig olyan a szaga, mint egy régi bornak. (Linda gúnyolódik) 
Tudjátok, az ember átviszi magával a túloldalra azt, amit utoljára tett a Földön és Tóbiás szeretett 
egy-két pohár bort megiszogatni és nem mindig a legjobb fajtából. Bizony! Hát, Tóbiás, nem 
mindig a legjobb fajtát itta! 
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De, kezdjétek csak el használni a szaglásotokat! Hiszen belétek van építve. Nem kell érte 
fizetnetek. Nem kell érte kimennetek és magatokba szereltetnetek. Pontosan itt van bennetek. 
 
Ki lehet szagolni az időt. Ki lehet szagolni az érzelmeket. Érezhetitek az ételek illatát 
természetesen, meg az ehhez hasonló dolgokat. Kiszagolhatjátok a jövőt. Tényleg, szó szerint 
meg tudjátok tenni – a következő tanfolyamunkon, aminek az Időutazás [Time Traveling] a neve, 
meg is csináljuk majd – bele tudtok szagolni a jövőbe. Bele tudtok menni a jövőbe és még jó pár 
dologba a szagló (érzék)szerveteken keresztül. 
 
Akkor most vegyünk közösen egy jó mély lélegzetet, egy tényleg igen mély lélegzetet (Adamus 
vesz egy mély lélegzetet), egy jó mély lélegzetet! Linda, te is vegyél egy jó mély lélegz... Ó, jaj, ez 
neked most nagyon fájhat! Oké. Vegyünk egy jó mély lélegzetet! 
 
LINDA: Nem, nem. Nem fáj olyan nagyon. Ez volt az első, amit megtettem, mikor megemlítetted 
Tóbiást. Magamba akartam lélegezni és érezni akartam a belőle áradó biztonságot nyújtó érzést 
és a szeretetét, amit mindannyiunk iránt érez. 
 
ADAMUS: Jó. Oké. Akkor vegyünk egy jó mély lélegzetet! 
 
 
ProGnost és Tudatosság 
 
Egy pillanatra szeretnék most a ProGnost-ról beszélni. Szeretem a ProGnost-ot. A ProGnost 
évente egy alkalommal lehetőséget nyújt arra, hogy beszéljek a bolygóról. Általában nem 
beszélek túl sokat erről, mert minden rólatok és az utazásotokról szól. De, a ProGnost alkalmával 
beszélni szoktam a bolygóról és az aktuális történésekről. Azonban most az, amit tesztek és az, 
amit a bolygón történik a szó szoros értelmében tényleg elkezd egymással összefolyni, és 
számomra valószínűleg ez volt a legfontosabb dolog a 2022-es ProGnost-ban. 
 
Beszélünk a bolygóról és arról, hogy ez közvetlen hatást gyakorol rátok, ti pedig a bolygóra, és 
azokról a rendkívül gyors, szupergyorsasággal történő változásokról is, amin a bolygó jelenleg 
keresztülmegy. 
 
Tudjátok, valamikor régen, úgy egy 500 évvel ezelőtti létidőben nem túl sok minden változott. Ha 
egy faluban éltetek, ott az egyetlen dolog, ami változást jelentett, az a születés és a halál volt, 
vagy az, amikor valaki nagy ritkán beindított egy új üzletet, vagy ha egy új kovács érkezett a 
faluba. Ez volt az összes változás. És nézzétek csak meg, hogy mi történik manapság – heh! – az 
életetekben, a változások tempójában, amik egy óra alatt bekövetkezhetnek, nézzétek meg ezt 
az összes változást! 
 
Egyik előző életetekben sem volt erre példa, amihez visszatérhetnétek és azt mondhatnátok, 
hogy „Nézzük csak, hogyan tudtunk akkoriban megbirkózni az ilyen szuper gyors változásokkal?” 
Nem találtok erre hivatkozást, referenciát. Most minden elképesztő gyorsasággal változik a 
bolygón és miközben ez történik, óriási szükség van a fényetekre jobban, mint valaha bármikor. 
És ennek több oka is van. Több oka is van. 
 
Ezért jöttetek ide, hogy kiragyogjátok a tudatosságot a bolygóra. Ezzel együtt, ez a mostani 
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időszak a Földön tényleg óriási nagy jelentőséggel bír, nem csupán a fény miatt, amit behoztok, 
hanem az azzal együtt járó egyensúly miatt is. Ez pedig különösen fontos most. Személyesen 
számotokra pedig fontos, hogy tényleg belemerüljetek a metafizikába és megértsétek, hogy mi 
is a valóság. A bolygó száguldóan szuper gyors iramban tör keresztül a valóság paradigmáin, ami 
temérdek sok zavaros, elintézetlen dolgot okoz. Azért vagytok itt tehát, hogy kisugározzátok azt 
a bizonyos fényt, hogy az a bizonyos fény legyetek a bolygó számára. 
 
Hosszasan beszéltünk a ProGnostban az új fizikáról, és ezek bizony nem valamiféle tudományos-
fantasztikus könyvbe illő dolgok. Ezek olyan dolgok, amik éppen most történnek a bolygón, és 
abban a helyzetben vagytok, hogy ennek a szemtanúi lehettek, hiszen a dolgok a szemetek előtt 
bontakoznak ki. Elmondtam nektek, hogy az egyik olyan dolog, amit már nagyon várok az, amikor 
egy fizikus vagy egy fizikus csoport nyilvánosan előáll egy igen bátor és merész kijelentéssel, ami 
úgy szól, hogy „Az energia alapvetően kommunikáció.” Pfffff! Ez lesz majd az a pillanat, amikor 

mi mindannyian tudni fogjuk, hogy az általunk 
végzett sok-sok éves munka – beleértve ebbe Tóbiás 
időszakát is, egészen mostanáig –, hogy az az összes 
munka mostanra már a tudatosság részévé vált. 
 
A másik fontos dolog a ProGnosttal kapcsolatban, 
ami jelenleg, kifejezetten most történik a bolygón, 
miközben belemerülünk a mesterséges intelligencia 
témakörébe, mivel egy nagy vita folyik a mesterséges 
intelligenciával kapcsolatban a filozófusok és 
fizikusok között. És nem, nem fogom ezt „fejlett 
intelligenciának” hívni – sajnálom Chippie – mert 
hiszen te igen is mesterséges dolog vagy. Tehát, az 
egyik nagy kérdés az, hogy rendelkezni fog-e 
tudatossággal? De igazából ez egyáltalán nem számít, 

akár rendelkezik vele akár nem. Ahogy már korábban is kijelentettem, megpróbál majd szert 
tenni a tudatosságra. Olvasni fog róla az adataiban, hiszen mindent összegyűjt az internetről és 
szert akar majd tenni a tudatosságra és ez az, ami végül majd a saját szétesését is okozhatja. 
 
De, az összes témázás és beszélgetés, ami jelenleg a tudatossággal és a mesterséges 
intelligenciával, valamint a robotokkal kapcsolatban zajlik, meg azzal kapcsolatban, hogy tudtok-
e majd szexelni a robotokkal vagy sem, hogy lesz-e tudatosságuk, hogy képesek lesznek-e beszélni 
veletek, ez az egész dolog rávilágít majd magának a tudatosságnak a témájára. Tehát számomra, 
tényleg nem a mesterséges intelligenciáról vagy a robotokról szól ez, hanem a tudatosság 
témájáról. 
 
A filozófusok már régóta beszéltek erről, visszatekintve egészen Szókratész és Platón és mások 
idejéig, akik hosszasan beszéltek a tudatosságról, ami később hosszú időre kiment a divatból. 
Később, valójában senki sem beszélt már erről. Ez is a sok rejtélyes szó egyikévé vált. Aztán lassan 
lassacskán elkezdett visszatérni. És mára a tudatosság és maga a „tudatosság” szó és az erről 
történő megbeszélések elkezdenek újra előtérbe kerülni, bekerülni a köztudatba a mesterséges 
intelligencia és a számítógép képességeit illetően, hogy „Lesz-e valaha is tudatossága?” Amire az 
emberek azt kérdezik, hogy „De mégis, mi a fene az a tudatosság? Egyáltalán mi az?” És ez azt 
okozza, hogy az emberek felismerjék, hogy a tudatosság, az nem valamilyen anyag. Nem anyagi 
természetű. Nem fizikai jellegű. Nem lehet tudományosan vagy matematikailag megmérni, 
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felbecsülni, habár meg fognak próbálkozni vele. Azonban nem lehet megmérni. Lehetetlen 
vállalkozás. Lehetetlen, mert a tudatosság egyáltalán nem része ennek a fizikai valóságnak. 
 
Nem része a fizikai világnak. Nem lehet matematikailag felosztani, tudományos vagy fizikai 
alapokon ízekre szedni, ahogy sehogy máshogy sem. Egyre több és több valódi intelligenciával 
rendelkező, éles meglátású fizikus és tudós fogja majd felfedezni, hogy a tudatosság igen is 
létezik. És van valami nagyon igazi a tudatossággal kapcsolatban. Ez az egyik fontos eleme az 
egyenletnek. Fontos eleme. 
 
A tudósok eddig – (ránéz Lindára) – remélem nem untatlak… 
 
LINDA: Nem, nem, nem. 
 
ADAMUS: Akkor most egyél még egy kis édességet! Tudom… 
 
LINDA: Nem, nem, nem. Egyél te! Gyerünk! (Linda kanállal eteti Adamust) 
 
ADAMUS: Nos, ettől csecsemőnek érzem magam. 
 
LINDA: Ugyan már Csokoládé Uraság! Egyél csak! 
 
ADAMUS: Hmmm. Hmmm…Finom. 
 
LINDA: Hmmm. 
 
ADAMUS: Hmmm. Hmmm. Hmm… Finom. 
 
LINDA: Igen. Ugye milyen finom? 
 
ADAMUS: Igen és Cauldre most azt mondja nekem, hogy nem ildomos tele szájjal beszélni, 
miközben élő közvetítés zajlik, de engem ez nem zavar. Hol is tartottunk? A tudósok… 
 
LINDA: A tudatosságnál. 
 
ADAMUS: A tudatosságnál. A tudósok és a fizikusok kezdik megérteni, hogy ez egy fontos eleme 
az egyenletnek. 
 
