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6. 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 büszke Adamusa. 
 
Egy pillanatra most megállok, hogy tényleg vegyek egy mély lélegzetet, hogy érezzem 
az energiátokat, és először is, hogy érezzelek mindannyiótokat, akik most vagy valamikor 
a jövőben erre ráhangolódtok. (Adamus vesz egy mély lélegzetet) Egy pillanata belélegzem 
ennek a szigetnek és a kávémnak a szépségét – ami persze mindig készen van.  
 
De kedves Linda, úgy látom, hogy ma nem kapok mellé sütit. Fogyókúráztatsz? 
 
LINDA: Van valami konkrét kérésed? 
 
ADAMUS: Nem számít, csak már hozzászoktam … 
 
LINDA: Várj, gondolkodom, csokis muffin van a radarodon? 
 
ADAMUS: Csokis, nem számít, csak jó lesne valami a kávém mellé. 
 
LINDA: Máris hozom. 
 
ADAMUS: Köszönöm kedves Linda! (iszik egy kortyot a kávéból, amíg Linda elmegy a sütiért) 
Néha elfeledkeznek erről. Elfeledkeznek arról, hogy egy Felemelkedett Mester látogat el 
hozzájuk, és elfeledkeznek a sütijéről. De, ez rendben van, mert akár a pokolban, akár a 
mennyben járok, minden jól van. (Arra a dalra hivatkozik, ami közvetlenül a Shoud előtt 
szólt: All is well - Minden jól van.) 

http://www.crimsoncircle.com/
http://www.centrodavida.com/
https://www.youtube.com/watch?v=v6MKH_ATSkY
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Ma sok mindenről lesz szó, de akkor most mindannyian lélegezzük be a mai nap energiáit! 

Ne feledjétek, hogy a dolgok számos 
különböző szinten történnek. Sok 
különböző szinten. Ti több szintűek 
vagytok, ahogy ezt ti mondanátok. 
 
Nem sokszor szoktam vendégeket hívni 
a Shoud-ra. Nem sokszor szoktam 
bemutatni azokat, akik mondhatni a 
kíséretemet képezik odafent a karzaton 
a többi birodalomban, de a mai nap 
különleges. Ma itt vannak velünk 
mindazok, akik valaha Shaumbrának 
hívták magukat és akik, hogy úgy 
mondjam, már átkeltek a folyó 
túlpartjára. Ők mindannyian itt vannak 
most velünk, ott ülnek a galérián. 
Teljesen elképeszti őket az, ami a 
világban történik és néhányan kicsit 

sajnálják, hogy nincsenek a Földön. Konkrétan Sart-ra gondolok, mert ő az, aki ennek a csapatnak 
az élén áll és azt mondja, hogy „Ejjh! Hirtelen felébredtem, és tessék, halott vagyok!” – Ami 
kissé érdekes szóhasználat. De, mindannyian itt vannak. Én kértem meg őket, hogy a mai 
napon csatlakozzanak hozzám és élvezzék az energiátokat, hogy támogassanak titeket abban, 
amit tesztek, miközben itt maradtok a bolygón. 
 
És azt is láthatjátok, hogy kis táblákat tartanak fel, amin az általuk készített feliratok láthatóak. 
„Maradjatok!” – ez az egyik népszerű felirat. – Jó itt lenni ezen az oldalon, de most sokkal több 
dolog van a Földön. „A halál ijesztő!” – Egy pár felirat, ami tetszik a közönségnek. Ezzel 
bátorítanak arra, hogy maradjatok itt a Földön, ebben a monumentális időszakban. Továbbá 
Sart szerint egy hatalmas, óriási tapsot akarnak adni most nektek. Érezzetek ebbe bele! 
Fogadjátok be ezt a tapsvihart – én pedig addig eszem egy kis sütit, amit a drága Lindától 
kaptam. Hmm. Hmm. 
 
Emberi étel! Nagyon szépen köszönöm Linda! Hm. Emberi étel! Finom. Pompás ételeink 
vannak a Felemelkedett Mesterek Klubjában, de mind vegán, úgyhogy…(Adamus nevet) Nem 
igazán, csak… 
 
LINDA: Pont azt akartam mondani, hogy akkor tejet sem ihattok. 
 
ADAMUS: Csak vicceltem.  
 
LINDA: Ja, hogy ez csak vicc volt. Rendben. 
 
ADAMUS: Igen. Bár rengeteg angyal tortánk, sütink van.  
 
LINDA: Biztosan finomak. 
 

http://www.crimsoncircle.com/
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ADAMUS: Tudod, odaát ez a hangulaton múlik. 
 
LINDA: Aha, értem. 
 
