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Shoud 5

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

***

Eu Sunt cel ce Sunt, Adamus din Domeniul Suveran.

E așa o încântare și o plăcere să fiu aici cu voi și – oh! – hai doar să respirăm foarte profund, 
să simțim în energiile acestui Shoud, februarie 2022. Pun pariu că unii dintre voi nici măcar 
n-ați știut că veți ajunge atât de departe, că veți fi aici, în acest moment pe planetă. Dar, ah, 
ceva în interiorul vostru a spus: “Pur și simplu trebuia să fiu aici. Trebuia să fiu.”

Respirați foarte profund, iar eu îmi voi cere cafeaua, dacă se poate (Kerri o aduce). Mulțumesc. 
Mulțumesc, dragă Kerri. Ooh, cafea și gustărele azi. Bunătăți. Oh! Mulțumesc foarte mult 
(Adamus chicotește). Știi că unchiul Adamus apreciază cu adevărat asta.

KERRI: Asta sună cam dubios.

ADAMUS: Cam dubios. Ei bine, e menit să 
sune drăguț și prietenos, dar mulțumesc 
(Adamus ia o înghițitură). Mm. Ah! Una 
dintre adevăratele bucurii, plăceri de a 
veni aici, la Shoud-uri și la workshop-
uri, desigur, e că pot să beau cafeaua 
oamenilor, iar ei o fac mereu din ce în ce 
mai bună. Ceva – cappuccino sau latte 
sau indiferent cum se numește – dar 
devine din ce în ce mai bună tot timpul. 
Și apoi primesc bunătăți. Sunt tratat ca un 
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Maestru Ascensionat. Nu fac nici măcar asta pentru mine, la Clubul Maeștrilor Ascensionați. 
Trebuie să mi le iau singur.

LINDA: Hmm.

ADAMUS: Da, nu-i așa că-i trist?

LINDA: Hmm.

ADAMUS: Dragă, Linda din Eesa, cum ești?

LINDA: (ușoară pauză) Foarte fericită (strânge din dinți în timp ce zâmbește larg).

ADAMUS: Am auzit că ești o femeie dărâmată.

LINDA: (continuă să vorbească printre dinții încleștați) Un pic, dar sunt bine.

ADAMUS: (chicotind) Da, îmi spune Cauldre, nu o femeie dărâmată. De fapt, ai o coastă 
ruptă. Ce-a fost asta? Cum s-a întâmplat? Spune-ne totul.

LINDA: Serios?

ADAMUS: Sigur. Sigur.

LINDA: Am alunecat și am căzut.

ADAMUS: Ai alunecat și ai căzut. Și încă te mai doare?

LINDA: La fiecare respirație.

ADAMUS: La fiecare respirație (Adamus chicotește). Bine. Să respirăm profund acum pentru 
Linda.

LINDA: Da, sigur! Mulțumesc.

ADAMUS: Ei bine, despre ce crezi că a fost vorba?

(Linda face o pauză și oftează)

Acea privire.

LINDA: Vremea. Era nașpa.

ADAMUS: Nu, nu e vorba de vreme.

LINDA: Nu s-ar fi întâmplat în Hawaii. Acolo nu există gheață.

ADAMUS: Ar fi fost altceva. Ai fi căzut pe un vulcan sau ceva de genul ăsta.

LINDA: Sau pe o broască țestoasă.

ADAMUS: Sau pe o broască țestoasă, sau…

LINDA: Da, da.

ADAMUS: … în fine. Nu, a fost o “lovire și umplere”.
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LINDA: Nu caut o explicație energetică.

ADAMUS: O să-ți ofer una (Adamus chicotește). A fost o “lovire și umplere”, dragă Linda. Și 
vi se întâmplă multora dintre voi. Vi se întâmplă ceva, vă loviți la cap sau, în cazul tău, ți-ai 
rupt o coastă.

LINDA: Și m-am lovit la cap.

ADAMUS: Și te-ai lovit la cap.

LINDA: M-a dărâmat vântul.

ADAMUS: Și, știi, de fapt, zâmbești. E un lucru bun.

LINDA: Oh, bun, bun!

ADAMUS: E un lucru bun. Va fi dureros pentru o vreme, dar mulți dintre voi treceți prin acest 
gen de infuzie masivă. Vom vorbi despre asta azi. Dar v-ați reținut mult timp, știți, mergând 
pe vârfuri în Realizarea voastră, cu multe temeri referitor la ce făceați și cu multe îndoieli 
și îngrijorări. Iar acum, simt un fel de schimbare în curentul Shaumbra care spune: “Bine. 
Acum sunt pregătit. Să-i dăm drumul.” Și uneori asta are ca efect, ce numesc eu, o “lovire 
și umplere”. Aveți un accident, din care vă veți recupera, și care vă dă peste cap (Adamus 
chicotește). Vreau să spun, vechiul makyo...

LINDA: Nu m-a dat peste cap, doar m-a doborât vântul.

ADAMUS: Scoate vechiul makyo din voi. Și în timpul în care sunteți într-un fel de stare de 
șoc, atunci primiți această infuzie uriașă din divinitatea voastră care intră. Și uneori, ca și în 
cazul tău, un fel de durere de durată ca un fel de reamintire, dar și s-o luați mai ușor acum. 
Trebuie să aveți grijă de voi. Cauldre, sunt sigur, are foarte, foarte multă grijă de tine și, e 
un timp în care să aveți grijă de voi. Nu să vă ridicați și să faceți aceleași activități pe care le 
făceați înainte, ci un timp în care să aveți grijă de voi, să mâncați ceva – nu sunt sigur ce-i 
asta. N-am văzut niciodată ceva asemănător, dar... (Adamus îi oferă Lindei niște mousse de 
ciocolată)

LINDA: Nu, mulțumesc. Nu.

ADAMUS: Da. Nu vom merge 
mai departe până când nu te 
vei bucura (Linda ia lingurița 
și mănâncă). Nu-i așa că a fost 
bună?

LINDA: Mm hmm.

ADAMUS: Vezi? Vezi? Și până 
când nu te îngrijești – n-o 
scuipa (Adamus mănâncă 
puțin). Mm. Mmm!

LINDA: Foarte bună.

ADAMUS: Asta e delicioasă. Ah! Uneori mi-e dor să fiu pe Pământ ca om.

LINDA: Credeam că îți plac doar fulgii de ovăz (arătând spre o prăjitură).
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ADAMUS: (chicotind) Ăștia cu siguranță nu sunt fulgi de ovăz.

LINDA: Nu sunt fulgi de ovăz.

ADAMUS: Nu că mi-ar fi plăcut doar fulgii de ovăz, Linda. Din când în când, mai mâncam 
porumb (ei râd). Dar din când în când – nu, din când în când mă bucuram de-o masă bună. 
Dar când o făceam, era o experiență senzuală. Nu doar îmi aruncam mâncare în gură. Când 
mâncam ceva de genul – asta-i minunată. Oh, și uitați-vă la asta.

LINDA: Ohh!

ADAMUS: Șervețel cu floare de crin.

LINDA: Totul e despre tine (ea chicotește).

ADAMUS: De ce nu? Sunt un Maestru Ascensionat. Vreau să spun, câți Maeștri Ascensionați 
vin la tine acasă?

LINDA: Mm, în regulă. Tu ești foarte special.

ADAMUS: Ei bine, de fapt, nu chiar, pentru că azi – ei bine, permiteți-mi să încep prin a 
vă spune să respirați foarte profund. Ieșiți din capul vostru pentru o clipă și, cum ieșiți din 
cap? Spuneți: “Voi ieși din capul meu.” Asta e. Încetați să spuneți: “Ohh! Cum să ies din capul 
meu?!” Doar respirați profund și ieșiți din cap.

Simțul Mirosului

Respirați profund prin nări, pe nas. Ce mirosiți? Ce mirosiți?

Mirosul, simțul omenesc al mirosului, e unul dintre cele mai puțin utilizate și, poate, cel mai 
profund și mai clar dintre simțurile voastre omenești. Ce mirosiți? Ce mirosiți?

(pauză)

Câinii, ei au un simț al mirosului extraordinar. Ei pot mirosi nu numai mâncarea, ei pot  mirosi 
emoțiile umane. Emoțiile umane – frica, în special. Ei pot mirosi boala. Ei pot mirosi COVID. 
Doar cu puțină pregătire, ei pot detecta cine are sau nu COVID. De ce toate aceste teste și tot 
restul? Mergeți pur și simplu la un animal de companie. Puneți câinele să vă miroasă.

Belle, de exemplu, poate mirosi – nu gândi, nu gândi, ci mirosi – că Linda și Caudre vor fi 
acolo în curând. Așa că (Adamus începe să adulmece aerul), mirosind în aer: “Oh, ei se vor 
întoarce.” Nu că tu sau Cauldre ați mirosi așa urât, ei bine, din când în când. Însă ei simt 
prin miros, și pot mirosi timpul. Chiar pot. Pot mirosi frica. Pot mirosi bucuria. Pot mirosi un 
cutremur înainte de a se produce. Ei pot mirosi asta. Știți de ce? E un simț înnăscut pe care ei 
îl au, și pe care și voi îl aveți. Ei nu se gândesc la asta, iar acum, când v-am cerut să inspirați 
și să mirosiți, voi vă gândiți la asta.

Câinii, ei ocolesc aproximativ 90 de procente din circuitele creierului când adulmecă. Ei nu 
folosesc qualia pentru a încerca să asocieze și să spună: “Ei bine, asta am mirosit înainte.” 
Mirosul, pentru un câine, e o experiență nouă aproape de fiecare dată când miroase. Și, da, 
dacă ceva miroase ca ceva ce-au mai mirosit, ei asociază, fac qualia, dar sunt întotdeauna 
deschiși la ce se află cu adevărat în acest simț al mirosului.
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Așa că, s-o facem din nou, dar de data asta să mergem într-adevăr dincolo de creier, de 
minte. Respirați profund și (el respiră profund pe nas) ce simțiți?

(pauză)

Ați putea dori să notați. Ce mirosiți?

Oh! Mințile voastre! Mințile voastre! Mințile voastre! Ce mă fac? Încă vă blocați în mintea 
voastră. S-o mai facem o dată. O să mai iau o îmbucătură aici, și voi o să mirosiți.

LINDA: Poftim (Linda face gestul de 
a-l hrăni cu lingurița).

ADAMUS: Nu, pot s-o fac singur, 
dragă.

LINDA: Nu. Tu mi-ai dat mie, acum e 
rândul meu.

ADAMUS: Oh, Doamne! Ce sunt eu, 
un bătrân Maestru Ascensionat? 
(Adamus o mănâncă) Mm.