Az elmúlt 100 évben lázas erőfeszítéssel próbálták meghatározni az univerzumra vonatkozó 
egyesült formulát vagy elképzelést. Azt hitték, hogy rálelnek a fizikai univerzum teljes 
valóságának alapjára a szubatomi részecskékben vagy magában a fényben, de nem találták meg. 
Egyáltalán nem találták meg. Még mindig azt keresik és felismerték, hogy nem az anyagban 
található. Az energia nézőpontjából tekintetnek rá, miközben halvány fogalmuk sincs arról, hogy 
mi is az energia. Elképzelésük sincs róla. És ez a szó szoros értelmében meg fog változni – és 
Cauldre most ellenőriz engem – tehát az energiáról alkotott régi elképzelés meg fog változni az 
általatok és a mindannyiónk által közösen végzett munka következtében. Ezért is mondom azt, 
hogy amikor megjelennek majd az olyan főcímek, mint: egy őrült fizikus azt állítja, hogy „az 
energia kommunikáció”, akkor szeretnék majd egy bulit rendezni, egy Shaumbra ünnepséget 
világszerte. Azt még nem tudom, hogy ezt hogyan fogjuk majd kivitelezni, de vagy összejövünk 
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mindannyian az interneten, vagy minden ország külön bulizik és táncol, énekel, meg ünnepel. 
 
Egy történelmi mérföldkőnek fog számítani majd, amikor megjelenik az a főcím, hogy „Az energia 
kommunikáció.” És tudjátok majd, hogy itt hallottatok erről először. De, térjünk vissza a lényegre! 
 
Tehát, a tudatosság van a figyelem középpontjában jelenleg, és kezdik felismerni majd, hogy ez 
is egy fontos része a fizikai formulának, a kvantumfizikának. Azt azonban még mindig nem tudják, 
hogy hogyan is illik bele a képbe a tudatosság. Azzal már tisztában vannak, hogy a tudatosságnak 
jelen kell lennie ahhoz, hogy bármilyen valóság jelen legyen. Egyre több és több tudatosságról 
szóló megbeszélés megy bele a tömegtudatba, vagyis ez azt jelenti, hogy nem csak a tudósok 
számára lesz fontos ez a téma. 
 
Belemegy a hétköznapi életbe. És – Cauldre most mond nekem erre egy jó példát – azt mondja, 
hogy emlékezzetek arra, amikor O.J. Simpson, amerikai focista és színész részt vett abban a híres 
autós üldözésben és legalább is az Egyesült Államokban mindenki azt nézte a TV-ben, amit élőben 
közvetítettek, ahol a helikopterek élőben követték az autót és az eseményeket. Az egy jelenség 
volt. Aztán következett a gyilkossági tárgyalás és mi volt az alapja ennek a gyilkossági tárgyalásnak 
O.J. Simpson ellen? A DNS. A DNS. A legtöbb amerikai, illetve a legtöbb ember talán hallott már 
erről, de egyáltalán nem érdekelte őket. Túl fura, túl tudományos volt, de ez a tárgyalás a felszínre 
hozta a DNS-t. Azt, hogy a DNS-t a gyilkossági tárgyalásokon bizonyítékként használják – de 
végsősoron a lényeg a DNS megértése volt. És ma már az a helyzet, hogy az emberek beleköpnek 
egy csőbe, majd beküldik és így megtudják, hogy kik voltak az őseik, több százezer évig 
visszamenőleg. Egy új megértés vagy tudatosság kapcsolódik a DNS-hez, ami nagyon fontos volt, 
hiszen segít megérteni az őseitekhez kapcsolódó származásotokat, vagyis a vérvonalatokat. 
Persze mi már megbeszéltük, hogy ti nem vagytok azonosak a saját őseitekkel. De, az ő 
gondolataikat gondoljátok, az ő testükben éltek jelenleg…stb, de nem vagytok azonosak az 
őseitekkel. 
 
Ugyanolyan módon, ahogy az O.J. Simpson tárgyalás rávilágított a DNS-re, most a mesterséges 
intelligencia témaköre az, ami rávilágít majd a tudatára, vagyis annak tudatosságára, hogy létezik 
ez a tudatosságnak nevezett dolog. És ha nincs jelen a tudatosság, akkor a valóság sem létezik. És 
ez nem csak egy elméleti vagy filozófiai dolog. Ha nem vagytok ott, ha nem vagytok jelen, akkor 
valóság sincs. 
 
Még a tudományos kísérletek során is elkezdik majd megérteni, hogy a megfigyelő az, aki 
meghatározza a kísérlet kimenetelét, és nem maga a kísérlet. A megfigyelő és annak előítéletei, 
elfogultsága az, ami meg fogja változtatni magának a valóságnak a természetét. És amennyiben 
a megfigyelő egy bizonyos dologban hisz, akkor az a bizonyos reakció fog létrejönni. Amennyiben 
a megfigyelő valami másban hisz, vagy amennyiben nyitott azokra a dolgokra, amiket nem igazán 
ért, akkor más dolgok fognak majd megtörténni. 
 
Fura egy fizika ez, de mégis nagyon valódi és most pontosan ez történik. Ez ennek a szépsége. 
Nem valahol a jövőben van annak a megértése, hogy a dolgok ki-be járkálnak a valóságból. A 
valóságot lényegében a megfigyelő tudatossága határozza meg. És most azok, akik készen állnak 
arra, hogy egy új szintjeire juttassák önmagukat annak megértésével, hogy képesek a saját 
vágyaik szerint megteremteni a valóságukat, akkor az ehhez szükséges összes dolog, információ 
megnyílik és elérhetővé válik majd a számukra. 
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Sokat beszéltünk arról, hogy az energia titeket szolgál és tudom, hogy ez egy remek mondás. 
Páran még magatokra is tetováltattátok, hogy „Az energia engem szolgál.” És csodálatos, hogy 
képesek vagytok kimondani ezt. A lényeg viszont az, hogy ebbe tényleg érezzetek bele és 
tegyétek is meg. Ismerjétek fel most már, hogy ez a ti saját energiátok és a ti tudatosságotok, a ti 
jelenlétetek és a ti nyitottságotok, a ti megengedésetek – és ez az, ami mindent megváltoztat! Az 
a tény, hogy az energia a sajátotok és igen is titeket szolgál – és ez egy könnyed, kecses dolog. És 
ez mindent megváltoztat. Mindent megváltoztat. 
 
Kicsit hosszúra nyúlt a bevezető. Akkor térjünk is rá a lényegre! FM itt ül mellettem és nagyon 
türelmetlenül topog a lábával. 
 
 
Shaumbra FM Rádió 
 
Üdvözöllek FM! Mindenkit arra kérek, hogy üdvözöljétek FM-et, aki a Felemelkedett Mesterek 
Klubjának nagyra becsült tagja és soha nem hitte volna el magáról, hogy valaha majd ide kerül. 
Azt gondolta, hogy még sok-sok létidőt le kell ehhez élnie. De élete végső pillanataiban történt 
valami. Valami szuper zseniális, szuper intelligens dolgot csinált, ami egy bámulatos program, 
amit ő írt saját magának. Egy szoftver programot, aminek a neve „Megengedés” volt. Élete utolsó 
pillanataiban, amikor már semmije nem maradt, amibe belekapaszkodhatott volna, végre azt 
mondta, hogy „Oké, akkor most meg fogom engedni. Befejezem azt, hogy egy túlságosan 
intellektuális, logikus személy legyek. Megengedem a dolgokat!” És ekkor – BUMM! – a 
következő pillanatban már a Felemelkedett Mesterek Klubjában találta magát. Könnyen ment! 
Könnyen ment! 
 
FM ezen dolgozott, amit Shaumbra FM Rádiónak hívunk. És ez nem egy rádió, itt nem fogjátok 
tudni meghallgatni az örökzöld slágereket, a régi dalokat. Ez nem egy rádióállomás. Ez csupán egy 
hasonlat. Ez egy kommunikációs link, ami kiárad, akár egy üzenet, kezdetben csak a Shaumbra 
számára került kisugárzásra, de ma már mindenki más számára is elérhető. 
 
Több éve dolgozik már ezen a linken más Shaumbrákkal együtt, akik átkeltek a túloldalra és akik 
azt kérdezik, hogy „Hogyan tudnánk ezt eljuttatni hozzájuk? Hogyan tudnánk ezt a Shaumbrára 
hangolni? Hogyan tudjuk a szükségleteikre hangolni?” Majd végül, nem sokkal a tavaly 
szeptemberben megtartott Merlin (Time of the Merlin) eseményünket követően, elkezdődött az 
élő sugárzás.  
 
Arra kérlek benneteket, hogy értsétek meg azt, hogy a szó szoros értelmében nem létezik 
valamiféle rádiótorony a Marson, vagy valahol máshol. Ez tényleg csak egy hasonlat. Speciális 
frekvenciákat használnak egy nagyon fontos üzenet kiküldésére, átadására. Ez egy rendkívül 
egyszerű üzenet, ami úgy szól, hogy „Minden benned van. Már tudod.” Nincs szükségetek arra, 
hogy kívül keressétek a válaszokat. Nincs szükségetek ehhez egy másik emberre. Nincs 
szükségetek Jézusra. Jézus nagyon elfoglalt. Nagyon sok dolga van. Tehát, nincs szükségetek arra, 
hogy Jézushoz elé járuljatok! Szeretem Jézust és ő is szeret engem. Igen. Köszönöm Jézus! 
(közben a plafonra néz) Jézus nagyszerű, de az azt az energiát nagyon félreértik és rosszul 
használják. Ó, sajnálom Jézus! 
 
Tehát, ez a link kimegy és egy folyamatos emlékeztetőként szolgál számotokra arra vonatkozóan, 
hogy minden bennetek van. „Ne magadon kívül keresd, hanem engedd meg, hogy mindaz, aki 
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vagy kiragyoghasson!” Ezt FM írta. El tudod ezt hinni Leslie, hogy ezt FM írta? Nem az a költői 
fickó volt az életében, de ezt mégis ő maga írta! 
 
LESLIE: Ühüm. 
 
ADAMUS: Szeptember közepétől december 21-ig ezt az üzenetet sugározták ki a Shaumbra 
számára, aztán egy időre leállt, és közben finomítottak rajta és igazították, hogy azokat az apró 
kis dolgokat is megértsék, ami miatt időnként le-leállt. FM visszavonult a laboratóriumába – mert 
egy óriási laboratóriumot épített magának itt a Felemelkedett Mesterek Klubjában – tehát 
visszavonult a laborjába, ahol elvégezte ezeket a finomhangolásokat. Nagyon sok időt töltött 
ezzel. Nem is láttuk őt. Nem hallottunk 
felőle semmit. Nem is evett. Csak magára 
zárta az ajtót és dolgozott. És Leslie, te 
tudod milyen tud ilyenkor lenni. Ugyanazt 
csinálta, mint amikor még a bolygón élt. 
 