ADAMUS: Igen. De, érezzétek ezt a tapsot az összes Shaumbrától, akik már eltávoztak. 
És abba is érezzetek bele, hogy mit éreznek, mert tényleg továbbra is itt akarnak lenni rajtatok 
keresztül, hogy érezzék, amit éreztek és éljék át azt, amit átéltek. 
 
És konkrétan van egy felirat, ami tényleg felkeltette a figyelmemet, pedig nagyjából 310-en 
vannak a közönségben, akik Shaumbrák voltak, amikor a Földön éltek. De, ez az egy felirat 
különösen felkeltette a figyelmemet, amin az van, hogy „ Merülj bele mélyen! Merülj bele 
mélyen!” 
 
 
Merülj bele mélyen! 
 
Ez a felirat azt jelenti, hogy itt az ideje annak, hogy tényleg jó mélyen merüljetek bele a 
Realizációtokba, abba, hogy itt maradtok a bolygón és hogy keresztül menjetek azon, amin 
éppen keresztül mentek. És igen, ez időnként kemény. Igen, kemény. De, merüljetek bele 
mélyen! Néha hajlamosak vagytok arra, hogy kilépjetek belőle azaz, hogy elszigeteljétek 
magatokat a világtól, illetve időnként nem vagytok benne biztosak, hogy itt akartok-e 
maradni vagy el akartok innen távozni. Konkrétan 5-10 évvel ezelőtt merült fel ez a szituáció, 
hogy megkérdeztétek magatoktól „Tényleg itt akarok maradni most a bolygón?” És ha nem 
vagytok ebben teljesen biztosak, akkor igazából nem vagytok se itt, se odaát, hanem a köztes 
zónában vagytok! Ilyenkor mondhatni lezárjátok, kizárjátok a dolgokat és ez olyan, mint a 
senki földje. És az egyik Shaumbra feliratán az áll, hogy „ Merülj bele mélyen!” – Azaz 
merüljetek bele mélyen a tapasztalásba azzal kapcsolatban, hogy mi történik a bolygón 
jelenleg. Merüljetek bele a Realizációtokba vagy a hamarosan bekövetkező Realizációtokba! 
 
Merüljetek bele mélyen a padon ülésbe! Ennek mély hatása van a bolygóra. Merüljetek bele 
mélyen az életetekbe! Ne annyira mások életébe, hanem a sajátotokba! Ez egy bámulatos dolog. 
És ahogy ezt már nagyon régóta mondom, ezen a Realizációba történő megérkezésen csak 
egyszer mentek keresztül. Ennyi. Csak egyszer tapasztaljátok ezt meg! Ezért hát tegyétek 
élvezettel! Tegyétek mélyen belemerülve a tapasztalásba és tisztánlátással! Merüljetek bele jó 
mélyen önmagatokba és mindabba, amin most éppen keresztül mentek. Ez nem annak az 
ideje, hogy a kerítésen ücsörögjetek! Nem lehet semmilyen kerítésen ücsörgés, és ha mégis 
ezt tennétek, én örömmel lelöklek benneteket onnan. 
 
Merüljetek mélyen bele minden egyes tapasztalásba, ami most veletek történik. És Cauldre 
most duplán ellenőriz engem – és igen, azt mondom, hogy merüljetek mélyen bele azokba az 
újság főcímekbe, amik hatást gyakorolnak a bolygóra. Ez nem azt jelenti, hogy hírfüggőkké váltok. 
Csak azt jelenti, hogy ne próbáljátok ezeket elkerülni. Ne próbáljátok meg eltolni ezeket 
magatoktól. Igen, ez időnként csúnya lehet, mégis merüljetek bele mélyen, mert sokkal több 
minden történik, mint amit a felszínen lehet látni. Rengeteg olyan dolog van most a bolygón, ami 
megváltoztatja a bolygó természetét és ez időnként rendkívül intenzív – nagyon intenzív tud 
lenni – mert, ahogy már oly sokszor elmondtam, érzékenyebbé váltok. Egyre jobban érzitek 
ezeket a dolgokat, amik most történnek a bolygón. De ahelyett, hogy elmenekülnétek előlük, 
ahelyett, hogy védőpáncélt öltenétek magatokra, merüljetek bele mélyen! 

http://www.crimsoncircle.com/
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Merüljetek bele mélyen minden egyes részedbe! Merüljetek bele mélyen – igen, Cauldre most 
éppen vitatkozik itt velem (Linda nevet). Azt akarod mondani, hogy merüljünk mélyen bele a 
fájdalomba? – Teljes mértékben! És tudom, hogy jelenleg ez a legnagyobb kihívás a Shaumbra 
számára – a fájdalom. Ahelyett, hogy menekülnétek előle, ahelyett, hogy agyon gyógyszereznétek 
ezeket a fájdalmakat, ahelyett, hogy a napot szidnátok amiatt, hogy fájdalmaitok vannak, 
merüljetek mélyen bele! És amikor ezt megteszitek, akkor az olyan, mint egy spirál, egy körkörös 
spirál. Ahogy belementek annak egyre aprólékosabb mintáiba, eljuttok a gyökeréig, és 
keresztüljuttok rajta. Egyenesen keresztüljuttok rajta. Ezt korábban már diagramon is 
ábrázoltam nektek, vagy Lindával rajzoltattam fel a táblára. Menjetek bele! 
 