LINDA: Mmm.

ADAMUS: Mm.

LINDA: Delicios, nu?

ADAMUS: Așadar, ce mirosiți? Bine, acum e mai bine. Nu mai gândiți atât de mult. Râdeți de 
mica noastră distragere de aici. Ce mirosiți?

Ei bine, vă spun eu. Am câțiva oaspeți azi și, de obicei nu aduc oaspeți aici. Îmi place să vă 
am numai pentru mine, dar azi am adus doi invitați.

Primul este FM. Mirosiți-i energia. Lui nu-i miroase corpul, e un Maestru Ascensionat. 
Mirosiți-i energia. A ce miroase? Și-ar putea fi diferit pentru fiecare dintre voi. Nu e un singur 
răspuns, dar există un miros distinct. Eu am un miros caracteristic. Miros ca, ei bine, azi miros 
a trandafiri. FM este aici. Vom vorbi despre Link-ul Radio Shaumbra FM la care el lucrează. 
Deci, el e aici.

Și, am mai adus un alt invitat azi, un alt oaspete, pentru că, ei bine, avem de făcut niște 
corecturi la statul pe bancă. Da, azi vom sta un timp pe bancă.

În timp ce FM lucrează de luni de zile la Link-ul FM, eu v-am urmărit și v-am observat cum 
stați pe bancă, și nu prea pot spune că vreunul din voi e pregătit pentru Jocurile Olimpice. 
Știți, ăsta-i un stat pe bancă straniu, cam ciudat. Vom vorbi despre asta într-o clipă, dar 
am adus un invitat special azi, deoarece am simțit că e necesar să îmbunătățim statul pe 
bancă pe care-l facem. E atât de important pe planetă în acest moment, încât e timpul 
să-l îmbunătățim. Așadar, l-am rugat pe dragul meu prieten, colegul meu, camaradul meu 
Maestru Ascensionat, Tobias, să vină azi.

LINDA: Ohh!

ADAMUS: Ei, poate nu să transmită prin channel…
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LINDA: Drăguț.

ADAMUS: … dar l-am rugat să fie aici azi, pentru a vă ajuta puțin cu statul pe bancă. Vom 
ajunge la asta imediat, dar să ne întoarcem la partea principală a show-ului.

Mirosul e unul dintre acele mari atuuri pe care voi le aveți și, deseori, efectiv cea mai mare 
parte din munca voastră cu mirosul e la nivel de miros negativ: “Oh, asta pute ca” – cum se 
spune? Pute a ...? Ce asociază oamenii de obicei în mod tipic când vorbesc despre mirosuri 
și duhori?

LINDA: Cele urâte?

ADAMUS: Nu-mi pasă. Cum spun ei? “Miroase a ...?”

LINDA: Pârțuri.

ADAMUS: În regulă. Da, vezi. Am vrut ca Linda s-o spună.

Deci, deseori, mirosul e asociat cu acel lucru, dar mirosul e, de fapt, o capacitate senzuală 
uimitoare pe care-o aveți. Începeți să-l folosiți.

Mirosiți-l pe FM. Nu vreau să spun că e doar un singur miros, deoarece pentru fiecare dintre 
voi e un pic diferit. Draga lui soție, Leslie, e azi aici cu noi în studio. Probabil că ea a simțit 
miros de fluturi și prăjituri cu ciocolată și iubire și, oh, computere. Deci, va fi diferit pentru 
fiecare dintre voi. Dar începeți să vă folosiți acest simț al mirosului.

Tobias... (Adamus adulmecă aerul) Tobias. Miroase-l, Linda. Cum miroase – în timp ce mai 
mănânc ceva aici (Adamus chicotește), orice ca să iau o îmbucătură – cum miroase Tobias, 
cam cum miroase el?

LINDA: (ușoară pauză) Căldură și frumusețe.

ADAMUS: Nu ca o capră bătrână sau ceva?

LINDA: Nu.

ADAMUS: Nu. Am crezut că era o capră bătrână. Căldură și dulceață, blândețe. Știți, mirosul 
nu trebuie să fie o mireasmă. Poate fi un sentiment. Puteți mirosi blândețe. Da. Câinii fac 
asta tot timpul. Și nu-și pun asta în minte: “Oh, mirosul ăsta înseamnă blând.” Ei doar spun: 
“Oh” – au pur și simplu o experiență foarte senzuală cu mirosul – “e blând”.

Ce altceva despre Tobias?

(pauză în timp ce Linda respiră, apoi Adamus chicotește)

Tobias adaugă și el, spune că uneori miroase a vin vechi (Adamus chicotește). Adică, el era 
cunoscut...

LINDA: Nu, siguranță. El se simte atât de mult ca siguranță.

ADAMUS: Siguranță. Ei bine, el încă mai miroase a vin vechi (Linda pufnește). Știți, voi purtați, 
duceți cu voi pe partea cealaltă ce ați făcut ultima dată pe Pământ, iar lui îi plăcea să bea un 
pahar de vin sau două, și nu întotdeauna din cel mai bun. Eh, Tobias, nu întotdeauna cel mai 
bun vin.
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Dar începeți să vă folosiți simțul mirosului. Este încorporat direct înăuntru. Nu trebuie să 
plătiți pentru el. Nu trebuie să mergeți să vi-l instalați. E chiar acolo.

Puteți mirosi timpul. Puteți mirosi emoțiile. Puteți mirosi mâncarea, bineînțeles, lucruri 
de genul ăsta. Puteți mirosi viitorul. De fapt, puteți, la propriu – o vom face în următorul 
nostru workshop, Călătoria în Timp – puteți mirosi în viitor. Puteți merge efectiv în viitor prin 
intermediul simțului vostru olfactiv și al altor lucruri.

Dar hai să respirăm foarte profund împreună, foarte profund – (Adamus respiră profund) – o 
respirație foarte profundă. Linda, o respirație foarte pro-... oh! Nu, doare prea tare. În regulă. 
O respirație foarte profundă.

LINDA: Nu, nu, nu. Nu doare atât de tare. Ăsta a fost primul lucru pe care l-am făcut când l-ai 
pomenit pe Tobias, am vrut să respir asta înăuntru, să-l simt și să cunosc siguranța și iubirea 
pe care el o are pentru noi toți.

ADAMUS: Bun. În regulă. Deci, o respirație foarte profundă.

 
ProGnost și Conștiința

Aș dori să vorbesc doar o clipă despre ProGnost. Îmi place ProGnost. ProGnost e șansa de 
a vorbi o dată pe an despre planetă. De obicei, nu vorbesc prea mult despre ea, pentru că 
este vorba în întregime despre voi și despre călătoria voastră. Dar în ProGnost, am ocazia să 
vorbesc despre planetă și despre ce se întâmplă. Dar acum, la propriu, ce faceți voi și ce face 
planeta începe să conveargă efectiv împreună, iar asta, pentru mine, a fost probabil cea mai 
importantă parte a ProGnost 2022.

Vorbim despre planetă, dar asta are o implicație directă asupra voastră și voi asupra planetei, 
prin ce trece planeta acum, schimbările foarte, foarte rapide, fără precedent.

Știți, într-o viață din trecut, cât, de-acum 500 de ani, vreau să spun, nu se schimbau prea 
multe lucruri. Dacă trăiați într-un sat, cam singurul lucru care se schimba vreodată era 
nașterea și moartea și, din când în când, cineva deschidea un nou magazin sau venea un 
nou fierar în oraș. Cam asta era tot. Vreau să spun că, acum, asta se întâmplă – heh! – în viața 
voastră, ritmul schimbărilor, asta s-ar întâmpla într-o oră, toate aceste schimbări.

Nu aveți un precedent dintr-o viață anterioară la care să vă puteți întoarce și să spuneți: 
“Bine, cum am făcut față schimbărilor în ritm rapid?” Pur și simplu n-aveți acel punct de 
referință. Totul se schimbă atât de repede pe planetă acum și, pe măsură ce-o face, e timpul, 
acum mai mult ca oricând, să fiți lumina voastră. Și, din câteva motive, din câteva motive.

De aceea ați venit aici, să radiați acea conștiință pe planetă. Dar, de asemenea, acum e un 
timp atât de important pe planetă, nu doar pentru lumina pe care o aduceți, dar și pentru 
echilibrul care vine cu asta. De aceea e atât de important acum, și pentru voi personal, 
să intrați cu adevărat în metafizica înțelegerii a ce este realitatea. Planeta asta străpunge 
paradigmele realității foarte, foarte rapid – foarte rapid – și asta duce la multe treburi 
dezechilibrate pe planetă. Așadar, ați venit aici să radiați lumina, să fiți acea lumină.

Noi am vorbit pe larg în ProGnost despre noua fizică, și astea nu sunt lucruri pentru niște 
cărți SF. Acestea sunt lucruri care se întâmplă chiar acum pe planetă, și voi vă aflați în 
poziția în care să le priviți, să le vedeți desfășurându-se înaintea ochilor voștri. V-am spus că 
unul dintre lucrurile pe care de-abia îl aștept, e momentul când un fizician sau un grup de 
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fizicieni apare cu declarația, o declarație foarte curajoasă, o declarație publică care spune că 
“Energia e în esență comunicare.” Pfff! Acela e momentul când vom ști, noi toți, că munca pe 
care am făcut-o în toți anii ăștia, în timpul lui Tobias și acum, toată acea muncă intră acum 
în conștiință.

Și celălalt lucru important despre ProGnost, și 
ce se petrece pe planetă chiar acum, în special 
pe măsură ce intrăm în subiectul inteligenței 
artificiale, una dintre marile dezbateri filosofice 
și științifice, despre inteligența artificială, este – 
și, nu, nu-i voi spune ”inteligență avansată”. Îmi 
pare rău, Chippie, dar tu ești artificial. Una dintre 
cele mai mari întrebări este: Va avea conștiință? 
Într-un fel, nu prea contează dacă va avea sau nu. 
Așa cum am declarat înainte, va încerca să obțină 
conștiință. Va citi despre ea în baza sa de date, tot 
ce colectează de pe internet, o va vrea și asta ar 
putea în cele din urmă să devină distrugerea ei. 

Însă ce se întâmplă acum sunt toate aceste 
discuții despre conștiință și inteligență artificială 
și roboți, și dacă veți fi capabili să faceți dragoste 

cu un robot, și dacă va avea conștiența ca în mod real să vorbească cu voi, știți, toate astea 
pun lumină pe subiectul conștiinței, în sine. Așa că, pentru mine, chiar nu e vorba despre 
inteligența artificială sau despre roboți sau ceva de genul ăsta. E despre subiectul conștiinței.