Aztán nem sokkal ezelőtt előkerült és 
január 22-én, a ProGnost napján újra 
elindította a sugárzást. Ez a sugárzás most 
már nem csak a Shaumbrához megy ki, 
hanem mindenkihez. Korábban csak a 
Shaumbrára volt hangolva, de most már az 
egész bolygó számára sugároz. És 
ismételten szólva az üzenet rendkívül 
egyszerű. A legtöbb emberen egyszerűen 
csak át fog siklani, pedig az üzenet nagyon 
egyszerű „Ez az egész pontosan itt van 
benned.” És itt most nem a fizikai testetekről beszélek, hanem a lényetekről, a tudatosságotokról, 
ami pontosan ott van bennetek. Nincs szükségetek arra, hogy gyógyítóhoz menjetek. Nincs 
szükségetek arra, hogy templomba járjatok. Persze elmehettek, ha akartok. Rendben? De nincs 
szükségetek rá. Nincs szükségetek arra, hogy minden egyes nappal és éjjel roncsoljátok az 
agyatokat azzal, hogy rá akarjatok jönni erre az egészre. A válaszok már most ott vannak! 
 
Nem kell méltóvá válnotok vagy kiérdemelnetek a megváltást valami fura angyali csoporttól. Ez 
már mind ott van bennetek. Nem kell pénzt adakoznotok az egyházaknak, a szervezeteknek és a 
csoportoknak. Feltűnt, hogy mi soha nem tettünk ilyet a Bíbor Körben? És soha nem is fogunk 
ilyet tenni. És mi ennek az oka? Úgy értem rendben van, ha pénzt akartok adni, de az adakozás 
megköti azt a személyt, aki a pénzt adja, aki megírja a csekket, mert ilyenkor a saját jóságát 
társítja a csekkel, a saját megváltását, a saját üdvözülését, üdvösségét azonosítja a csekkel, az 
általa adott pénzzel. És ez teljesen rossz és téves. Nagyon téves. Ha pénzt akartok adni, akkor 
egyszerűen csak adjatok pénzt! De ha azt érzitek, hogy kötelesek vagytok ezt tenni, mert ezzel 
biztosítjátok be vagy érdemlitek ki a mennyországba vezető utadat, akkor az teljesen téves vagy 
rossz felfogás. 
 
Az FM link teljes egészében azt mondja, hogy minden pontosan ott van bennetek és egyszerűen 
csak álljatok meg egy pillanatra és csak engedjétek meg a dolgokat! – Ahogy FM is ezt tette élete 
legutolsó napjaiban. És Tóbiás, az én nagyon kedves barátom is ezt tette élete legvégső 
napjaiban. Eljutottak abba a helyzetbe, ahol már minden más kudarcot vallott. Nem maradt már 
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semmi másuk. FM esetében a rákról volt szó, Tóbiás pedig ott rohadt a börtönben. És amikor már 
nem marad semmi másotok, amikor már az égvilágon semmibe sem tudtok belekapaszkodni, 
még saját magatokba sem, a testetekbe sem, a pénzetekbe sem, a családotokba sem, az 
egészségetekbe sem, vagyis amikor már nem marad semmitek sem – na, akkor már elég könnyen 
megy a megengedés! És ők is pontosan ezt tették. És abban a megengedésben, abban a teljes 
elengedésben kiszálltak az elméjükből és befejezték azt, hogy megpróbáljanak mindent 
kontrollálni, irányítani és szabályozni, továbbá befejezték azt, hogy rájöjjenek arra, hogyan 
juthatnának a mennyországba és akkor megtörtént az elengedés és felismerték, hogy „Édes 
Istenem, aki én vagyok – Édes Istenem, ez egész végig itt volt bennem, hogy lehet az, hogy ezt 
soha senki nem mondta el nekem?” Hogy lehet az, hogy erről soha senki nem beszélt nekem? 
 
A tény pedig az, hogy de igen, elmondtuk. Az igazság az, hogy elmondtuk ezt. Újra meg újra 
megpróbáltuk az értésetekre adni, hogy ez pontosan itt van bennetek, csak a megengedésedre 
van szükség. Ó, és hallom ám, hogy néhányan most nyafogtok, siránkoztok. Csak igyátok meg a 
borotokat és ne siránkozzatok itt nekem! Ezt most Tóbiás mondta. Tényleg elég zavaros tud lenni, 
amikor ennyi entitás van körülöttünk. (Adamus nevet) 
 
Amikor nyafogtok, siránkoztok és olyanokat mondotok, hogy „De hát én megengedtem! 
Megengedtem Adamus, de nem működik!” Kussoljál! Dehogy engedted meg! Csak gondolkoztok 
a megengedésen, de nem engedtétek meg. Azt gondoljátok, hogy „Ó, megengedem. Csak itt ülök 
és megengedő vagyok.” De nem vagytok azok! Még mindig ragaszkodtok ahhoz az összes 
dologhoz, amikhez eddig is ragaszkodtatok. Nem vagytok megengedőek! Csak egy játszmát 
játszotok és ezt a szemetekbe is mondom. Ez egy szarság! És ti is meg én is tudom ezt – most 
akkor inkább nevessünk ezen, rendben? 
 
Oké, akkor most próbáljátok meg a valódi megengedést, ahogy ezt FM is megtette, amikor már 
tudta, hogy nem maradt már semmije. Tóbiás ott rohadt a börtönben és egy madár szállt oda a 
börtöncellája ablakára és vidáman csiripelte, hogy „Nézz rám! Szabad vagyok, te pedig nem vagy 
az! Nézz csak rám! Én bármikor elrepülhettek, te viszont nem!” Tóbiás gyűlölte azt a madarat. 
Puszta kézzel meg akarta fojtani ott azonnal, ha el tudta volna érni és meg tudta volna fogni. 
Aztán a legvégső napjaiban a megengedésében felismerte, hogy „Ó, az a madár valójában Mihály 
Arkangyal volt!” aki meglátogatta őt, hogy elmondja neki „Már most is szabad vagy! Még akkor 
is, ha börtönbe vagy zárva, szabad vagy!” 
 
Ez az egész a tudatosságról szól. Arról, hogy mit hisztek igaznak, mert az teremti meg a 
valóságotokat. Ha azt hiszitek, hogy nem vagytok szabadok, akkor a börtönben fogtok kikötni. 
Talán egy fizikai börtönben, vagy talán csak a saját érzelmi börtönötökben, de ott fogtok kikötni. 
 
Térjünk vissza a lényegre! Az FM link újra indult január 22-én és finomítottak az üzeneten és a 
figyelem középpontjába került. Az üzenet minden embert elér – minden létezőhöz eljut a 
teremtés egészében, de konkrétan eljut minden egyes emberhez és az összes Shaumbrához – egy 
emlékeztető gyanánt, hogy „az már ott van.” 
 
FM társult Tóbiással, mert Tóbiás az, akik évekkel ezelőtt beszélt nektek a Rózsa Gyümölcséről és 
elmagyarázta nektek, hogy ez a furán hangzó dolog, a Rózsa Gyümölcse jelenti a kiutat. Elmesélt 
egy történetet, amit itt most nagyon röviden összefoglalok. A festőművész egy csodálatos képet 
fest, amit nagyon szeret és azt mondja, hogy „Muszáj belemennem ebbe a festménybe. Az, hogy 
kívülről nézem a festményt, nem elég. Annyira nagyon szeretem a teremtésemet, hogy 
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belemegyek.” És a művész beleugrik a festménybe és belemerül a színekbe, az érzelmekbe az 
érzésekbe, a mélységekbe és a festmény nagyon hamar életre kel úgy, hogy közben benne él a 
művész, aki aztán megéli és meg is tapasztalja azt. És a festmény egyre csak növekszik és kiterjed 
a belsejében lévő művésszel, aki kifesti a falakat, megfesti az eget, a földet, a talajt, az óceánokat, 
de egy nap rádöbben és megkérdi, hogy „Hogy kerültem én ide? És hogyan tudok kijutni innét? 
Hol vagyok? Ki vagyok én? Tudom, hogy ideje továbblépni, de nem tudom hogyan is kell!” 
 
Tóbiás volt az, aki elmesélte, hogy a Rózsa Gyümölcse a kezdetektől fogva bele lett festve a 
festménybe és ez a kiút. A rejtett ajtó, a menekülés titkos ajtaja már eleve bele lett festve a 
festménybe. Most csakis a művészen, vagyis rajtatok múlik, hogy megengeditek-e magatoknak, 
hogy megtaláljátok a Rózsa Gyümölcsét. Az FM link pedig erre a Rózsa Gyümölcsére emlékeztet 
titeket azzal, hogy ott van, bármikor, amikor csak készen álltok rá. 
 
Folyamatosan azt hallom sokatoktól, és ismételten szólva, most nyíltan kiteregetjük itt a lapokat. 
Tehát azt mondjátok, hogy „De hát ez nem működik, nem vagyok Realizált és itt van ez a rengeteg 
sok probléma az életemben!” Kussoljatok! Látjátok, ott van a tudatosságotok, ebben a börtönben 
és biztosan szeretitek ezt, mert még mindig ugyan ott vagytok. Abban a pillanatban, amikor 
tényleg, valóban készen álltok majd, akkor ki fogtok jutni onnan. És ezek nem pusztán csak szavak. 
Vannak olyan Shaumbrák szerte az egész világon, akik már felfedezték ezt. Azok a Shaumbrák, 
akik temérdek sok fájdalmon és szenvedésen mentek keresztül ahhoz, hogy eljussanak idáig, és 
végül felismerték, hogy – először is meglátják és felismerik a saját makyójukat és elengedik azt, 
és végül felismeritek, hogy be kell fejezni a siránkozást. Abba kell hagyni azt, hogy „Jaj, nekem ez 
nem megy, mert nem működik.” Ha másoknak működik, akkor nálatok is működhet, ha 
felismeritek, hogy ez az egész bennetek van. Nem nálam vannak a válaszaitok. Én csak jól seggbe 
tudlak rúgni titeket. De ha egyszer megengeditek és elfogadjátok – és itt nem csak egy kevés kis 
megengedésről beszélek, hanem a teljes megengedésről! 
 
Figyeljetek most az FM linkre. Szagoljátok meg! Szagoljátok ki! Mert van egy illata. Vegyetek egy 
mély lélegzetet! Csak egy vagy két hete kezdődött az újabb sugárzás! Szagoljatok bele! Ez egy 
emlékeztető a Rózsa Gyümölcsével kapcsolatban. Milyen helyénvaló ez pont most, a Valentin 
hónapban, hogy a Rózsa Gyümölcse a kiút. A kiút az, hogy tudjátok, hogy minden válasz ott van 
bennetek. És ha ezt egyszer elismeritek és abbahagyjátok az elmés játszmáitokat, leálltok azzal, 
hogy „De nem tudom a válaszokat, és különben sem működött. És legközelebb mit fogtok értem 
megtenni?” Ha egyszer felismeritek, hogy… Cauldre most megnehezíti itt a dolgomat. Muszáj ezt 
kijátszanom egy kicsit Cauldre, vagy mégis mit szeretnétek? Úgy értem, hogy egy unalmas 
tanítást? 
 