Mert amikor megpróbáltok ezen az oldalán maradni, és megpróbáltok elmenekülni vagy elbújni 
előle, vagy amikor úgy tesztek, mintha az nem lenne ott – akkor lemaradtok a tapasztalásról. És 
akkor ezzel együtt a megoldásról, vagyis az energiák átalakulásáról is lemaradtok. Akkor 
mindössze ezen az oldalon maradtok, és a testetek továbbra is fájdalmat fog tapasztalni, az 
elmétek továbbra is tele lesz szarral és olyankor jön a szorongás, meg minden egyéb. Tehát 
merüljetek bele mélyen! 
 
Menjetek bele egyenesen a gyökerébe! Igen, beleértem ebbe a fájdalmat is, beleértve ebbe azt, 
ha valami fizikai betegségetek van, vagy ha mentálisan nem vagytok egyensúlyban. Merüljetek 
mélyen bele, mert fel fogjátok fedezni, hogy abból a nézőpontból nézve, ahonnan rátekintettetek 
erre, az identitásperspektívából, a személyiségetek nézőpontjából láttátok a dolgokat – nem azt 
láttátok, ami a valódi helyzet. Amikor mélyen belemerültök, felismeritek, hogy hatalmas 
bölcsesség van ott. Amikor mélyen belevetitek magatokat, felismeritek, hogy igazából nem is volt 
ott fájdalom. Úgy értem tudom, hogy most fájdalmat éreztek, de amikor mélyen belemerültök, 
megmutatja, felfedi előttetek – felismeritek, hogy ezek csak jelzések voltak arra vonatkozóan, 
hogy egy pár dolgot változtassatok meg az életetekben. A testetekben, sőt az elmétekben 
érezhető fájdalom valójában csak riasztás vagy jelzés. Csupán ennyi a jelentésük, még betegség 
esetén is! Merüljetek bele mélyen ezekbe a dolgokba és akkor megkapjátok a tapasztalás 
teljességét. Megkapjátok az összes bölcsességet és a megoldást. 
 
Képzeljétek csak el, hogy itt éltek – és tudom, hogy közületek Shaumbra sokan megpróbálják 
elkerülni a dolgokat. Megpróbáltok elfutni a dolgok elől. Megpróbáltok úgy tenni, mintha azok 
nem lennének ott. Megpróbáljátok kristályokkal kivédeni a dolgokat – hát igen, egy páran még 
mindig ezt csináljátok, ha hiszitek, ha nem – meg fehér fénnyel, és az ehhez hasonló dolgokkal. 
Nem! Merüljetek mélyen bele! Ez mind a ti saját energiátok! Úgy tűnik, mintha valami más 
dologként jelenne meg, valami olyanként, ami nem kényelmes vagy kellemes. De, amikor mélyen 
belemerültök, akkor felismeritek, hogy mi is az valójában. 
 
Szóval tetszik ez a felirat az egyik eltávozott Shaumbrától, hogy „Merülj bele mélyen!” – Hiszen 
ezért vagytok itt. És megismétlem, nem fogtok újra keresztül menni ezen. A bolygó soha nem fog 
újra keresztülmenni azon, amin éppen most megy keresztül. Soha többé! Ezek ilyen egyszeri 
alkalommal történő dolgok. És nem akartok lemaradni róla. Ezért is hívtam be ma közénk ezt az 
összes eltávozott Shaumbrát, hogy részt vegyenek a Shoudon és éljenezzenek titeket azért, amit 
tesztek, és hogy elmondják nektek, hogy „Merülj bele mélyen!” Hogy elmondják nektek, hogy 
„Most van itt az idő!” 
 
Szerintem már ti is rájöttetek, hogy tényleg nincs másik út. Ha megpróbáltok elmenekülni előle, 

http://www.crimsoncircle.com/
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ha megpróbáljátok elkerülni ezeket a dolgokat, ha megpróbáltok úgy tenni, mintha ez nem a 
tiétek lenne, akkor továbbra is ott lesz. Rátok tapad, hozzátok ragad és ugyanolyan lesz minden 
egyes nap, ha megpróbáltok úgy tenni, mintha nem lenne ott. Amikor mélyen belemerültök, hát 
igen, akkor egy kicsit kaotikus lesz, és eleinte nem lesz túl kellemes. De, amikor mélyen 
belemerültök, akkor megkapjátok a tapasztalás gazdagságát az összes válasszal együtt – az összes 
válasszal – és akkor felismeritek, hogy az energia mindig, mindig is szolgált titeket. 
 