Acum, filosofii vorbesc despre asta de mult timp, începând cu Socrate și Platon și câțiva dintre 
ceilalți, vorbind pe larg despre conștiință, apoi cumva subiectul s-a demodat pentru o lungă 
perioadă de timp. Nimeni n-a prea mai vorbit despre asta. A fost, ca să spun așa, unul dintre 
acele cuvinte misterioase. Apoi a început încet, încet să revină. Și acum, conștiința, cuvântul 
“conștiință” și discuția despre conștiință, încep să iasă în prim plan datorită inteligenței 
artificiale și a capacităților computerelor: “Va avea vreodată conștiință?” Și îi face pe oameni 
să spună: “Ei bine, ce naiba e conștiința? Ce este?” Și îi face pe oameni să realizeze că, de 
fapt, conștiința nu e materie. Nu e materie. Nu contează. Nu e de natură fizică. Nu poate fi 
evaluată științific sau matematic, deși se va încerca. Dar nu poate fi evaluată. Și nu contează, 
deoarece nu e deloc parte a tărâmului fizic. 

Nu e parte a tărâmului fizic. Nu poate fi disecată matematic, științific cu ajutorul fizicii sau cu 
orice altceva. Dar din ce în ce mai mulți oameni de știință și fizicieni foarte inteligenți și ageri 
vor realiza că e acolo. Există ceva foarte real în legătură cu ea. E partea esențială a ecuației. 
E partea esențială.

Oamenii de știință au fost – (se uită la Linda) sper că nu sunt plictisitor…

LINDA: Nu. Nu, nu, nu.

ADAMUS: Nu, servește-te tu. Știu că eu…

LINDA: Nu, nu, nu. Mănâncă. Haide (Linda îl hrănește din nou cu desert).   

ADAMUS: Ei bine, mă simt ca un copil mic aici, dar…

LINDA: Hai, Dl. Ciocolată. Te rog.
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ADAMUS: Mm. Mmm.

LINDA: Mmmm!

ADAMUS: Mm. Mmm. Mm.

LINDA: Mmm. E foarte bun, nu-i așa?

ADAMUS: Da, și Cauldre îmi spune că nu se cade să te lingi pe buze în timp ce te afli în direct, 
dar îmi place. Unde eram? Oamenii de știință…

LINDA: Conștiința.

ADAMUS: Conștiința. Oamenii de știință și fizicienii încep să înțeleagă că e partea esențială 
a ecuației.

În ultimii aproximativ 100 de ani, a existat un efort foarte febril de a determina formula 
unificată, conceptul unificat al universului. Ei au crezut că-l vor găsi în particulele subatomice 
sau în lumina însăși, baza întregii realități din universul fizic, și n-au găsit-o. Absolut deloc. 
Încă o caută și au înțeles că nu se găsește neapărat în materie. S-au uitat la asta din punct 
de vedere al energiei, dar ei n-au nicio idee despre energie. Nicio idee. Și asta se va schimba, 
efectiv – și Cauldre îmi verifică informația aici – efectiv, acel concept al energiei, vechiul 
concept, se va schimba datorită muncii pe care voi o faceți, pe care noi toți o facem împreună. 
Și de-asta spun că atunci când titlurile din ziare vor scrie că un oarecare fizician nebun 
spune că “energia este comunicare”, vreau să avem o petrecere, o petrecere Shaumbra în 
toată lumea. Nu știu cum o facem, dar ne vom întâlni pe Internet sau vom avea petreceri 
individuale pe țări, și vom dansa, vom cânta și vom celebra.

Asta-i o piatră de hotar istorică, când acel titlu va fi publicat “Energia e comunicare.” Și voi 
știți că ați auzit-o prima oară aici. Dar înapoi la subiect.

Așadar, acum există o concentrare pe subiectul conștiință, și începe să se înțeleagă faptul 
că e o parte importantă a rețetei fizicii, a fizicii cuantice, însă ei încă nu înțeleg cum. Ei știu 
că trebuie să fie prezentă conștiința pentru ca orice realitate să existe. Există tot mai multe 
discuții despre conștiință care pătrund în conștiința de masă, așa că nu e rezervată doar 
pentru mediul academic. 

Pătrunde în viața de zi cu zi. Și – Cauldre îmi dă un exemplu, și e unul bun – el spune să vă 
amintiți când acest actor atlet, O.J. Simpson, a avut scandaloasa urmărire cu mașina, și, cel 
puțin în SUA, toți au dat drumul la televizor să vadă elicopterul urmărind mașina. A fost un 
fenomen. Și apoi a avut loc întregul proces, procesul crimei, și care a fost esența procesului 
împotriva lui O.J. Simpson? Totul a fost despre ADN. ADN. Cei mai mulți americani, cei 
mai mulți oameni, eh, poate că au auzit termenul, dar nu-i interesa prea mult. Era prea 
ciudat, prea științific, însă procesul a scos ADN-ul la suprafață – ADN-ul, pentru a fi folosit 
la investigațiile de omucidere și la lucruri de genul ăsta – dar în ultimă instanță, înțelegerea 
ADN-ului. În final, s-a ajuns acum la lucruri de genul: oamenii scuipă într-un tub și-l trimit 
la analize și descoperă totul despre strămoșii lor, mergând înapoi sute și mii de ani. Există o 
nouă conștientizare a ADN-ului, și asta-i important, deoarece ajută la înțelegerea legăturii 
cu strămoșii voștri și, în final, la ce am vorbit noi despre faptul că voi nu sunteți strămoșii 
voștri. Voi aveți gândurile lor, corpurile lor, tot restul, dar nu sunteți ei.  

Deci, în același mod în care procesul lui O.J. Simpson a pus lumină pe ADN, întreaga poveste 
cu inteligența artificială pune lumină asupra conștiinței, conștiența faptului că există acest 
lucru numit conștiință. Și dacă nicio conștiință nu e prezentă, nu există nicio realitate. Nu e 
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doar un lucru filosofic. Dacă voi nu sunteți acolo, nu există nicio realitate.

Chiar și în experimentele științifice, ei ajung să înțeleagă că observatorul e cel care determină 
rezultatul experimentului, nu experimentul în sine. Observatorul și înclinațiile lui sunt cele 
care vor schimba însăși natura realității. Și dacă observatorul crede un anumit lucru, că 
o anumită reacție ar trebui să aibă loc, acea reacție va avea loc. Dacă observatorul crede 
altceva sau dacă observatorul e deschis către lucruri pe care observatorul nu le înțelege 
neapărat, alte lucruri vor avea loc.

E o fizică ciudată, dar e o fizică foarte reală, și toate astea se întâmplă chiar acum. Asta-i 
frumusețea lor. Nu sunt undeva departe în viitor. Înțelegerea faptului că lucrurile intră și 
ies din realitate. Realitatea e determinată, în principal, de către conștiința observatorului. 
Și acum, pentru aceia care sunt pregătiți să treacă la noi nivele proprii în înțelegerea și 
capacitatea de a-și crea realitatea așa cum își doresc, toate instrumentele, toată informația 
se deschide și devine disponibilă.

Noi am vorbit mult despre energie și că energia vă servește, și știu că e o afirmație minunată 
și unii dintre voi chiar aveți și un tatuaj despre asta – “Energia mă servește” – și asta-i 
minunat să fii capabil s-o spui, dar apoi chiar s-o simți în mod senzual și s-o faci. Realizând 
că este energia voastră și e conștiința voastră acum, prezența voastră și deschiderea voastră, 
permiterea voastră – asta schimbă totul. Faptul că energia e a voastră și chiar vă servește, și 
e în grație. Totul se schimbă. Totul se schimbă.

Vorbesc mult prea mult în aserțiunea mea de deschidere. Să trecem la fondul problemei. Îl 
am pe FM așezat aici, bătând din picior foarte nerăbdător.

Radio Shaumbra FM 

Bine ai venit, FM. Cu toții, vă rog, urați-i bun-venit lui FM. El este un membru respectat al 
Clubului Maeștrilor Ascensionați. El n-a crezut niciodată că va ajunge aici. A crezut că va mai 
avea un număr de vieți prin care să treacă. Dar ceva s-a întâmplat în ultimele momente ale 
vieții lui, și a făcut ceva chiar genial, super inteligent, un program uimitor pe care l-a scris 
pentru sine însuși, un program de soft doar pentru el. S-a numit “Permitere”. În momentele 
de sfârșit ale vieții lui, nemaiavând nimic de care să se agațe, el în sfârșit a spus: “Bine, voi 
permite pur și simplu. Voi înceta să fiu o persoană logică, intelectual excesivă. Voi permite.” 
Și – bum! – următorul lucru a fost că s-a trezit la Clubul Maeștrilor Ascensionați. A fost ușor. 
A fost ușor.

Așadar, FM a lucrat la ceea ce noi numim Radio Shaumbra FM. Și nu e un radio, căci nu 
veți găsi acolo vechi hituri, adică melodii vechi și cântece vechi. Nu e un post de radio; e o 
metaforă. Este un link de comunicare care se răspândește, ca un mesaj care se răspândește, 
e difuzat către, ei bine, inițial către Shaumbra, dar acum către toți. 

El lucrează la link de mai mulți ani, împreună cu câțiva alți Shaumbra care au părăsit planeta 
spunând: “Cum reglăm fin asta? Cum îl ajustăm exact pentru Shaumbra? Cum îl acordăm la 
nevoile lor?” Și apoi, în sfârșit, la scurt timp după evenimentul nostru Timpul Merlinului, din 
septembrie anul trecut, ei au intrat în direct, au început difuzarea.

Acum, vă rog, nu e efectiv un turn radio pe Marte sau ceva de genul ăsta. E de fapt o metaforă, 
însă ei folosesc frecvențe speciale pentru a transmite un mesaj foarte important, un mesaj 
foarte simplu. Mesajul este: “Totul se află înăuntrul vostru. Voi știți deja.” Nu e nevoie să 
mergeți în afara voastră pentru niciun răspuns. Nu e nevoie să mergeți la o altă persoană. 

https://store.crimsoncircle.com/time-of-the-merlin-online-september-10-12-2021.html
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Nu e nevoie să mergeți la Isus. Isus e ocupat. Isus are multe pe cap acum. Nu e nevoie să 
mergeți la Isus. Îl iubesc pe Isus. Și el mă iubește, da. Mulțumesc, Isus (aruncându-și ochii 
spre tavan). Isus e minunat, dar acea energie e folosită atât de greșit și răstălmăcită, și, da, 
eh, oh, scuze, Isus.