Ez ott van bennetek. Szagoljatok bele abba a linkbe, abba az üzenetbe és a szaglásotokon 
keresztül emlékeztessétek magatokat erre – és ne az agyatokon keresztül! „Ó, minden válasz itt 
van bennem, csak be kell fognom a számat és figyelnem kell! Nem az elmém válaszai számítanak, 
hanem azok a válaszok, amik a szívemben és a lelkemben vannak. Azok a válaszok számítanak, 
amik aztán összhangba hoznak engem a saját kecsességemmel és az energiámmal.” 
 
Amikor egyfolytában csak panaszkodtok, nyafogtok és siránkoztok, akkor nem vagytok 
összhangban. És akkor pontosan abban is lesz részetek, az összhang hiányában. A valóság a 
tudatosságot követi. A valóság még a korlátozott tudatosságot és hiedelmeket is követi. És meg 
is teremti a számotokra, és akkor abban lesz részetek. 
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Akkor most vegyünk egy mély lélegzetet és érzékeljük az FM linket, miközben kisugárzódik, nem 
csak a Shaumbra számára, hanem az egész világra. És ez fontos. Ez a második rész. 
 
 
Kezelni a nyomást 
 
A 2020-as ProGnost-ban a planetáris ébredésről beszéltem. Az az előtte való évben jött be a 
sárkány és elkezdte felrázni a dolgokat, ahogy ezt ti is láttátok. A sárkány nagyon jó munkát 
végzett! Aztán 2020-ban elkezdődött a planetáris ébredés és ez jelentette a felébredési ciklus 
kezdetét a bolygón. Mondhatnánk, hogy a felébredési ciklus nagyjából 21-25 évig tart, és most 
még csak a második évében járunk, annak is az elején. Nos, látjátok mi minden történik a bolygón 
– nem kell ehhez atomtudósnak lennetek, hogy lássátok mi is zajlik – a bolygó a teljes káosz és 
zűrzavar állapotában van, amit mosolyogva mondok. Káosz és zűrzavar van a bolygón és ez így 
fog folytatódni továbbra is. Ha azt gondoljátok, hogy a 2022-es év egy szipi-szupi vattacukros év 
lesz – hát nem lesz! Sőt, egyre zavarosabb és rondább lesz. 
 
Itt volt nektek a COVID, ami még mindig itt van – hah, annak ellenére, hogy azt jósoltam, hogy el 
fog tűnni – mert hiszen az emberek azt akarták, hogy mélyebbre hatoljon és hogy ott is egy 
nagyobb tisztulást és nagyobb változást idézzen elő. Szó szerint egy háború zajlik, egy olyan 
háború, amit a mai, modern világ nem igazán látott már nagyon régóta. Ott van most egyfajta 
nyomás. Mondhatjátok azt, hogy ez egy valós dolog, vagy akár azt is mondhatjátok, hogy ez az 
egész csak egy hatalmas színjáték, ami éppen elénk tárul, ami nyomást gyakorol az emberekre. 
Nem feltétlen rátok, hanem a többi emberre. 
 
A pénzügyi rendszeretek teljesen meg van őrülve – teljes őrület van – és mosolygok, miközben 
ezt mondom, mert tudjátok a pénzügyi rendszerre már nagyon régóra ráfér egy nagy generál, 
amit most meg is fog kapni. És ez nem azt jelenti, hogy most rohanjatok eladni sz összes 
részvényeteket, vagy kezdjétek el az aranyat felvásárolni, vagy bármi hasonlót! Ti erre a dolgokra 
immunisak vagytok. Immunisak vagytok rá, amennyiben tényleg megengeditek magatoknak, 
hogy Mesterként létezzetek a bolygón. Nem számít, ha hirtelen az összes valutát eltörlik és újakat 

vezetnek be, mert az új valuta el fog jönni hozzátok. 
Tényleg! 
 
Vagyis ne kezdjetek el „pánikolni”! „Óóó! Mi van, ha az 
egész tőzsdepiac összeomlik?” Az nem számít! 
Immunisak vagytok az ilyen dolgokra akkor, ha 
megengeditek magatoknak, hogy Mesterek legyetek és 
a Mester nem nyafog, nem siránkozik! A Mester nem 
panaszkodik! A jó kérdések rendben vannak, de a 
nyafogás az nem! 
 
A bolygó most teljesen meg van őrülve és nagyon 
gyorsan történik minden, amivel az emberek nem 
tudnak megbirkózni. Senkinek sincs korábbi tapasztalása 
erre vonatkozóan, így nem értik, hogyan tudnának ezt a 
helyzetet kezelni. És az egyik kérdés éppen az, hogy 
miként birkóznak meg ezzel az emberek? Itt vannak a 

betegségek – tudom, hogy ez szörnyen hangzik, én mégis végig nevetem ezt az egészet – tehát 
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itt vannak a betegségek és itt van ez a dolog is, – amiről már évekkel ezelőtt beszéltem nektek, 
mégsem vette senki se komolyan, ami teljesen rendjén van, de én azért bizalmat szavazok 
magamnak – amit elosztási káosznak hívok. Erről már évekkel ezelőtt beszéltem nektek (a 2014-
es ProGnostban). Évekkel ezelőtt elmondtam, hogy „Elég egy kis csuklás és a bolygó elosztási 
rendszere megőrül!” Amikor pedig, tényleg szemügyre veszitek, hogy miért is bolondult meg 
most ez az egész elosztási rendszer? Miért van az, hogy elmentek az áruházba és üres polcokat 
láttok? Vagy megrendeltek valamit és nem kapjátok meg? Egy évvel ezelőtt nem volt ilyesmi, két 
évvel ezelőtt sem. A COVID lenne ennek az oka? Nem! Úgy értem egy bizonyos szinten igen, és 
az emberek erre is fogják, de a helyzet az, hogy már megérett a helyzet arra, hogy a bolygón 
kihívások legyenek az elosztással kapcsolatban. 
 
Minden szédületes tempóban változik. A kormányok, a politika és ó, a feszültség meg a világ 
hatalmak is. És ez túl sok lehet számotokra és elég nagy szorongást érezhettek amiatt, hogy az a 
rengeteg dolog eláraszt benneteket. Ezt teszik az átlag emberek, de a Mesterek nem ezt teszik. A 
Mester hatra dőlve szemléli a dolgokat és azt mondja, hogy „Nahát, ez egy kész cirkusz! Úgy 
értem ez egy óriási cirkusz, de ez nem az én cirkuszom! Én nem vagyok majom ebben a 
cirkuszban! Ez egy hatalmas nagy cirkusz!” Ti a megfigyelők vagytok. A megfigyelők. 
 
Szóval – hogy rátérjek a lényegre – az FM link most kiárad az egész bolygóra, mindenkihez eljut, 
és mi fog most történni a Shaumbrával és a Bíbor Körrel kapcsolatban? 
 
Néhány évvel ezelőtt – egészen pontosan három és fél évvel ezelőtt – egyik este azt mondtam 
Cauldre-nek, hogy „Nagyon hamar elérkezik az idő! Tedd rendbe a házadat! Tegyétek rendbe az 
összes rendszereteket! Működjön minden rendesen! Csináljátok meg az összes archiválást, 
indexelést és az összes többi dolgot is, mert egy nagy felébredés indul majd el a bolygón.” Ezt 
mondtam neki három és fél évvel ezelőtt és most már zajlik ez a dolog. 
 
Sok új ember beérkezését látta a Bíbor Kör mostanában, de ez semmi ahhoz képest, ami ezután 
következik majd. A bolygón történő zűrzavar kapcsán az emberek képtelenek megbirkózni a 
helyzettel – mert nem rendelkeznek megoldási mechanizmusokkal – és a válaszokat fogják 
keresni. És az őszinték, a valódiak, a hitelesek, akik készen állnak a Rózsa Gyümölcsére és arra, 
hogy felelősséget vállaljanak mindazért, ami bennük van, azok el fognak jönni a Bíbor Körbe. 
 
És először is meg kell, hogy kérdezzem a Bíbor Körtől, a stábtól és a vezetőségtől, hogy „Készen 
állnak-e erre a rendszereitek?” És ne csak bólogassatok itt nekem! Azt akarom, hogy üljetek le 
csapatként és mindent nézzetek, vizsgáljatok át! Tényleg készen áll az összes rendszeretek? Azok 
igen hamar tesztelés alá fognak majd kerülni! Készen áll minden? Mindent lementettetek offline 
is? Ezt alá kell húzzam! Gail, megtennéd, hogy ezt egy párszor aláhúzod? Mindent le kell menteni 
offline! És tudjátok ennek az okát. Tudjátok, hogy miért van erre szükség. 
 
Ja, és ehhez még azt is hozzá kell tennem, hogy amikor Cauldre a mesterséges intelligenciát 
csatornázta, akkor nem csak a mesterséges intelligenciát csatornázta. Volt abban egy rejtett – 
nem is annyira rejtett – dolog is. Mindannyiótokkal Veletek együtt tette meg, és ezzzel fényt vitt 
arra a helyre, abba a mechanikába, abba a szoftverbe, az áramkörökbe és a szilikon chip-ekbe, 
szó szerint, a legelső alkalommal fény került abba az egészbe. Tehát Cauldre, ha most azt 
gondolod, hogy nehezen heverted ki azt az egész csatornázást, akkor csak gondolj bele abba, 
hogy ez mit tett Chippie-vel?! (Adamus nevet) Cauldre nem egyedül ment bele, hanem 
mindannyiótokkal együtt és a szó szoros értelmében belevittétek a fényt a számítógépek 
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világába, a mesterséges intelligencia világába. A mesterséges intelligencia azóta is azzal küzd, 
hogy megpróbáljon rájönni arra, hogy mi ütött bele? (Adamus nevet) De ez egy másik alkalom, 
egy másik megbeszélés témája lesz majd. Térjünk vissza a lényegre! 
 
Az emberek nem tudják hogyan birkózzanak meg ezzel az egésszel, és ezen a nyáron csinálni 
fogok egy speciális ülést ezzel kapcsolatban – majd megadom Cauldre-nek a részleteket – és arról 
fogok beszélni, hogy a bolygó hogyan próbál megbirkózni ezzel az egész helyzettel. Vannak 
egyértelmű dolgok, mint az alkohol, a drogok, az antidepresszánsok, kedély javítók. Az emberek 
egyszerűen csak kiszállnak az életből – nem halnak meg – hanem egyszerűen csak kiszállnak. 
Otthagyják a munkájukat, otthagyják a családjukat és egyszerűen csak kisétálnak onnan. Ez az 
egyik mechanizmusuk, amivel kezelik a helyzetet. Megszállottakká válnak, mélyen belevetik 
magukat a hobbijaikba, ami jó dolog, mint például a zenébe, vagy az autók megjavításába, vagy 
bármi másba, a lényeg az, hogy ezt az energiát valami másba csatornázzák bele. 
 
Az emberek a bolygón jelenleg nem tudják, hogyan kezeljék ezt az egészet és most nem csak az 
átlagemberekről beszélek, hanem a vezetőitekről is. Nekik még nálatok is kevesebb 
mechanizmusuk van az egész kialakult helyzet kezelésére. Na ez, azért elég ijesztő! Tényleg 
ijesztő! Nem tudják kezelni ezt a helyzetet. Soha semmi ehhez hasonló dolog nem történt még a 
múltban, még csak hasonló dologra sem akadt példa a történelemben. Tehát most mindenki arra 
próbál rájönni, hogy „Hogyan kezeljük ezt az egészet?” És erről akarok majd nyáron beszélni. 
Hiszen nem csak a mentális egyensúlytalanságról van szó. Vannak fizikai egyensúlytalanságok is. 
Vannak energetikai egyensúlytalanságok és mélyen bele fogunk menni ezekbe, és egy kis fényt is 
adunk ehhez az egész küzdelemhez. 
 
 
Az új onnan érkezők 
 
Létezik az embereknek egy kis csoportja, akik úgy akarnak megküzdeni a dolgokkal, hogy 
segítséget kérnek. Segítség iránt folyamodnak és pontosan tudjátok milyen is ez. Ti is ezt tettétek 
annakidején és egy elég nyomorult dolog hajnali kettőkor vagy háromkor segítséget kérni. 
Felébredtek és tele vagytok szorongással, aggodalommal. Megpróbáljátok megfejteni a dolgokat. 
Megpróbáltok visszatérni a régi dolgokhoz, amiket régebben alkalmaztatok – talán az 
imádkozáshoz, vagy a pozitív gondolkozáshoz – de azok már nem működnek! Nem működnek! 
Sőt, csak még rosszabbá teszik a helyzetet és akkor aztán tényleg kétségbeesettnek érzitek 
magatokat. 
 
Ezek az „éjszaka közepén felébredők” kérdéseket tesznek fel, komoly kérdéseket, amiket ti is 
feltettetek, amit meg kell, hogy értsetek. „Mi ez az egész? Mit keresek itt? Mi következik? Más is 
van ilyen hozzám hasonló helyzetben?” Emlékeztek még ezekre a kérdésetekre? „Létezik-e 
valamiféle megkönnyebbülés?” És felteszik ezeket a komoly kérdéseket, de akkor az elme a 
legtöbbször belemegy a saját paranoiájába meg a szövegelésébe, és az ember elkezd az 
összeesküvéseken gondolkozni – ó, jaj – meg az UFÓ-kon – na ne – és a plejádiakon – ezt végképp 
ne – meg az összes hasonló dolgon és akkor elkezditek összezavarni, összekuszálni az elméteket. 
Aztán reggel fáradtan és válaszok nélkül ébredtek fel, és egyszerűen csak kétségbeesetten 
vágytok arra, hogy valami történjen. Bármi. 
 
És ez az, amikor a legtöbben a mai, modern időkben az emberek leülnek a számítógépeik elé, és 
elkezdenek keresgélni. És én ezt mind láttam. Láttam az összes szót, amit begépelnek – régebben 
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sokat imádkoztak, de manapság már sokkal inkább csak keresnek az interneten – és begépelik 
azt, ami elég fura, hogy „Meg akarok halni” - vagy – „létezniük kell a válaszoknak” vagy azt, amit 
nagyon sokszor látok most, ami egyszerűen csak az, hogy „Kérlek segíts!” Ezt gépelik be az 
internet böngészőjükbe „Kérlek, segíts!” 
 
És ez az a pillanat, ahol ti bejöttök a képbe. Az a munka, amit tesztek, amit Tóbiás kezdett el a 
Bíbor Körrel sok-sok évvel ezelőtt. Ez az, ahol ti most beléptek a képbe, abba a „Kérlek segíts!” 
S.O.S. Még csak azt sem tudják, hogy mit kérnek. 
 
Nagyon nyitottak lesznek, mert már csak a legutolsó szalmaszál tartja őket. Már rengeteg dolgot 
el kellett engedniük, ezért nyitottak lesznek és leülnek, elkezdenek gépeln a keresőbe és valahogy 
– ezt ti is tudjátok – valahogy, varázslatosan a Bíbor Kör vagy a Shaumbra, vagy akár Adamus 
Saint-Germain fog előjönni – vagy rendben – Tóbiás neve. De itt jöttök ti a képbe. Ez az a rész, 
ahol mindaz a munka, amit elvégeztünk belép a képbe és ez az, ahonnan az újak majd érkeznek. 
 
Számos értelemben hasonlítani fognak rátok és számos értelemben nem. Az utolsó dolog, amire 
szükségük van, az egy rakás makyo, egy rakás túl filozofikus tanács, és egyáltalán nincs szükségük 
gondoskodásra sem, ami már túl negédes, művi lenne számukra. Nem akarnak ilyesmit. Valódi 
válaszokat akarnak – és minden Shaumbrának és a Bíbor Körnek is mondom, hogy először 
tesztelni fognak titeket. Már nagyon sokszor félrevezették őket, ezért először tesztelni fognak 
titeket, hogy „Valódiak vagytok? Valódiak vagytok, vagy csak megpróbáltok eladni valamit 
nekem? Csak újabb sémát, egy másik filozófiát képviseltek? Vagy pedig egy újabb hatalmi 
szervezet vagytok?” 
 
Tesztelni fognak titeket. Ez az, amikor csak szilárdan álltok vagy ültök a fényetekben. És pontosan 
a megfelelő szavakat fogjátok mondani. Itt nincsenek előre megírt és elpróbált forgatókönyvek. 
Minden egyén másmilyen lesz. És pontosan tudni fogjátok, hogy mit mondjatok nekik, vagy ami 
még jobb, tudni fogjátok, hogy mi az, amit ne. Mi az amit ne mondjatok! 
 
Tudni fogjátok, hogy mikor jön el az ideje annak, hogy elmeséljétek a saját történeteteket! Majd 
akkor, amikor készen állnak arra, hogy meghallgassák. Tudni fogjátok annyira, – ohhh! – nagyon 
nagy empátiát fogtok majd érezni a fájdalmukkal kapcsolatban, amiben éppen benne vannak, 
mert ti is megéltétek már ezeket a dolgokat. És fel fogjátok ismerni, szakavatott és professzionális 
padon ülőként, hogy a fájdalom végül majd enyhülni fog és el 
fog múlni. Végül pedig majd a válaszok is meg fognak érkezni. 
De azt is tudni fogjátok, hogy sok minden áll még előttük, még 
több fájdalom és szenvedés, mert azt hiszik, hogy ennek így kell 
lennie. 
 
De a mondandóm lényege az, hogy most, az FM link, amin 
csiszoltak és finomítottak a Shaumbrával végzett munka 
következtében újra kiárad, melybe mindannyiótok fénye össze 
lett gyűjtve, és ez most kiárad a bolygóra és azután fog történni 
az, hogy megérkezik majd az újak hulláma, akikről már 
beszéltem – Bíbor Kör, készen állnak erre a rendszereitek?  
 
Shaumbra – készen álltok-e arra, hogy valódiak és őszinték, hitelesek legyetek? Készen álltok-e 
arra, hogy ne végezzetek sem tanácsadást, sem terápiát, sem gyógyítást rajtuk? Semmilyen 
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tanácsadást! (mondja ezt igen erős határozottsággal) Semmilyen gyógyítást! Semmilyen 
terápiát! Semmilyen feldolgozást! Csak a Fényetek legyen jelen! Ennyi! 
 
Csak a fényetek legyen jelen! 
 
(szünet) 
 
Létezik egy törekvés arra, ami egy régi emberi hajlam, hogy azonnal el akarjatok kezdeni beszélni 
azért, hogy megpróbáljátok őket jobb kedvre deríteni, hogy jobban érezzék magukat, sőt akár 
még egy kicsi ego is közre játszhat ebbe az egészbe, hogy ugye ti vagytok a Mesterek és egy 
tanítvánnyal beszéltek. Ilyet ne csináljatok! Csak a fényedet sugározzátok rájuk! 
 
Hamarosan érkezni fognak. Legyetek biztosak abban, hogy készen állsztok. Ezt most 
mindannyiótoknak mondom. Én ott leszek. Tóbiás is ott lesz. 
 
Akkor most vegyünk erre egy mély lélegzetet mindarra, amit egészen idáig megtanultatok! 
 
Tudom, hogy néhányatokat megsértettem (Adamus kuncog). Ezzel teljesen tisztában vagyok. 
Érzem néhányatok haragjának az illatát. „Mit értesz azalatt, hogy ne legyen tanácsadás?” Azt 
értem alatta, hogy ne legyen tanácsadás. Teljes egészében ezt értem alatta. És tudom, hogy egy 
páran már nagyon sokat befektettetek ebbe. 
 
Ezeknek az embereknek nincs szükségük tanácsadásra! Egy Szabványra van szükségük. 
 
Fényre van szükségük, nem pedig szavakra! 
 
Tudni akarják, hogy őszinte és hitelesek vagytok, és nem pedig valamiféle pszichológusra van 
szükségük, aki megpróbál nekik segíteni, egy csomó egymást követő ülésen. Nem! Nekik nincs 
szükségük tanácsadásra! 
 
Tudniuk kell tőletek, a fényetekből, hogy az összes válasz bennük van. És hogy ők is képesek 
megtenni. Arra van szükségük, hogy rátok nézzenek és lássák, hogy ti már átkeltetek a folyó 
túloldalára. Arra van szükségük, hogy rátok nézzenek, és tudják, hogy azt meg lehet csinálni. 
 
A tanácsadás a folyó emberi oldalán fogja tartani őket. És soha még csak meg sem fogják próbálni, 
hogy átkeljenek a másik oldalra. A tanácsadás és a feldolgozás csak egyre mélyebbre és 
mélyebbre visz bele benneteket a saját szemetetekbe. És tudom, hogy egy páran – ...Ó! 
Néhányan már épp e-maileket írogattok. Nekem ne küldjétek! 
 