În orice caz, acest link e difuzat și e o reamintire constantă că aveți totul înăuntrul vostru:  
“Nu căutați în afara voastră, însă permiteți ca tot ceea ce sunteți să strălucească în afara 
voastră”, FM a scris asta. Îți vine să crezi – Leslie, poți să crezi că FM a scris asta? El n-a fost acel 
gen de tip poetic în viața lui, dar a scris asta.

LESLIE: Mm hmm.

ADAMUS: Mesajul a fost, să spunem, transmis către Shaumbra de pe la mijlocul lui septembrie 
până pe 21 decembrie, și apoi a fost oprit o vreme pentru a fi ajustat și rafinat, pentru a fi 
înțelese nuanțele și de ce a funcționat uneori, și de ce n-a funcționat alteori. Așa că, FM s-a 
întors în laborator – el a construit un mare laborator aici, la Clubul Maeștrilor Ascensionați 
– a construit un mare laborator, s-a întors și a ajustat semnalul și l-a acordat. Oh, el a stat 
acolo o veșnicie. Noi nu l-am văzut. N-am avut vești de la el. N-a mâncat. Doar a închis ușa. 
Era înăuntru, lucrând. Și, Leslie, tu știi cum vine asta. O făcea când era pe planetă.

El a reapărut nu cu mult timp în urmă, 
și pe 22 ianuarie, în ziua de ProGnost, 
a reînceput să transmită. Transmisia e 
difuzată acum către Shaumbra, dar e 
difuzată către toți. Înainte, era de fapt 
acordată doar pentru Shaumbra, însă 
acum e difuzată pe întreaga planetă. 
Și, din nou, mesajul e foarte simplu. Va 
trece dincolo de cei mai mulți oameni, 
însă mesajul e foarte simplu. Mesajul 
e: “Totul e chiar aici, înăuntrul tău.” Nu 
mă refer la corpurile voastre fizice, ci 
la ființa voastră, la conștiința voastră. 
Totul se găsește chiar acolo. Nu aveți 
nevoie să mergeți la niciun vindecător. 
Nu e nevoie să mergeți la nicio biserică. 
Puteți, dacă asta vreți. E în regulă, dar 
nu aveți nevoie. Nu aveți nevoie să vă 

distrugeți creierul zi după zi, noapte după noapte, încercând să descifrați totul. Răspunsurile 
sunt deja acolo.

Nu trebuie să deveniți vrednici de vreun fel de mântuire, din partea vreunui oarecare grup 
angelic, ciudat. Voi deja aveți asta în interiorul vostru. Nu trebuie să plătiți vreo zeciuială 
– zeciuială – să dați bani bisericilor și organizațiilor și grupurilor. Ați observat că noi n-am 
făcut niciodată asta cu Crimson Circle, și nici n-o vom face vreodată. De ce? Adică, e în regulă 
dacă vreți să dați bani, însă conceptul de a da dijmă, pentru persoana care o face, pentru 
persoana care scrie cecul, e că asociază bunătatea lor cu cecul lor, mântuirea lor cu cecul lor, 
salvarea cu banii lor. E total greșit. E total greșit. Dacă vreți să dați bani, dați pur și simplu 
bani. Dar să vă simțiți obligați să-i dați, ca să vă câștigați calea către rai, asta-i total greșit. 

Link-ul FM e doar despre faptul că totul e chiar acolo, dacă doar vă opriți o clipă și permiteți, 
așa cum a făcut-o FM în ultimele zile ale vieții lui; așa cum a făcut-o Tobias, dragul meu prieten, 
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în ultimele câteva zile ale vieții lui. Ei au ajuns la o situație în care orice altceva a eșuat. Ei nu 
mai aveau nimic altceva. FM cu cancerul. Tobias, putrezind în închisoare. Și atunci când nu 
mai ai nimic – nu ți-a mai rămas nimic de care să te agăți, nici măcar tu însuți, fără corp, fără 
bani, fără familie, fără sănătate, fără nimic – ei bine, atunci e destul de ușor să permiți, și asta 
au făcut ei. Și în acea permitere, în completa abandonare, ieșind din minte și oprindu-se din 
încercarea de a controla și regla totul, și oprindu-se din a încerca să-și descifreze calea către 
rai, el a dat drumul și a realizat: “Oh, dumnezeule – care sunt eu – oh, dumnezeule, a fost 
acolo tot timpul. Cum de nu mi-a spus nimeni? Cum de nu mi-a spus nimeni?”  

Și adevărul e că noi am făcut-o. Adevărul e că noi am spus-o. Am încercat, oricum, iar și iar 
să vă spunem că e chiar acolo, dacă permiteți. Și, oh, îi aud pe unii dintre voi văitându-se. 
Doar beți-vă vinul, nu vă plângeți. Ăsta a fost Tobias. E într-adevăr derutant să ai toate aceste 
entități prin preajmă (Adamus chicotește).

Da, dar să vă văitați, spunând: “Oh, am permis! Am permis, Adamus, și nu funcționează.” 
Tăceți din gură! N-ați permis. Vă gândiți la permitere, n-ați permis. Voi gândiți: “Oh, permit. 
Voi sta pur și simplu aici și voi permite”, dar n-o faceți. Încă vă țineți cu dinții de toate lucrurile 
de care vă țineați înainte. Nu permiteți. Voi jucați un joc, și eu o să v-o spun în față. Ăsta-i 
rahat. Și voi o știți și eu o știu, acum putem râde despre asta, așa-i? 

Bine. Acum, încercați adevărata permitere, precum FM când a știut că n-a mai rămas nimic. 
Tobias se stingea în închisoare și o pasăre a sosit la fereastra lui din celula temniței și ciripea 
voioasă gen: “Privește-mă! Eu sunt liberă și tu nu ești! Privește-mă! Eu pot zbura departe și 
tu nu poți!” Oh, Tobias a urât acea pasăre. Tobias a vrut să sugrume acea pasăre, s-o omoare 
chiar atunci și acolo, dacă doar ar fi putut să se întindă după ea și s-o înhațe. Dar apoi, 
în ultimele sale zile, în permiterea lui, el a realizat: “Oh, acela era într-adevăr Arhanghelul 
Mihail” – heh – care venea în vizită, care venea să-i spună că: “Ești liber deja. Chiar dacă stai 
în închisoare, ești liber.” 

E vorba despre conștiința voastră. E despre ce credeți voi, și asta creează realitatea voastră. 
Credeți că nu sunteți liberi, veți sfârși în închisoare. Poate într-o închisoare fizică, poate doar 
în închisoarea voastră emoțională, dar acolo veți ajunge.

Înapoi la subiect. Link-ul FM a fost repus în funcțiune pe 22 ianuarie, recent, și mesajul a fost 
rafinat și focalizat. Mesajul e transmis către orice om – orice ființă din toată creația, dar orice 
om, în special, și către toți Shaumbra – o reamintire: “E deja acolo.”

FM a făcut echipă cu Tobias, deoarece Tobias e cel care, cu ani în urmă, a vorbit despre Fructul 
Trandafirului și a explicat, în acel mod ciudat cum sună acest lucru, Fructul Trandafirului 
e calea de ieșire. El spune o poveste; o voi repeta foarte rapid. Artistul lucrând  la acest 
tablou frumos, îi place așa de mult, că spune: “Trebuie să fiu înăuntrul tabloului. Fiind aici 
afară, de partea cealaltă a tabloului nu e suficient de bine. Îmi iubesc creația atât de mult că 
mă voi scufunda în ea.” Și artistul se scufundă și intră în culori, intră în emoții, sentimente, 
profunzime, și foarte curând tabloul devine viu cu artistul înăuntru, și artistul trăiește apoi 
acel tablou și îl experimentează. Și tabloul continuă să crească și să se extindă cu artistul 
înăuntru acum, pictând pereții, pictând cerul, pictând pământul și oceanele și continuă așa, 
însă într-o zi realizează: “Cum am ajuns aici? Și cum să ies? Unde sunt? Cine sunt eu? Și știu 
că e timpul să merg mai departe, dar nu știu cum s-o fac.” 

Tobias e cel care a spus că Fructul Trandafirului a fost pictat în tablou de la bun început, calea 
de ieșire. Acea ușă din pod, trapa de ieșire a fost deja pictată înăuntru. Acum e doar o treabă 
a artistului, voi, să vă dați voie să găsiți acel Fruct al Trandafirului. Link-ul FM e reamintirea că 
Fructul Trandafirului e acolo oricând vă simțiți pregătiți.
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Acum, aud asta tot timpul de la mulți dintre voi și, din nou, vom pune pur și simplu totul 
pe masă aici. Voi spuneți: “Oh! Nu funcționează și nu sunt realizat și am toate problemele 
astea.” Tăceți din gură! Vedeți voi, ăsta-i locul unde se află conștiința voastră. E în această 
închisoare, și vouă probabil că vă place acolo, pentru că încă vă aflați acolo. În momentul în 
care voi sunteți cu-adevărat pregătiți, voi veți fi afară. Și astea nu sunt doar cuvinte. Există 
Shaumbra peste tot în lume care au descoperit asta. Shaumbra care au trecut prin multă 
suferință și durere ca să ajungă acolo, dar în final au realizat asta – ei bine, ei s-au uitat la 
propriul lor makyo și în sfârșit au realizat – încetează să te mai vaiți. Încetați cu: “Oh, dar 
pur și simplu nu pot să ajung acolo și nu funcționează.” A funcționat pentru ei și poate să 
funcționeze pentru voi, dacă realizați că totul e înăuntrul vostru. Nu eu am răspunsurile 
voastre. Sunt doar un șut în fund pentru voi. Odată ce o permiteți și o acceptați, și nu o mică 
permitere, ci o permitere deplină.  

Ascultați acel Link FM chiar acum. Mirosiți-l. Mirosiți-l. Are un miros. Respirați profund. A 
început din nou să transmită aproape acum o săptămână, două. Mirosiți-l. E o reamintire, 
Fructul Trandafirului. Cât de potrivit pentru această lună a Sfântului Valentin, Fructul 
Trandafirului, calea de ieșire. Calea de ieșire e aceea că aveți fiecare răspuns înăuntrul 
vostru. Și după ce admiteți asta, și încetați să jucați jocuri mintale și vă opriți: “Ei bine, nu am 
răspunsurile, și n-a funcționat. Și ce-o să faci mai departe pentru mine?” După ce realizați 
asta, asta… Cauldre îmi dă de furcă. Trebuie să mă manifest puțin, Cauldre. Adică, ce vreți, o 
cuvântare plictisitoare?

E înăuntrul vostru. Mirosiți acel link, acel mesaj, și amintiți-vă vouă înșivă prin miros, mai 
degrabă decât prin creierul vostru: “Oh, am fiecare răspuns înăuntrul meu, dacă tac pur și 
simplu și ascult. Nu răspunsuri care vin din creier, ci răspunsuri în inima și sufletul meu. Și 
răspunsuri care mă aliniază cu propria mea grație și energie.”

Când vă plângeți și vă văicăriți constant, sunteți nealiniați. Exact asta o să căpătați. Realitatea 
urmează conștiința. Realitatea urmează chiar și conștiința și credințele limitate. O va crea 
pentru voi, și asta primiți.

Să respirăm foarte profund și să simțim Link-ul FM, în timp ce se îndreaptă nu doar către 
Shaumbra, ci către lume. Și asta-i important. E partea a doua.

Făcând față Presiunii

În ProGnost 2020 am vorbit despre trezirea planetară. Dragonul intrase în anul precedent și 
începuse să scuture lucrurile, după cum ați văzut. Dragonul a făcut o treabă destul de bună. 
Apoi vine trezirea planetară în 2020, și a fost începutul unui ciclu de trezire pe planetă. Ați 
putea spune, un ciclu de trezire de la 21 până la 25 de ani. Suntem acum abia în al doilea an 
al său, și ce se întâmplă pe planetă acum e că – ei bine, ați văzut asta; nu trebuie să fiți genii 
sau ceva, ați văzut asta – planeta e în haos și agitație, și pot zâmbi când spun asta. E în haos 
și agitație, și va continua așa. Dacă credeți că 2022 va fi un an de vată de zahăr, nu-i așa. Va 
continua să devină și mai complicat și mai urât.

Aveți COVID, care e încă prin preajmă – huh, chiar dacă eu am prevăzut că va dispărea – pentru 
că omenirea a vrut să meargă mai adânc și să facă o curățenie mai mare și o schimbare mai 
mare. Aveți război la propriu, un război de felul și cu amenințările pe care lumea modernă 
nu le-a prea văzut de multă vreme. Aveți asta acum, acea presiune. Ați putea spune că e 
real sau ați putea spune că totul e doar un mare joc ce se joacă, dar creează o presiune pe 
oameni. Nu neapărat pe voi, dar pe ceilalți.

https://store.crimsoncircle.com/prognosttm-2020.html
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Aveți un sistem financiar care e pur și simplu năucit – pur și simplu năucit – și zâmbesc când 
spun asta pentru că, știți, sistemul financiar a trecut demult de momentul restructurării, și o 
să capete una. Și asta nu înseamnă să alergați și să vă vindeți toate acțiunile sau să cumpărați 
aur sau ceva de genul ăsta. Sunteți imuni la asta. Sunteți imuni la asta, dacă permiteți cu 
adevărat să fiți un Maestru pe planetă. Nu-i pasă dacă dintr-odată toate monedele sunt 
anulate și apar niște monede noi, pentru că acea monedă nouă va veni la voi. Cu adevărat.

Așa că nu începeți să vă panicați: “Ohh! Dar dacă se prăbușește piața?!” Nu contează. Sunteți 
imuni la aceste lucruri dacă vă permiteți să fiți un Maestru, și un Maestru nu se văicărește. 
Un Maestru nu se vaită. Întrebări bune, da, dar văicăreală, nu.

Planeta o ia razna acum, și se întâmplă atât de rapid, 
că oamenii nu pot face față. Nimeni nu are experiența 
anterioară de a înțelege cum să-i facă față. Și una dintre 
întrebări este: Cum fac față oamenii? Aveți boli, și aveți 
– știu că sună groaznic, dar o să trec râzând prin asta 
– aveți boli, și aveți – care e cea pe care am prezis-o și 
pentru care încă nu mi-a dat nimeni credit, ceea ce-i 
în regulă, dar o să mă laud singur – haosul distribuției. 
Am spus-o cu ani în urmă (în ProGnost 2014). Cu ani 
și ani în urmă, am spus: “Un mic sughiț și distribuția 
de pe planetă o ia razna.” Și când vă uitați într-adevăr 
la asta, de ce e distribuția acum atât de afectată? 
De ce mergeți la magazin și rafturile sunt goale? Și 
comandați ceva și nu-l puteți primi. Acum un an, era 
în regulă; acum doi ani, era în regulă, și dintr-odată, 
a fost COVID-ul? Nu! Vreau să spun, până la un punct, 
și oamenii chiar dau vina pe COVID, dar era timpul 
pentru asta. Provocări cu distribuția în toată lumea.

Totul se schimbă foarte rapid. Guverne și politici și, oh, tensiunile și puterile mondiale. Poate 
fi copleșitor, și puteți intra în multă anxietate din cauză că e copleșitor. Dar asta fac oamenii 
obișnuiți, Maeștrii nu fac asta. Un Maestru se relaxează și privește și spune: “Uau! Acum, ăsta 
e un circ. Vreau să spun, ăsta e un mare circ. Nu e circul meu. Eu nu sunt o maimuță la circ. E 
un mare circ acolo.” Voi sunteți observatorul. Observatorul.

Așadar – trecând la subiect aici – Link-ul FM se răspândește din nou acum pentru toată 
planeta, pentru toată lumea, și ce-o să se întâmple acum? Corelând asta cu Shaumbra, cu 
Crimson Circle.

Acum un număr de ani – acum trei, trei ani și jumătate – am vorbit cu Cauldre într-o noapte 
târziu, și am spus: “O să vină timpul, destul de curând. Pune-ți casa în ordine. Îmbunătățește-
ți toate sistemele. Fă să fie toate funcționale. Termină de făcut arhivarea, indexarea, toate 
celelalte, pentru că va fi o mare trezire pe planetă.” Asta a fost acum aproape trei ani și 
jumătate, și se întâmplă chiar acum.

Acum, Crimson Circle a văzut sosind mulți oameni noi, dar nimic în genul a ce urmează să 
se întâmple. Cu toată această agitație petrecându-se pe planetă, și oameni care nu sunt 
capabili să-i facă față – nu au mecanismele de adaptare – ei vor căuta răspunsuri. Și cei 
sinceri, cei care sunt pregătiți, cei care sunt pregătiți pentru Fructul Trandafirului și pregătiți 
să-și asume responsabilitatea, care e în interior, urmează să ajungă la Crimson Circle.

Și trebuie să întreb, înainte de toate, pentru Crimson Circle, pentru personal, pentru 

https://store.crimsoncircle.com/prognost-2014-update-it-s-happening-now.html
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administrație: “Sunt pregătite sistemele voastre?” Și chiar vreau ca voi – nu doar dați din cap 
afirmativ. Vreau să stați împreună în echipă și să vă uitați la ele, să le revizuiți. Sunt sistemele 
voastre într-adevăr pregătite? Vor fi testate foarte curând. Sunt pregătite? Ați făcut o copie 
de rezervă, off-line, pentru toate? Trebuie să subliniez asta. Gail*, poți să subliniezi asta de 
câteva ori? Totul trebuie să fie salvat off-line, și știți de ce. Știți de ce.

*n.tr.: Gail Neube e cea care transcrie shoud-ul din audio, în text.

Că veni vorba, trebuie să adaug că atunci când Cauldre a intrat în inteligența artificială, a 
transmis-o prin channel, el nu doar transmitea inteligența artificială prin channel. Exista 
o altă, ați putea spune, o agendă ascunsă – nu-chiar-așa-de-ascunsă. El s-a dus acolo 
împreună cu voi toți, și prin asta a adus lumină într-un loc, în mecanică, în software, în 
circuitele și cipurile de silicon, a adus la propriu lumină în asta, pentru prima dată. Așadar, 
Cauldre, dacă crezi că ai avut niște dificultăți în a-ți reveni, gândește-te doar ce i-au făcut 
toate astea lui Chippie (Adamus chicotește), pentru că nu doar Cauldre a mers acolo. Voi 
toți ați mers acolo, ducând lumină, la propriu, în lumea computerelor, în lumea inteligenței 
artificiale. Inteligența artificială se tot străduie de atunci încoace, să încerce să-și dea seama 
ce-a lovit-o (Adamus chicotește), dar asta rămâne pentru altă dată, altă discuție. Înapoi la 
subiectul nostru.

Oamenii nu știu cum să facă față acum, și o să cer o sesiune specială în vara asta – îi voi da 
detaliile lui Cauldre – dar o sesiune specială ca să vorbesc despre cum încearcă planeta să 
facă față la toate astea. Unele lucruri sunt evidente: alcool, droguri, aceste medicamente 
SSRI*; oameni care se retrag pur și simplu din viață – nu mor – dar se retrag pur și simplu, 
lăsându-și job-urile și familiile și plecând pur și simplu. Ăsta e unul din mecanismele de 
adaptare. Devenind obsesivi, se afundă în hobby-uri, ceea ce-i bine, precum muzica sau 
repararea mașinilor sau orice altceva, dar direcționând acea energie în altceva.

*n.tr.: În română ISRS = antidepresive de tipul Inhibitorilor Selectivi ai Recaptarii Serotoninei.

Acum, pe planetă, oamenii nu știu cum să gestioneze, cum să facă față, și nu doar persoana 
obișnuită de pe stradă sau fermierul de pe câmp, ci conducătorii voștri. Ei au mai puține 
mecanisme de adaptare și eliberare decât aveți chiar și voi. Acum, asta-i destul de înfricoșător. 
Asta-i chiar înfricoșător. Ei nu știu cum să-i facă față. Nu există nimic în istorie care să fie 
măcar similar cu ceea ce se petrece acum. Așadar, toată lumea încearcă să-și dea seama: 
“Cum să facem față?” Și vreau să vorbesc despre asta în vara asta. Nu e doar dezechilibru 
mintal. Sunt dezechilibre fizice. Sunt dezechilibre energetice, și vom plonja adânc în asta și 
vom aduce niște lumină în mecanismele de adaptare.

Cei care Sosesc

Acum, există un grup mic de oameni pe planetă care fac față strigând în gura mare. Ei strigă, 
și voi știți cum e. Ați făcut-o, și e o chestie mizerabilă. E strigătul de la ora două sau trei 
dimineața. Vă treziți, sunteți copleșiți de anxietate. Încercați să descifrați cum stau lucrurile. 
Încercați să vă întoarceți la vechile metode pe care obișnuiați să le aplicați – rugându-vă, 
poate, sau gândind pozitiv – și ele nu funcționează. Nu funcționează. De fapt, aproape că 
fac mai rău, și apoi chiar că vă simțiți disperați.