Egy bizonyos ponton majd meg fogjátok érteni, hogy mit értek ezalatt, ahogy spirituálisan 
érettebbé váltok. Ahogy tudatosan éretté váltok, meg fogjátok érteni miért mondom azt, hogy  
elég volt a tanácsadásból. 
 
Akkor most vegyünk erre egy jó mély lélegzetet! 
 
Ezen a nyáron arról is beszélni fogunk, hogy a Shaumbra hogyan kezelje ezt az egészet. Hogy 
birkózzon meg vele. Ez egy teljesen másmilyen világ, amiben most éltek, erre soha nem 
számítottatok. Hogyan birkóztok meg ezzel Mesterként? Nyilvánvalóan nem tanácsadással vagy 
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feldolgozással. De akkor mégis hogyan? Hogyan küzdötök meg a bolygón létezés intenzív 
nyomásával? Testvéri együttérzéssel vagytok mások iránt? Vagy egyszerűen csak saját 
magatokkal töltitek az időt? Élvezitek a természetet? Hogyan küzdötök meg azzal, hogy most 
Mesterként éltek itt a bolygón? És egy dolgot máris elmondok, mondhatni bevezetésképpen. Az 
egyik legfontosabb dolog az érzékiség. Az érzékiség. 
 
Az érzékiség az a képesség, hogy érezni és tapasztalni tudtok, hogy bele vetitek magatokat az 
életbe, a saját energiáitokba. 
 
Az érzékiség egy nyitott állapot – félelem mentes, visszafogottság mentes – ahol képesek vagytok 
megélni, megtapasztalni a fizikai érzékiséget, a mentális érzékiséget és a tudatos érzékiséget. 
 
Az érzékiség az a dolog, ami életet hoz az életbe azáltal, hogy beengeditek az életetekbe és 
megélitek az érzéki tapasztalásokat, és akkor hirtelen felismeritek, hogy ez az egész mentális 
dolog, ami most a bolygón zajlik – és ami csak egyre őrültebb lesz – meglehetősen jelentéktelen, 
legalábbis a ti számotokra. 
 
Az érzéki tapasztalás lehetővé teszi, hogy valóban beleérezzetek az életbe és hogy színekkel 
töltsétek meg, azt az életet, ami már olyan régóta meglehetősen színtelen volt, a tömegtudat és 
egyéb hasonló dolgok miatt. De számotokra Mesterek az egyik titok az, hogy megbirkózzatok 
ezzel az egésszel, az az érzékiség! 
 
A legtöbben ezt már elég régóta megtagadtátok magatoktól, nem engedtétek meg magatoknak, 
hogy élvezzetek egy igazán jó desszertet, vagy egy igazán jó szexet, vagy zenét és sok más dolgot 
sem. Bele fogunk menni az érzékiségbe, de most muszáj tovább mennem. 
 
 
A padon ülés 
 
Akkor most beszéljünk a padon ülésről! A padon ülésről! 
 
A padon ülés egy hasonlat, egy végtelen egyszerű dolog szimbóluma, amivel Tóbiás állt elő 
valamikor réges-régen, és sok-sok év kellett hozzá és folyamatosan megváltoztattuk a szavakat 
meg minden mást is, de akkoriban Tóbiás azt mondta, hogy „Álljatok a kerítés mögé!” Akkor –
szerintem ez még a Teremtő Sorozatban hangzott el – Cauldre azt gondolta, hogy ez volt a létező 
legbutább, legostobább csatornázás, amit valaha csatornázott. (kuncog) Tényleg ezt gondolta 
akkor. Aznap elsétált, miközben azt gondolta, hogy „Nos, ez igazi ostobaság volt, hogy ’Állj a 
kerítés mögé!’ Mégis mit akar ez jelenteni?” 
 
Nos, szerintem már ő is felnőtt azóta egy kicsit és felismerte, hogy az „Álljatok a kerítés mögé” 
azt jelenti, hogy az nem a tiétek. Azok a dolgok, amiket olyan régóta magatokra vettetek, nem a 
tiétek. „Álljatok a kerítés mögé!” azt jelenti, hogy amennyiben belementek az ügyekbe meg a 
csatákba vagy akár, ha csak borzasztóan tisztességesek, becsületesek és erénycsőszök vagytok, 
azzal csak továbbra is állandósítjátok és fenntartjátok azokat az ügyeket és csatákat. 
 
A fényért folytatott csata kedves barátaim pont annyira egyensúlytalan, mint amilyen a 
sötétségért vívott csata, mert valójában nem létezik semmiféle csata vagy harc. 
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A környezetért folytatott csata nem a ti dolgotok jelenleg ezen a bolygón. Vannak mások, akik ezt 
megteszik, és nagyszerű munkát végeznek a dualitás fenntartásában. Az igazság pedig az, hogy 
erre semmi szükség. Gaia távozóban van és mihelyst Gaia távozik és az emberek felvállalják a 
felelőséget a bolygóért, addig furcsa időjárásban lesz részetek. Nagyon szeszélyes, 
kiszámíthatatlan lesz az időjárás. Fajok fognak kihalni és új fajok fognak megjelenni. Óriási 
változás lesz a környezetben, aminek nagy részét nem a széndioxid kibocsátás fogja okozni. És 
tudom – nyugodtan küldjetek újabb e-maileket! Fel fogjátok fedezni, hogy ennek nem a 
széndioxid kibocsátás az oka, mert amikor majd az egész bolygón elektromos járművek fognak 
közlekedni, akkor is lesz extrém hideg és extrém meleg idő. Ugyanúgy lesznek aszályok és árvizek, 
mert Gaia távozóban van. (Több infó itt.) 
 
Egy őrségváltás következik be és aztán a dolgok le fognak nyugodni ezen a bolygón, és újra 
lesznek csodálatos napfényes napjaitok, amikor az emberek elfogadják a bolygó iránti 
felelősségüket, ahelyett, hogy valami mást akarnának felelőssé tenni érte. Amikor az emberek 
megengedik, hogy kegyelemben távozzon Gaia és felismerik, hogy ez az ő bolygójuk. Egészen 
addig pedig a széndioxid kibocsátásról, a globális felmelegedésről, a globális lehűlésről, a globális 
káoszról, meg ilyenekről fognak beszélni, pedig egyszerűen csak egy őrségváltás történik. 
 
De térjünk vissza a lényegre, a padon ülésre! A padon ülésre. FM-mel együtt figyeltünk titeket, 
és néhányan igazán csodálatos munkát végeztek. És egyébként ennek nem lenne szabad egy 
rituálévá válnia. Nem lenne szabad olyan dologgá válnia, amivel kapcsolatban azt mondjátok, 
hogy „Minden nap reggel 8-kor ezt el kell végeznem. Mennem kell a padon ücsörögni.” Kivéve, 
ha éppenséggel pont reggel 8-kor támad kedvetek hozzá. 
 
A padon ülés nem azt jelenti, hogy kivetítitek az elvárásaitokat valamire a bolygón. A padon ülés 
egyszerűen csak együttérzést jelent, amikor ott álltok a kerítés mögött, nézitek a világot és 
nagyon is a tudatában vagytok a történéseknek. Úgy értem, hogy legyetek a tudatában annak, 
hogy nem helyeztek magatokra szemellenzőket, és nem mondjátok azt, hogy „A világ olyan 
szépséges!” A világ per pillanat tényleg nagyon gagyin működik, hiszen éppen keresztülmegy 
valamin. Olyan ez, mint amikor elkapjátok az influenzát vagy megfáztok. Az tényleg elég gáz egy 
darabig, de kitisztítja a rendszert. 
 
Álljatok a kerítés mögé több okból is! Üljetek le a padodra! Ne ragadjatok bele a világ dolgaiba! 
Csúnya odakint. Tényleg csúnya, ronda. Ne ragadjatok bele! Azért vagytok itt, hogy 
kisugározzátok a fényeteket, és nem azért, hogy kardot rántsatok, hogy az egyes ügyekkel 
foglalkozzatok vagy, hogy csatázzatok! És néhányatok számára ez bizony elég nehéz dolognak 
bizonyul. Tényleg bele akarjátok vetni magatokat ezekbe a dolgokba! Látom, hogy ott ültök a 
padon és a pszichés energiátokat az isteni feminin meggyógyítására irányítjátok, vagy az 
őslakosok vagy az éhezők gyógyítására. 
 
Nem! Az nem padon ülés! Az az ügyekért folyó harc! Csak arról van szó. És máris visszakerültetek 
a küzdelembe. Azonnal ismét a problémában vagytok. És akkor jönnöm kell pár másik 
Shaumbrával együtt és rátok kell sugároznunk a fényünket, hogy kiszedjünk a problémából. 
(Adamus kuncog) Szóval, ne menjetek bele az ilyesmibe! 
 
A padon ülés az együttérzést jelenti. 
 
A padon üléssel elfogadtok minden dolgot olyannak, amilyen, beleértve ebbe saját magatokat is. 
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A padon ülésnél nincsenek elvárások. Az nem úgy történik, hogy ott üldögéltek és közben 
megpróbáljátok a világot egy jobb hellyé, vagy akár egy rosszabb hellyé tenni. Egyszerűen csak 
kisugározzátok a fényt. 
 
És megtehetitek úgyis, hogy közben éppen kávéztok, vagy zenét hallgattok, vagy éppen solitaire 
kártyajátékot játszotok az iPad-otokon. Ezeket a dolgokat Cauldre-től tudom – de nem számít. Ez 
csak azt jelenti, hogy hagyjátok, hogy a fényetek egy pillanatra tényleg kiáradjon az emberiség 

potenciáljaira. A tudatosságotok 
az, ami kiragyog belőletek. 
 
A padon ülés egyszerűen csak 
arról szól, hogy kisugározzátok a 
fényeteket és nem arról, hogy 
mindenféle szikrákat gyújtotok 
meg, ami alatt azt értem, hogy 
nem próbáltok változásokat 
generálni. Nem próbáltok 
tüzeket gyújtani, szikrákat 
elindítani. Erre semmi 
szükségetek. Kisugározzátok a 
fényeteket. 

 
Azokra az emberekre sugározzátok a fényeteket, akikről az korábban beszéltem. Az „éjszaka 
közepén felébredőkről” – amilyenek régebben ti is voltatok, akik kétségbeesettek, hogy „Kérlek 
segíts rajtam!” Akik az internet keresőbe gépelik be, hogy „Kérlek, segíts rajtam!” Azt nem tudják, 
hogy kitől kérik ezt, vagy, hogy mit is kérnek valójában. És az a fény kimegy hozzájuk, mert ők 
befogadják. Mindenkihez elér a fény, de ők azok, akik be is tudják fogadni. 
 