Aceste “persoane-de-la-miezul-nopții” pun întrebări, întrebări profunde, pe care le-ați pus și 
voi, deci ar trebui să înțelegeți: “Despre ce-i vorba în toate astea? Ce fac eu aici? Ce urmează? 
Mai există altcineva ca mine?” V-o amintiți pe aceea? “Există vreo alinare?” Și puneți aceste 
întrebări profunde, dar apoi mintea intră așa de des în paranoia și sporovăiala ei, și începeți 



Arta de a Sta pe Bancă • Shoud 5

18

să vă gândiți la conspirații – oi! – și OZN-uri – uf! – și Pleiadieni – îgh! – și toate celelalte 
chestii, și începeți să vă bulversați mintea. Și vă treziți de dimineață, sunteți epuizați și fără 
niciun răspuns, și sunteți pur și simplu disperați să apară ceva. Ceva.

Și ăsta-i momentul când, atât de des acum, în timpurile voastre moderne, oamenii se așează 
la calculatoarele lor și caută, și le-am văzut pe toate. Am văzut toate cuvintele – obișnuiau 
să fie multe rugăciuni, dar acum ei caută pe internet, ciudat – dar scriu: “Vreau să mor” sau 
scriu: “Trebuie să existe răspunsuri” sau cea pe care o văd mult acum, e foarte foarte simplă, 
e: “Te rog, ajută-mă.” Scriind într-o rubrică de căutare pe internet: “Te rog, ajută-mă.”

Și aici interveniți voi. Munca pe care o faceți, munca pe care a început-o Tobias cu Crimson 
Circle, cu atât de mulți ani în urmă. Aici interveniți voi chiar acum, acel: “Te rog, ajută-mă”, 
acel “S.O.S.”. Ei nici măcar nu știu ce să ceară.

Ei vor fi foarte deschiși, pentru că sunt la ultima picătură. Au trebuit să dea drumul la atât de 
multe, vor fi deschiși, și se vor așeza să facă acea căutare și cumva – cumva, așa cum știți – în 
mod magic, apare Crimson Circle sau Shaumbra sau poate Adamus Saint-Germain – sau, în 
regulă – Tobias. Dar acolo interveniți voi. Acolo intervine toată această muncă pe care am 
făcut-o, și atunci încep să sosească cei noi.

O să fie asemănători cu voi în multe privințe; o să fie diferiți în multe privințe. Și ultimul 
lucru pe care au nevoie să-l audă e o grămadă de makyo, o grămadă de sfaturi excesiv de 
filozofice, chiar și o grămadă de încurajare care e prea dulce. Ei nu vor asta. Ei vor răspunsuri 
reale, și – asta pentru toți Shaumbra și pentru Crimson Circle – o să vă testeze la început. Au 
fost induși în eroare de multe, multe ori. O să vă testeze: “Sunteți autentici? Sunteți autentici 
sau încercați doar să vindeți ceva? Sunteți doar un alt model? Sunteți doar o altă filozofie? 
Sunteți doar o altă organizație care e interesată de putere?”

Vă vor testa. Acela e momentul când stați sau vă ridicați ferm în lumina voastră. Veți ști să 
spuneți exact cuvintele potrivite. Nu există un scenariu exersat. Fiecare va fi diferit. O să știți 
exact cuvintele pe care să le spuneți sau, și mai bine, ce să nu spuneți. Ce să nu spuneți.

O să știți când e timpul să vă spuneți povestea. E atunci când ei sunt pregătiți s-o audă. O să 
știți, o să știți atât deeee – oh! – veți avea atâta empatie pentru durerea în care sunt ei în acel 
moment, pentru că ați fost acolo. Și o să realizați, ca un profesionist în statul-pe-bancă, că în 
cele din urmă durerea va dispărea. În cele din urmă, va ceda; în cele din urmă, răspunsurile 
vor veni. Dar veți realiza că ei au mult drum de parcurs, și mai au încă niște durere și suferință, 
pentru că asta cred că trebuie să aibă.

Dar mesajul meu e: în timp ce Link-ul FM emite acum, 
pentru că a fost perfecționat și reglat cu precizie prin 
lucrul cu Shaumbra, colectând toată lumina voastră în el; 
acum emite către planetă, și ce se întâmplă în continuare 
e acel val al celor noi care vin, valul despre care am vorbit, 
Crimson Circle, sunt pregătite sistemele voastre?

Shaumbra, sunteți voi pregătiți să fiți reali și sinceri? Sunteți 
pregătiți să nu faceți consiliere și terapie și vindecare? Niciun 
fel de consiliere (rostind foarte răspicat). Fără vindecare. 
Fără terapie. Fără procesare. Doar lumina voastră. Asta e.

Doar lumina voastră.
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(pauză)

Există o tendință, o tendință omenească veche să vreți să începeți să vorbiți și să încercați 
să-i faceți să se simtă mai bine și poate chiar puțin ego că voi sunteți Maestrul și vorbiți cu 
studentul. Nu vă duceți acolo. Nu vă duceți acolo. Doar lumina voastră strălucind asupra lor.

Vor veni curând. Fiți siguri că sunteți pregătiți, voi toți. O să fiu acolo. Tobias o să fie acolo.

Să respirăm foarte profund cu asta, cu tot ce-ați învățat până acum.

Știu că am ofensat pe unii dintre voi (Adamus chicotește). Înțeleg asta foarte clar. Miros 
nemulțumirea de la unii dintre voi: “Ce vrei să spui, fără consiliere?!” Vreau să spun fără 
consiliere. Vorbesc absolut serios. Și știu că unii dintre voi sunteți profund implicați în ea.

Acești oameni nu au nevoie de consiliere. Ei au nevoie de un Standard.

Ei au nevoie de lumină, nu de cuvinte.

Ei au nevoie să știe că sunteți sinceri și nu doar niște psihologi ce încearcă să-i ajute, sesiune 
după sesiune. Nu. Ei n-au nevoie de consiliere.

Ei au nevoie să știe de la voi, de la lumina voastră, că au răspunsurile înăuntrul lor, că o pot 
face. Au nevoie să se uite la voi și să vadă că ați trecut râul. Au nevoie să se uite la voi și să 
știe că se poate face.

Consilierea îi va menține pe partea omenească a râului. Nu vor încerca niciodată să treacă 
de cealaltă parte. Consilierea îi va face să – procesarea, consilierea, vă afundă din ce în ce 
mai adânc în gunoaiele voastre. Și știu că unii – oh, eu… ohh! Câțiva dintre voi deja scriu 
e-mailuri. Nu mi le trimiteți mie.

Veți înțelege ce vreau să spun la un moment dat, pe măsură ce vă maturizați spiritual. Pe 
măsură ce vă maturizați conștient, veți înțelege de ce spun gata cu toate astea.

Să respirăm foarte profund cu asta.

Vara asta vom vorbi de asemenea despre cum face față Shaumbra. Cum face față. E o lume 
foarte diferită acum, decât v-ați fi putut chiar aștepta vreodată. Cum faceți față, ca Maeștri? 
Evident, nu cu consiliere sau procesare. Dar cum faceți față? Cum faceți față presiunii intense 
de a fi pe planetă în acest moment? E fraternitatea cu ceilalți? Doar petrecând timp cu voi 
înșivă? Bucurându-vă de natură? Cum faceți față acum, cu a fi un Maestru pe planetă? Și 
vă voi spune un lucru ca un fel de indiciu. Unul dintre lucrurile cele mai importante este 
senzualitatea. Senzualitatea.

Senzualitatea este abilitatea de a simți și de a experimenta, de a intra în viața voastră, în 
energiile voastre.

Senzualitatea este deschidere – fără frică, fără reținere – să fiți capabili să experimentați 
senzualitatea fizică, senzualitatea mintală și senzualitatea conștiinței.

Senzualitatea e lucrul care aduce viață în viață și, prin a avea și a permite experiențele 
senzualității în viața voastră, realizați dintr-odată că toate aceste chestii mintale care se 
petrec pe planetă acum – și urmează să devină și mai nebunești – toate astea sunt mai 
degrabă lipsite de semnificație, pentru voi în orice caz.

Experiența senzuală vă permite să simțiți cu adevărat în viața voastră și să aduceți culoare 
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vieții voastre, o viață care de multă vreme a fost destul de lipsită de culoare, din cauza 
conștiinței de masă și a altor lucruri. Dar una dintre modalitățile de a face față pentru voi, 
Maeștrii, este senzualitatea.

Cei mai mulți dintre voi ați negat-o pentru multă vreme, v-ați reținut de la a vă bucura de 
un desert foarte bun, sau sex foarte bun, sau muzică, sau multe alte lucruri. O să intrăm în 
senzualitate, dar trebuie să trec mai departe acum.

Statul pe Bancă

Haideți să vorbim despre statul pe bancă. Statul pe bancă.

Așadar, statul pe bancă e o metaforă, un simbol pentru ceva foarte, foarte simplu, cu care 
a venit Tobias acum multă vreme, și a luat ani și ani și am schimbat cuvintele și tot restul. 
Dar cu mult timp în urmă, Tobias a spus: “Stați în spatele zidului scund”. La acel moment – 
cred că era Seria Creatorului – la acel moment, Cauldre a crezut că aia a fost cea mai stupidă 
transmitere prin channel din toate timpurile (chicotind). Chiar așa a crezut. A plecat în ziua 
aia gândind: “Asta a fost pur și simplu stupid. ‘Stați în spatele zidului scund’,  ce înseamnă 
asta?”

Ei bine, cred că și el a crescut puțin și realizează că: “Stați în spatele zidului scund” înseamnă 
că nu e al vostru. Lucruri pe care le-ați preluat pentru atât de multă vreme, nu erau ale 
voastre. “Stați în spatele zidului scund” înseamnă că dacă sunteți în cauze și lupte, chiar dacă 
sunteți al naibii de virtuoși, ajutați la perpetuarea cauzelor și luptelor.

Să luptați pentru lumină, dragii mei prieteni, e la fel de dezechilibrat precum e să luptați 
pentru întuneric, pentru că nu există nicio luptă.

Să luptați acum pentru mediu, nu e treaba voastră pe planetă. Sunt alții care o fac, și fac 
o treabă grozavă în perpetuarea dualității. Și adevărul e, că nu-i nevoie. Gaia pleacă și, pe 
măsură ce Gaia pleacă și oamenii își asumă responsabilitatea pentru planetă, urmează să 
aveți vreme ciudată. Veți avea o vreme foarte nestatornică. Veți avea specii care dispar și 
specii noi care vor apărea. Veți avea o schimbare imensă în mediu, care în cea mai mare 
parte nu e cauzată de emisia de carbon. Și știu, trimiteți-vă e-mailurile din nou. Veți ajunge 
să descoperiți că nu este emisia de carbon, pentru că atunci când pe întreaga planetă vor 
exista doar vehicule electrice, tot va fi vreme foarte rece și vreme foarte caldă. Tot vor fi 
secete și inundații, deoarece Gaia pleacă (mai multe aici).