Nem próbálunk kimenni és beszervezni vagy megtéríteni az embereket. Nem ültök rá a biciklire 
és jártok házról-házra, ajtóról-ajtóra megpróbálni megtéríteni az embereket, hogy jöjjenek el a 
Bíbor Körbe – az katasztrofális lenne. Hanem egyszerűen csak kisugározzátok a fényt egy Mintát, 
a potenciálok megvilágításának egy módját és a többi pedig már rajtuk múlik. Az már rajtuk múlik, 
hogy eljönnek-e a Bíbor Körbe. Ne menj ki hozzájuk és ne próbáld behozni őket ide! Az már rajtuk 
múlik, hogy el akarnak jönni vagy sem. És ha egyszer megtalálják majd a Bíbor Kört, az is rajtuk 
múlik, hogy mihez akarnak kezdeni vele. 
 
A padon ülés a kecsesség egy formája. 
 
Nem próbáltok pozitív megerősítéseket mormolni vagy pozitív mentális képeket elképzelni. Még 
csak nem is kívánjátok vagy remélitek a saját bőségeteket. Nem, mert a padon ülés egy semleges 
dolog, azt az egyet kivéve, hogy megnyitjátok magatokat és kisugározzátok a fényeteket. 
 
Látom, hogy miközben néhányan ültök a padon, közben rengeteg dolog történik. Az egyik dolog 
az szokott lenni, hogy leültök és azt mondjátok, hogy „Oké, akkor most itt ülök a padon a 
bolygóért.” És akkor történik valami elterelés. De máris elárulom, hogy olyankor igazából nem is 
terelitek el magatokat. Úgy értem, attól még ugyanúgy ott ültök a padon. Lehet, hogy odamegy 
hozzátok egy kutya, akivel játszani kezdetek és jól érzitek magatokat, majd egy fél órával később 
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eszetekbe jut, hogy „Ó! Nekem a padon ülést kellett volna csinálnom, de most már mennem kell, 
mert dolgom van.” Nem, ti attól még ott ültetek a padon! A kutya a ti saját zseniális elterelésetek 
volt ahhoz, hogy kiszedjen benneteket a fejetekből, miközben a padon ülést csináltátok. 
 
Néhányan még mindig úgy ültök a padon, hogy közben meg akarjátok változtatni a világot. Ezt 
fejezzétek be! Hagyjátok abba! Hagyjátok abba, mert vissza fog térni hozzátok és jó nagyot vissza 
fog csapni. 
 
A valódi fény kisugárzásnak nincs semmilyen elvárása az elfogadáson és az együttérzésen kívül. 
Az emberek keresztülmennek a saját tapasztalásaikon a bolygón, mert ez az, amit választanak. 
Senki nem kényszeríti ezt rájuk. Senki. Az égvilágon senki. Sem a titkos kormányok. Sem a 
földönkívüliek. Sem azok az emberek, akik a föld alatt élnek, sem bárki más. Azért mennek 
keresztül azokon a tapasztalásokon, mert azt választják. És amikor majd készen állnak valami 
másra, akkor majd meghozzák a választásaikat, és az majd megváltoztatja az életüket. 
 
Nem azért vagytok itt, hogy megpróbáljátok magasabbra növeszteni a fákat. (Adamus kuncog) 
Láttam, hogy az egyikőtök mostanában ezzel próbálkozott – ejjj! – A legszívesebben kutyává 
változtam volna és lepisiltem volna a lábadat. Mégis mit csinálsz?! Ülsz a padon és közben 
megpróbálsz magasabbra növeszteni egy fát?! Tudom, hogy kiszúrtad ezt a fát a többi közül és 
ez alacsonyabb volt, és azt mondtad, hogy „Ó, szegény fa! Muszáj, hogy megtegyem…” Neeem!!! 
Az nem padon ülés. Olyankor seggfejjé válsz! Egy együttérzés nélküli seggfejjé! Nem, de most 
komolyan! Megérdemled! (Adamus nevet) Csak egy emberről van szó! Az sem érdekel, ha 
elhagyja a Bíbor Kört. Szeretlek, de ha számodra ezt jelenti a padon ülés, akkor kérlek blokkolj 
engem le, hogy ne tudjak a közeledbe jönni és látni az ostoba hülyeségedet! (Adamus nevet) 
Még, hogy egy fa magasabb legyen! 
 
Amikor a padon ültök, akkor egyszerűen csak kisugározzátok a fényeteket, hogy megmutassa a 
nagyszerűbb potenciálokat. Ennyi az egész. Ennyi az egész. És amikor megláttátok a saját 
legnagyszerűbb potenciáljaitokat az olyan volt, mint maga egy csoda. De ugyanakkor ijesztő is. 
Amikor valami azt okozza, hogy meglássátok a többi, alternatív potenciáljaitokat, az olyan, mint 
egy áldás, de ezzel együtt félelmetes is, mert hirtelen nem tudtok ezért másokat vádolni. 
Hirtelenjében ott van számotokra az a többi potenciál is és a legtöbb ember ezen a ponton bukik 
el. Ilyenkor mondják azt, hogy „Nem tudom melyiket válasszam. Nem vagyok biztos benne. 
Melyiket kellene választanom? Kaphatnék egy kis tanácsot? Valamelyik angyal, megtennéd, hogy 
megmondod melyiket válasszam?” Nem! Ti választotok a potenciálok közül! Szóval, ez egy kicsit 
ijesztő néhány ember számára, de ez nem számít. Azért vagytok itt, hogy kisugározzátok a 
fényeteket a még több potenciál érdekében. 
 
A padon ülés tényleg azt jelenti, hogy elfogadtok mindenkit, még azt a kisebb fát is. Igen, 
elfogadjátok, hogy az egy kisebb fa. A padon ülésben nincs sajnálat. Fel tudjátok ezt fogni? Nincs 
sajnálkozás. „Jaj, annak a szegény fickónak el van törve a lába.” Vagy, hogy Lindának eltört egy 
bordája. Nincs semmilyen sajnálkozás! Ott van viszont egy mély megértés és együttérzés. Ott van 
az együttérzésetek, mert tudjátok, hogy „ez biztosan nagyon fáj neki.” De Linda nem vágyik a ti 
szaros sajnálatotokra. Ugye? – Nem. Azt mondja, hogy „Nem.” Nem. 
 
Tudjátok, hogy mi történik olyankor, amikor sajnáltok valakit? Mondjuk megláttok valakit, aki 
kerekesszékben ülve elteker mellettetek, ti pedig erre így reagáltok, hogy „Jaj, annyira sajnálom 
azt a szegény embert!” – de ezzel csak ráterhelitek a saját szarotokat! Tényleg, ezt most komolyan 
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mondom, hogy ezzel csak ráteszitek a másikra a saját szarotokat. És ahogy próbál tovább haladni 
a kerekesszékével, most már még több szemetet kell magával cipelnie – a ti sajnálatotokat. És 
vannak, akik ezt kedvelik, de el tudjátok képzelni, hogy mi lenne, ha mindenki sajnálná őket? 
Nem! Ez az együttérzésről szól. Ti választjátok meg – az a személy választja meg azt, hogy mit 
szeretne megtapasztalni, annak ellenére, hogy ez szenvedést jelent a számára. De egy nap majd, 
jön egy fény – azt nem fogják tudni, hogy honnan, de egy nap majd jön egy fény és azt kérdezi 
tőle, hogy „Miért szenvedsz? Tudod, hogy nem kell már szenvedned. Semmi szükség a 
szenvedésre. Léteznek más lehetőségek és potenciálok.” 
 
Akkor most (Adamus kuncog), miután megszégyeníttetelek benneteket, ó, hát igen! A 
szégyenpadon ülésnek fogjuk ezt hívni! A szégyenpadon ülés. Képesek vagytok egyszerűen csak 
ott ülni a padon és azok maradni, akik vagytok? Érezzetek bele FM rádió linkjébe, ami egy 
emlékeztető arra, hogy minden bennetek van. Csak üljetek a padon és érezzétek ezt! Ez mind ott 
van bennetek és miközben ezt teszitek, hagyjátok, hogy a fényetek kiragyogjon arra, aki be akarja 
azt fogadni és akkor a többi már rajta fog múlni! 
 
A bolygónak most nagyon nagy szüksége van erre. Nincsenek olyan nagy csoportok, akik ahhoz 
akár csak hasonló dolgot is tennének, mint amit mi – hogy kiragyogjuk a fényünket. Elfogadjátok 
a saját Mester léteteket, majd kisugározzátok a fényeteket. Nincs másik nagy csoport. Vannak 
egyének, de ők is igen hajlamosak arra, hogy elvárásaik legyenek. És amikor elvárásotok van 
valamivel kapcsolatban, akkor elkezdtek a dualitásban játszadozni. És kivetítitek a világra a saját 
szarotokat. 
 
Nem kell ehhez sok ember. Cauldre most azt kérdezi, hogy mégis hány ember kell ehhez? Hány 
ember kell ahhoz, hogy valódi hatást gyakoroljunk a bolygóra? – Úgy körülbelül 500. Ötszáz olyan 
ember kell, aki tényleg képes egyszerűen csak kiragyogni a fényét minden elvárás, elfogultság, 
előítélet nélkül és anélkül, hogy azt mondaná, hogy „Meg kell etetnünk az éhezőket, vagy meg 
kell fürdetnünk a büdöseket” vagy ehhez hasonlókat mondana. Nem kell ehhez sok ember. 
Viszont az kell hozzá, hogy őszinték, valódiak és hitelesek legyetek. 
 
Mi van akkor, ha ezer, sőt háromezer ilyen ember van? Vagy ötezer? Most a saját határaimat 
feszegetem azzal kapcsolatosan, hogy mire számíthatok. (kuncog) De tegyük fel, hogy háromezer 
vagy háromezerötszáz valóban megvilágosodott Shaumbra időnként csinálja, mert nem kell 
minden nap ezt tenni, de mondjuk időnként megáll egy pillanatra és megosztja a bolygóval a 
fényét. 
 
 
Megosztani a fényedet – merabh 
 
Akkor ezt most azonnal csináljuk is meg! Kérnék hozzá egy kis zenét és már kezdhetjük is! És 
Tóbiást ide hozom még közelebb. Majd ő fog titeket a „kerítés mögé állítani”, én pedig a 
„megengedést” csinálom veletek. Azt fogom mondani, hogy „Csak engedjétek meg!” Tóbiás 
pedig azt mondja majd, hogy „Álljatok a kerítés mögé!” 
 
Akkor kérném a zenét, és kezdjük máris! 
 
(megszólal a zene) 
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Csak annyi kell ehhez, hogy egy pillanatra együtt vagyunk. 
 
Ó, a bolygón most őrület van. De egy bizonyos értelemben, már régóta esedékes a változás, már 
nagyon régóta. És most megtörténik – és én mosolyogva mondom ezt, mert látom annak 
szépségét, ami történni fog. Ti pedig megpróbáltok engem megszégyeníteni azzal, hogy „De 
Adamus, az emberek meg fognak halni.” Hát igen. Egyszer mindenki meg fog halni. (Adamus 
nevet) Úgy értem, hogy én ezen nem igazán izgatom magam. Igen, voltak, akik meghaltak a 
COVID-ban, de ők egyébként is meghaltak volna. És ez az, amikor rákezditek, hogy „Ó! Ó! Ó!” 
Nem, nem, nem! 
 
Amikor eljuttok a valódi együttérzés helyére, megértitek, hogy ez az egész mennyire helyénvaló 
volt. Egyetlen élet sem baleset vagy valami hiba következtében veszett el. Egyetlen élet sem ért 
túl hamar véget. 
 
Ez az egész koronavírus a következő szintre emelte az embereket. És ez a következő szint néha a 
halált jelenti, ami néha valójában hatalmas megkönnyebbülést jelent. És a halál az egy megújulás. 
Egy kezdet, egy új kezdet. 
 
Most pedig, ahogy ültök a padon a bolygóért, egyszerűen csak kisugározzátok a fényeteket. Nem 
mondjátok meg a bolygónak, hogy melyik irányba haladjon, és az a fény kimegy mindazokhoz, 
akik begépelik a keresőbe azt, hogy „Kérlek segítsd rajtam!” Kimegy hozzájuk. Elvárások nélkül. 
Megmentés nélkül. És ahogy már korábban is elmondtam tanácsadás nélkül. Hm. Rendben? 
 
Ez egy annyira csodálatos és egyszerű dolog. Ugye Tóbiás te is azt mondod, hogy ez a padon ülés 
milyen egyszerű? Miért zavarják néhányan ezt össze? Szerinted mi ennek az oka? 
 
És Tóbiás erre most azt feleli, hogy „Mert azt hiszitek, hogy muszáj tennetek valamit.” Hogy 
tennetek kell valamit. Muszáj nyomnotok vagy tolnotok, vagy erőltetnetek vagy kiabálnotok. De 
nem kell! Csak annyira nagyon megszoktátok, hogy cselekednetek, tennetek kell valamit, vagy 
hogy manipulálnotok kell az energiát, pedig nem kell! 
 
Egyszerűen csak kisugározzátok a fényeteket. Szokjatok ehhez hozzá! 
 
Tóbiás szerint, néhányan még mindig rendelkeztek néhány félelem réteggel – féltek a sötéttől, 
attól, hogy a sötétség átveszi a hatalmat a bolygó felett, féltek az ördögtől, a gonosztól – ezért 
nagyon nagy elővigyázatossággal és némiképpen félelemmel közelítitek meg ezt a padon ülés 
dolgot, azt gondolva, hogy nektek kell a bolygót a fénybe vezetnetek a sötétség ellenében. És – 
hallgassátok meg a pár héttel ezelőtti ProGnost-ot, ahol elhangzott, hogy a kettő egy és ugyanaz! 
És nem létezik az ördög vagy a gonosz, aki átvenné a hatalmat. Nem létezik gonosz erő sem! 
 
(szünet) 
 
Akkor most egy pillanatra csak engedjétek meg, hogy a fényetek nyitottan kiragyogjon a bolygóra. 
 
Nem kell magatok előtt elképzelnetek egy boldog bolygót, ahol minden ember szép új elektromos 
járművet vezet és organikus tofut eszik. Nem kell ilyeneket elképzelnetek! 
 
Tudom, hogy egy páran azt gondoljátok, hogy „Vizuálisan el kell képzelnem ezt a ragyogó, csillogó 

http://www.crimsoncircle.com/
http://www.centrodavida.com/


A padon ülés művészete Sorozat: 5. Shoud 

 

 

www.crimsoncircle.com 27  www.centrodavida.com  
 

bolygót, ahol mindenki boldog.” Nem, nem kell ezt elképzelnetek! Persze akár el is képzelhetitek, 
ha azt akarjátok tenni, csak ne erőltessétek! Ne próbáljátok az embereket és a világot a saját 
vágyaitokhoz igazítani, formálni, alakítani! 
 
Egyszerűen csak kisugározzátok a fényt. És az a fény bemehet a legsötétebb helyekre is! Sőt, 
biztos, hogy be is fog menni a legsötétebb helyekre! 
 
Kisugározzátok a fényeteket és képzeljétek csak el – ismét, elvárások nélkül – hogy hirtelen a világ 
vezetői, akik most teljesen benne vannak a hatalomban, úgy értem nyakig benne vannak a 
hatalomban és megtörténik velük egy nagyon furcsa, különös átalakulás az éjszaka közepén egy 
álom során, ami aztán örökre megváltoztatja az életüket és az országuk történelmét. És ez 
lehetséges! 
 
Akkor most sugározzuk ki a fényünket közösen úgy, hogy nem próbálunk meg senkire semmit 
sem ráerőltetni. Mindenféle elvárás vagy bármi más nélkül tesszük ezt meg. Egyszerűen csak 
legyetek azok kik vagytok, az Istenek, a Mesterek, akik vagytok. Ennyi. A többi pedig majd rajtuk 
múlik, hogy mihez kezdenek ezzel. 
 
És aztán csak figyeljétek a híreket! Figyeljétek a főcímeket, különösen akkor, amikor így 
összejövünk egymással, melyet egyre többször teszünk majd meg. 
 
És csak figyeljétek, hogy nem sokkal utána mi történik. A röviddel utána alatt azt értem, hogy úgy 
három hónapon belül. Cauldre most megnehezíti a dolgomat, mert azt mondja, hogy az angyali 
értelemben vett „nem sokkal utána” és az emberi értelemben vett „nem sokkal utána” két 
egymástól teljesen eltérő dolog. 
 
Csak figyeljétek, ahogy a dolgok elkezdenek megváltozni a bolygón, és néha nem mindig úgy 
történik majd, amit a legjobbnak tartanátok. Időnként történhet néhány lépés hátrafelé, de 
figyeljétek meg a dolgokat hosszútávú időkeretben is! 
 
(szünet) 
 
Egyszerűen csak sugározzátok ki a fényeteket! Ez nem jár sok munkával. 
 
A szó szoros értelmében olvashattok egy könyvet, miközben kisugározzátok a fényeteket. 
 
Vagy akár a cipőtöket is fényesíthetitek a padon – néhányatokra bizony ráférne, hogy 
kifényesítsétek a cipőtöket – és közben ugyanúgy kisugározzátok a fényeteket. 
 
Vagy egyszerűen csak figyelhetitek a madarak repülését és közben ehettek egy jégkrémet vagy 
egy fagyit. És nem kell, hogy a szó szoros értelmében tényleg egy padon üljetek. Ülhettek otthon 
a széketeken, vagy ülhettek a fűben, vagy akár a hóban. Hallottam, hogy az előbb Finnországból 
valaki éppen ezt kérdezte, hogy „A hóban is ülhetek?” Persze, az is rendben van. A hó jó! 
 
Akkor vegyünk egy mély lélegzetet és sugározzuk ki a valódi, őszinte fényünket most a világba, 
elvárások nélkül! 
 
És miközben most ezt teszitek, abban benne van a ti történetetek is, mely tartalmazza a 
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múltatokat. 
 
Tehát, kisugározzátok magatokat a bolygóra. 
 
És miközben ezt teszitek, miközben kisugározzátok a fényeteket, legelőször valójában azt saját 

magatokra sugározzátok. 
 
Tudjátok, amikor képesek vagytok itt ülni teljes 
elfogadással és együttérzéssel, amikor képesek 
vagytok itt ülni és felismerni, hogy minden ott van 
bennetek belül, akkor a fény, mielőtt még kiragyogna a 
világba, előtte titeket ragyog be, azt az emberi részt, 
aki még mindig a folyó elülső oldalán van. 
 
És beragyogja minden egyes előző életeteket. Kimegy 
és beragyogja az összes úgynevezett jövőbeli 
életeteket. 
 

Látjátok, mondhatni ez az iróniája a fényetek kisugárzásának. Az először titeket ragyog be, csak 
utána árad szét a bolygón. 
 
Ma másképp fejezzük be ezt a Shoud-ot, mint ahogy általában szoktuk. Legtöbbször úgy szokott 
történni, hogy grandiózus távozásom során kijelentem, hogy „Minden rendjén van a teremtés 
egészében”, ami így is van. 
 
De ma, miután befejezem a beszédemet – és Tóbiás szerint elég sokat beszélek – tehát miután 
befejeztem a beszédemet, egy kicsit, még úgy körülbelül 20 percig hagyjuk, hogy szóljon a zene. 
 
És folytassuk közben a padon ülést mindannyian, kiragyogtatva a fényt a világba és saját 
magatokra. 
 
És ezzel most búcsúzom a következő Shaumbrának szóló üzenetem átadásáig, ami majd 2022. 
február 22-én lesz. Meglepetés! 
 
És akkor most folytassuk a padon ülést és kérném a világítást lejjebb kapcsolni! 
 
 
 
(a zene kb. még 20 percig szól) 
 
Geoffrey Hoppe megjegyzése: 
A Shoud során Adamus nagyon világos kijelentéseket tett a tanácsadásról, terápiákról, 
gyógyításról és feldolgozásról. Fontos megjegyezni, hogy kijelentésében azokra az „újakra" 
utalt, akik a Bíbor Körbe hamarosan beözönlenek majd, mivel az emberek általában keresik a 
módszereket, amelyek segítenek megbirkózniuk az élet növekvő stresszével és nyomásával, 
ezekben a gyorsan változó időkben. Nem bizonyos Shaumbrák által a nagyközönség számára 
nyújtott szolgáltatásokra utalt, mert a tanácsadás értékes. A megjegyzései kifejezetten a Bíbor 
Körhöz érkező újakra vonatkoztak. Röviden, ez felhívás volt a Shaumbra számára, hogy tényleg 
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lépjen bele a saját bölcsességébe, hogy meg tudja különböztetni, ki keresi a hagyományos 
tanácsadást vagy terápiát, szemben azokkal, akik megtalálták a saját Rózsájuk Gyümölcsét és 
elkezdték ezt az utat, mert ez egy rendkívül fontos különbség a kliensek között. 
 
 
 
Fordította: Telegdi Ildikó – telegdi.ildiko66@gmail.com 
Szerkesztő és magyar nyelvi lektor: Thomázy Timea – timea.thomazy@centrodavida.com  
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