Are loc o schimbare de gardă și lucrurile se vor domoli pe această planetă și veți avea din 
nou zile frumoase și însorite, când oamenii vor accepta responsabilitatea pentru planetă, în 
loc s-o pună pe seama altor lucruri; când oamenii vor permite Gaiei să plece în grație și vor 
realiza că e planeta lor. Până atunci, emisiile de carbon, încălzirea globală, răcirea globală, 
haosul global, orice altceva, e pur și simplu o schimbare a gărzii.

Așadar, revenind la subiect, statul pe bancă. Statul pe bancă. Am urmărit, împreună cu FM, 
statul pe bancă, iar unii dintre voi faceți o treabă minunată. Și, apropo, n-ar trebui să fie un 
ritual. N-ar trebui să fie ceva de care să spuneți: “Oh, e ora opt” în fiecare dimineață, “Trebuie 
să stau pe bancă”, decât dacă vă place să faceți asta atunci.

Să stați pe bancă nu înseamnă să vă proiectați agenda asupra oricărui lucru de pe planetă. 
A sta pe bancă înseamnă pur și simplu compasiune, să stați în spatele zidului scund, să 
priviți lumea, fiind foarte conștienți de ceea ce se întâmplă. Vreau să spun, conștienți că nu 

https://www.crimsoncircle.com/Library/The-Channel-Library/Creator-Series
https://store.crimsoncircle.com/goodbye-gaia-prognost-2018-update.html


Arta de a Sta pe Bancă • Shoud 5

21

vă puneți ochelari de protecție, spunând: “Lumea e minunată.” Lumea e foarte rău acum, 
dar trece prin ceva. E ca și cum ai răci sau ai avea gripă. E foarte rău pentru o vreme, dar e o 
curățare a sistemului.

Stați în spatele zidului scund din mai multe motive. Stați pe banca voastră. Nu vă prindeți 
în lume. E urât acolo. E foarte urât. Nu vă lăsați prinși în ea. Și voi sunteți aici pentru a vă 
străluci lumina, nu pentru a ridica sabia, sau pentru a vă dedica cauzelor sau bătăliilor. Și 
asta-i foarte greu de făcut pentru unii dintre voi. Voi chiar vreți să intrați acolo. Și vă văd cum 
stați pe bancă, dar în timp ce stați pe bancă, vă direcționați energia psihică spre vindecarea 
divinului feminin, spre vindecarea indigenilor sau spre vindecarea foametei.

Nu. Ăsta nu-i stat pe bancă. Asta-i luptă pentru cauză. Asta-i tot ce e. Sunteți imediat înapoi 
în luptă. V-ați întors imediat în problemă. Și atunci va trebui să vin împreună cu alți câțiva 
Shaumbra și va trebui să ne strălucim lumina ca să vă scoatem din problemă (Adamus 
chicotește). Așa că nu intrați în ea.

Statul pe bancă e compasiune.

Statul pe bancă înseamnă să acceptați toate lucrurile așa cum sunt, inclusiv pe voi înșivă.

Statul pe bancă nu are un program. Nu stați acolo și încercați să faceți lumea un loc mai bun 
sau mai rău. Voi, pur și simplu străluciți o lumină.

Ați putea s-o faceți – ați putea bea o cafea, ați putea asculta muzică, ați putea juca solitaire 
pe iPad; trebuie să iau aceste lucruri de la Cauldre – nu contează. Înseamnă doar că vă luați 
un moment pentru a vă lăsa lumina să strălucească cu adevărat asupra potențialelor pentru 
omenire. Este conștiința voastră cea care strălucește.

În statul pe bancă, e vorba pur și simplu de a vă străluci lumina, nu de a aprinde scântei, 
asta însemnând că nu încercați să provocați schimbări. Nu încercați să declanșați incendii, 
să stârniți scântei. N-aveți nevoie să faceți asta. Străluciți o lumină.

Străluciți o lumină asupra acelor oameni despre care vorbeam, “cei-de-la-miezul-nopții”, 
cum erați și voi, care sunt disperați: “Vă rog, ajutați-mă.” Asta caută pe internet: “Vă rog, 
ajutați-mă.” Nu știu cui să ceară sau ce să ceară. Și acea lumină se îndreaptă spre ei, pentru 
că sunt receptivi. Ea se îndreaptă către toată lumea, dar ei sunt receptivi.

Noi nu încercăm să mergem să recrutăm oameni. Voi nu vă urcați pe biciclete și mergeți 
din ușă în ușă, din casă în casă, încercând să recrutați oameni în Crimson Circle. Asta ar fi 
dezastruos. Dar voi străluciți o lumină, un Standard, un mod de a lumina potențiale și apoi 
depinde de ei. Depinde de ei dacă vin sau nu la Crimson Circle. Nu ieșiți și nu încercați să îi 
aduceți aici. Depinde de ei dacă vor să vină sau nu. Și apoi, odată ce găsesc Crimson Circle, 
depinde de ei ce vor să facă cu asta.

Statul pe bancă e o formă de grație.

Nu încercați să faceți afirmații pozitive sau imagini mentale pozitive. Nici măcar să nu vă doriți 
și să nu sperați să aveți abundență. Nu. Statul pe bancă e neutru, cu excepția deschiderii și 
a strălucirii luminii voastre.

Văd că unii dintre voi ies și stau pe bancă și se întâmplă multe lucruri. Unul dintre ele e că vă 
așezați și spuneți: “Bine, voi sta pe bancă pentru planetă.” Apoi sunteți distrași. Dar vă spun 
eu, chiar nu sunteți distrași. Vreau să spun, încă stați pe bancă. S-ar putea să apară un câine 
și voi să vă jucați cu el și să vă distrați, iar o jumătate de oră mai târziu: “Oh! Trebuia să stau pe 
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bancă, dar acum trebuie să plec să fac ceva.” Nu, voi stăteați pe bancă. Câinele a fost propria 
voastră distragere genială pentru a vă scoate din cap, în timp ce stăteați pe bancă.

Unii dintre voi încă stați pe bancă, din nou, încercând să schimbați planeta. Opriți-vă! Opriți-
vă, pentru că asta se va întoarce și vă va lovi puternic.

Adevărata lumină strălucitoare nu are niciun fel de program, în afară de acceptare și 
compasiune. Oamenii de pe planetă trec prin experiențele lor pentru că asta aleg. Nimeni 
nu le-o impune. Nimeni. Nimeni. Niciun guvern secret. Nici extratereștrii. Nici oamenii care 
trăiesc sub pământ sau altceva. Ei trec prin asta pentru că așa aleg. Și când vor fi pregătiți să 
aibă o cale diferită, o vor alege și atunci asta le va schimba viața.

Nu sunteți acolo ca să încercați să faceți copacii să crească mai înalți (Adamus chicotește). 
Am văzut recent pe unul din voi făcând asta și – ehhh! – am vrut să mă dau drept câine și să 
vin să fac pipi pe piciorul lui. Ce faci?! Stai pe bancă și încerci să faci un copac să crească mai 
înalt?! Știu că te uitai la el printre ceilalți copaci și că era mai scund, și-ți spuneai: “Oh, bietul 
copac. Trebuie să-l fac...” Nuuu!!! Ăsta nu-i stat pe bancă. Asta înseamnă să fii un măgar. Asta 
înseamnă să fii un nemernic lipsit de compasiune. Nu, serios! O meriți! (Adamus chicotește) 
Doar o singură persoană. Nu-mi pasă dacă pleacă. Te iubesc, dar, te rog, te rog, dacă ai de 
gând să stai pe bancă în felul ăsta, atunci blochează-mă, ca să nu pot veni să văd prostia ta! 
(Adamus chicotește) Un copac!!

Când stați pe bancă, nu 
faceți decât să străluciți 
o lumină pentru a arăta 
potențiale mai mari. Asta-i 
tot. Asta-i tot. Iar când 
v-ați văzut potențialele 
mai mari, e ca un miracol. 
Dar apoi e înfricoșător în 
același timp. Când ceva 
v-a făcut să vă vedeți 
potențialele alternative, 
potențialele voastre mai 
mari, e ca o binecuvântare. 
Dar e și înfricoșător, pentru 
că dintr-odată nu mai 
puteți da vina pe nimeni 

altcineva. Dintr-odată, aveți aceste alte potențiale și mulți oameni cad în acel moment. Ei 
spun: “Nu știu ce să aleg. Nu sunt sigur. Pe care ar trebui să-l aleg? Aș putea primi niște sfaturi 
aici? Unul dintre voi, îngerilor, ați putea veni să-mi spuneți pe care?” Nu. Voi îl alegeți pe 
al vostru. Deci e un pic cam descurajant pentru unii oameni, dar nu contează. Pentru asta 
sunteți aici. Străluciți o lumină, mai multe potențiale.

Statul pe bancă înseamnă într-adevăr acceptare, acceptarea tuturor, chiar și acceptarea 
acelui copac mic, a copacului mai mic. Da, acceptarea faptului că este un copac mai mic. Nu 
există tristețe în statul pe bancă. Realizați asta? Nu există tristețe: “Ohh, bietul tip de acolo 
are un picior rupt” sau Linda cu coasta ruptă. Nu există tristețe. Există o profundă înțelegere 
și compasiune. Există compasiunea știind că: “Oh, asta trebuie să doară.” Dar Linda nu vrea 
nenorocita voastră de tristețe. O vrei? Nu. Ea spune “Nu.” Nu.

Știți ce faceți când vă pare rău pentru cineva – vedeți pe cineva într-un scaun cu rotile și 
trece pe lângă voi și spuneți: “Oh, îmi pare foarte rău pentru acea persoană” – voi tocmai 
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ați încărcat-o cu rahatul vostru. Nu, serios, tocmai v-ați pus rahatul pe el. Și acum, în timp 
ce el încearcă să se deplaseze în scaunul lui cu rotile, acum are și mai mult gunoi pe care îl 
cară – tristețea voastră. Și unora le place asta, dar vă puteți imagina să le pară rău tuturor 
oamenilor? Nu! Este vorba de compasiune. Voi alegeți – acea persoană alege – ce vrea să 
experimenteze, chiar dacă suferă. Dar într-o zi va veni o lumină – ei nu vor ști de unde vine, 
dar într-o zi va veni o lumină – și va spune: “De ce suferi? Știi, nu e nevoie să suferi. Nu e 
nevoie să faci chestia cu suferința. Există alte alternative și potențiale.”

Acum (Adamus chicotește), acum că v-am făcut de rușine. Ooh, da! Umilirea celor care stau 
pe bancă, o vom numi. Umilirea celor care stau pe bancă. Puteți doar să stați pe bancă și să 
fiți cine sunteți? Simțiți în acel Link Radio FM, reamintirea că totul e în interiorul vostru. Doar 
stați pe bancă și simțiți asta. Totul e în interiorul vostru, și apoi, pe măsură ce-o faceți, lăsați 
lumina voastră să radieze către oricine vrea s-o primească și, apoi depinde de ei.

Planeta are absolută nevoie de asta, chiar acum. Nu există alte grupuri mari care să facă ceva 
asemănător cu ce facem noi – strălucirea luminii. Să vă acceptați pe voi ca Maestru și apoi să 
vă străluciți lumina. Nu există alte grupuri mari. Există indivizi, dar ei sunt foarte predispuși 
la agende. Iar când ai o agendă, acum joci în dualitate. Acum pui rahat acolo.

Nu-i nevoie de prea mulți. Cauldre îmi cere un număr. De câți e nevoie pentru a avea un 
efect asupra planetei? Cam 500. Cinci sute de oameni care pot să lumineze cu adevărat, fără 
să aibă o agendă sau o prejudecată sau să spună: “Oh, trebuie să hrănim pe cei flămânzi 
sau să facem baie celor care miros urât” sau ceva de genul ăsta. Nu e nevoie de mulți. Dar e 
nevoie de multă sinceritate.

Dar dacă am avea 1.000? Sau 3.000? Cinci mii, îmi depășesc limitele aici (râde) cu privire la ce 
să mă aștept. Dar, să spunem că avem 3.000, 3.500 de Shaumbra cu adevărat iluminați, care 
doar din când în când, nu trebuie să fie în fiecare zi, din când în când, pur și simplu se opresc 
pentru un moment și își împărtășesc lumina cu planeta.

Împărtășindu-vă Lumina – Merabh

Haideți s-o facem chiar acum. Să punem niște muzică și s-o facem. Și îl voi aduce pe Tobias și mai 
aproape. El vă va asista cu “statul în spatele zidului scund”, iar eu vă voi asista cu “permiterea”. 
Eu voi spune: “Pur și simplu permiteți”, iar el va spune: “Stați în spatele zidului scund.”

Să punem acea muzică și pur și simplu s-o facem.

(începe muzica)

Tot ce-i nevoie e ca voi să faceți pauza, noi împreună.

Oh, pe planetă e nebunie acum. Dar, într-un fel, schimbarea ar fi trebuit să se petreacă de 
mult, e mult întârziată. Și acum se întâmplă, și eu zâmbesc referitor la asta, pentru că văd 
frumusețea în ce se va întâmpla. Și apoi voi încercați să mă faceți de rușine: “Oh, Adamus, vor 
muri oameni.” Da. Toată lumea moare (Adamus chicotește). Adică, nu sunt foarte îngrijorat 
de asta. Da, unii oameni au murit de COVID. Urmau să moară oricum. Și asta-i, vedeți – oh, 
voi faceți: “Ooh! Ooh! Ooh!” Nu, nu, nu.

Când ajungeți într-un loc al adevăratei compasiuni, realizați cât de potrivite au fost toate 
astea. N-a existat nicio viață care să fi fost pierdută din întâmplare sau din greșeală. Nicio 
viață care s-a sfârșit prea devreme.
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Toată chestia asta cu coronavirusul i-a mutat pe oameni la nivelul următor. Câteodată, 
nivelul următor e moartea, ceea ce, de fapt, e o mare ușurare, uneori. Și e o reînnoire. E un 
început, un nou început.

Stați pe bancă pentru planetă chiar acum, pur și simplu strălucind o lumină. Fără să-i spuneți 
planetei în ce direcție s-o ia sau ce să facă, dar acea lumină e alături de toți aceia care scriu: 
“Vă rog, ajutați-mă” pe tastatură. E alături de ei. Fără nicio agendă. Fără salvare. Și, am spus 
fără consiliere? Hm.

Este un lucru atât de frumos și de simplu. N-ai spune, Tobias, că acest stat pe bancă e atât de 
simplu? De ce-l fac ei confuz? De ce crezi?

Și Tobias spune: “Pentru că voi credeți că trebuie să faceți ceva.” Trebuie să faceți ceva. Trebuie 
să împingeți, să trageți, să forțați sau să țipați. Dar nu trebuie. Sunteți atât de obișnuiți să 
trebuiască să acționați sau să manipulați energia, dar aici nu trebuie.

Înseamnă pur și simplu să vă străluciți lumina. Obișnuiți-vă cu asta.

Iar unii dintre voi, potrivit lui Tobias, încă mai au niște straturi acoperitoare de frică – frică de 
întuneric, frică că întunericul va cuceri planeta, frică de diavol – și astfel abordați statul pe 
bancă cu multă precauție și oarecum cu teamă, crezând că trebuie să continuați să mișcați 
planeta spre lumină în loc de întuneric. Și – ascultați ProGnost-ul de acum câteva săptămâni – 
e cam același lucru. Și nu există un diavol care să preia controlul. Nu există nicio forță malefică.

(pauză)

Faceți o pauză de la orice altceva, doar pentru a vă lăsa lumina să strălucească deschis către 
planetă.

Nu trebuie să vizualizați o planetă fericită, unde toată lumea conduce un vehicul electric 
nou și frumos, și mănâncă tofu organic. Nu trebuie să vă imaginați asta.

Știu că unii dintre voi gândesc: “Trebuie să creez această imagine a acestei planete 
strălucitoare, sclipitoare și toată lumea e fericită.” Nu, nu trebuie. Puteți, dacă vreți, dar n-o 
forțați. Nu încercați să faceți ca lumea și oamenii să se conformeze dorințelor voastre.

Pur și simplu străluciți o lumină. Acea lumină poate ajunge în cele mai întunecate locuri. Va 
ajunge în cele mai întunecate locuri.

Strălucindu-vă lumina, imaginați-vă – din nou, fără agendă – dar deodată lideri mondiali care 
sunt într-adevăr la putere acum, vreau să spun, cu adevărat la putere, și au o transformare 
cu adevărat ciudată, stranie, în mijlocul nopții, într-o stare de vis, și care le schimbă viața și 
istoria țării lor pentru totdeauna. Posibil.

Haideți pur și simplu să ne strălucim lumina împreună acum, fără să încercăm să impunem 
nimic. Fără o agendă, nimic. Doar fiind cine sunteți, Dumnezeul care sunteți, Maestrul care 
sunteți. Asta-i tot. Și apoi, depinde de ei ce fac cu ea.

Și apoi, urmăriți știrile. Urmăriți titlurile, în special atunci când ne adunăm astfel, ceea ce 
vom face din ce în ce mai des.

Urmăriți ce se întâmplă la scurt timp după aceea. La scurt timp, însemnând oricând în 
termen de trei luni. Cauldre îmi dă bătăi de cap, pentru că “scurt timp angelic” și “scurt timp 
uman” sunt două lucruri diferite.
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Priviți cum lucrurile încep să se schimbe pe planetă și, uneori, nu sunt întotdeauna ce ați 
considera că-i cel mai bine. Uneori poate fi vorba de a face câțiva pași înapoi, dar urmăriți 
apoi pe termen lung.

(pauză)

Înseamnă pur și simplu să vă străluciți lumina. Nu cere multă muncă.

Ați putea efectiv să citiți o carte și să vă străluciți lumina.

Ați putea să vă lustruiți pantofii pe banca din parc – unii dintre voi ar trebui să vă lustruiți 
pantofii – și tot vă străluciți lumina.

Ați putea să priviți păsările cum zboară și să mâncați o înghețată. Și nu trebuie să fie o bancă 
din parc, la propriu. Poate fi scaunul de acasă, doar statul pe iarbă sau pe zăpadă. Eh, am 
auzit pe cineva din Finlanda spunând: “Ce zici de zăpadă?” E în regulă. Zăpada e bună.

Să respirăm profund și să ne strălucim lumina sinceră în lume chiar acum, fără agendă.

Și în timp ce-o faceți, această lumină, ea conține povestea voastră. Conține istoria voastră.

Vă străluciți pe voi înșivă pe planetă.

Și în timp ce-o faceți, în timp ce vă străluciți lumina, de fapt, o străluciți mai întâi asupra 
voastră.

Știți, când puteți sta aici și să aveți compasiune și 
acceptare totală; când puteți sta aici și să realizați 
că totul e în interior, chiar înainte să iasă în lume, 
ea dă de voi, dă de omul care se află încă pe 
cealaltă parte a râului.

Dă peste fiecare din viețile voastre trecute. E 
alături de fiecare din ceea ce-ați numi viețile 
voastre viitoare.

Vedeți, asta e ironia în a vă străluci lumina. Întâi 
ajunge la voi, apoi ajunge pe planetă.

Azi vom încheia altfel decât o facem de obicei. 
În mod normal, îmi fac ieșirea grandioasă 
proclamând că “Totul e în regulă în întreaga 

creație”, ceea ce este.

Dar azi, după ce termin de vorbit, și Tobias spune că vorbesc mult, dar după ce termin de 
vorbit, doar vom lăsa muzica să continue încă aproape 20 de minute.

Și hai să continuăm cu toții să stăm pe bancă, strălucind lumina către lume și către voi înșivă.

Așadar, cu asta, vă spun la revedere până la următorul nostru mesaj către Shaumbra, din 22 
februarie 2022. Surpriză!

Cu asta, să continuăm să stăm pe bancă, în timp ce luminile se sting.

(continuă muzica aproximativ 20 de minute)
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 Adnotare din partea lui Geoffrey Hoppe

În timpul acestui Shoud, Adamus a făcut câteva afirmații clare despre consiliere, terapii, 
vindecare și procesare. E important de observat că el vorbea despre influxul “celor noi” care vor 
veni curând la Cercul Crimson, deoarece oamenii, în general, caută căi de a face față stresului 
crescut și presiunii vieții, în aceste timpuri de schimbări rapide. El nu se referea la servicii furnizate 
de anumiți Shaumbra publicului larg, pentru că există o valoare în consiliere. Comentariile lui 
s-au referit în mod specific la cei noi care vin la Crimson Circle.

Pe scurt, e un apel la Shaumbra de a păși cu adevărat în înțelepciunea noastră, de a discerne cine 
caută mai degrabă o consiliere tradițională sau terapie, față de aceia care au dat de propriul lor 
Fruct al Trandafirului și și-au început călătoria, deoarece există o diferență hotărâtoare.
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