Akkor most vegyünk erre egy mély lélegzetet – a mélymerülésre – és tudom, hogy most egy páran 
engem szidtok, sőt egy kevesen azt a bizonyos ujjatokat is mutatjátok nekem, de… (Adamus 
nevet) 
 
Akkor vegyünk egy mély lélegzetet és merüljetek bele mélyen az életbe! Ó, hát az élet érdekes. 
Meg vannak a maga jó és rossz napjai, és ti felülemelkedtek ezeken. Felülemelkedtek a jó napokon 
és a rossz napokon, és akkor hirtelen előtűnik egyszerűen csak maga az élet, annak leggazdagabb, 
legteljesebb formájában. Nem létezik a jó vagy a rossz. Nem létezik a fény vagy a sötétség. Nincs 
kedves és rossz énetek, meg az ehhez hasonló dolgok. Ez az egész eltűnik. Eltávozik. És akkor 
felismeritek, hogy igazi Mesterek vagytok, itt maradtok a bolygón, és azt teszitek, aminek a 
megtételéért ide jöttetek, a szenvedélyeteket élitek. És miközben talán azt gondoljátok, hogy 
„Nos, ez a padon ülés, hogy egyszerűen csak kisugárzom a fényemet, nem igazán szenvedélyes 
dolog!” – Pedig abszolút az, amikor meglátjátok ennek a hatását, amit mindenre gyakorol. 
 
 
A fényetek 
 
Talán a leglényegesebb dolog – és soha nem szoktam erről nyíltan beszélni – tehát a fényetek 
kisugárzásában a legjelentősebb dolog az, amikor önmagatokra sugározzátok a fényt. Amikor 
önmagatokra sugározzátok. Nem akartam rögtön ezzel kezdeni. Nem akartam ezt máris 
elmondani, amikor beszéltünk a padon ülésről és a fény kisugárzásáról, mert nem akartam, hogy 
ez legyen a motivációtok. A másik dolog pedig az, hogy sok Shaumbra érdekesen van összerakva. 
Könnyebben megteszitek, ha úgy vélitek, hogy ezt valaki vagy valami másért teszitek és nem 
magatokért. Tehát, azzal kezdtem, hogy azt mondtam, hogy sugározzátok ki a fényeteket a 
bolygóra elvárások nélkül, elvárások nélkül. De, ahogy azt valószínűleg ti is felfedeztétek, az 
először titeket ragyogott be. Először rátok ragyog és ez a dinamika, ismételten szólva mindent 
megváltoztat.  
 
Tudjátok milyen az, amikor valakinek halálközeli élménye van - tudjátok mi az a halálközeli 
élmény? Volt benne részetek valaha? 
 
LINDA: Igen.  
 
ADAMUS: Igen? És milyen volt? Kit láttál? 
 
LINDA: Teljesen tudattalan voltam, nem emlékszem semmire. 
 
ADAMUS: Tudattalan? Oké. Vannak olyan emberek, akiknek halálközeli élményük van egy 
traumatikus baleset vagy valami más következtében. És sokszor a legelső dolog, amit meglátnak, 
az egy óriási, hatalmas fény. És amennyiben keresztény háttérrel rendelkeznek, és ehhez nem kell, 
hogy gyakorolják is a kereszténységet az életükben elég, ha csak keresztény háttérrel 
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rendelkeznek, kit látnak?  
 

LINDA: Jézust. 
 
ADAMUS: Igen, Jézust, mert ő egy szent példakép, egy szimbólum. Igazából nem Jézust 
látják, csak arra számítanak, hogy őt látják majd. Olyan ez, mint egy álomban, ahol az elme 
sokszor előáll a saját értelmezéseivel vagy szimbólumaival, mert pontosan ezt teszi. 
Megpróbálja társítani, viszonyítani valamihez. Ezért aztán az emberek Jézust látják, még 
akkor is, ha nem járnak templomba. De, ilyen háttérrel rendelkeznek és az elme az, aki ebbe 
belehelyezi Jézust. 
 
Egy buddhista mit lát egy halálközeli élménykor? 
 
(szünet) 
 
Buddhát! Buddhát. Buddhát látják, pontosan ugyanúgy, mint valaki a keresztény vagy nyugati 
hát térrel Jézust látja. És mit lát egy muzulmán? 
 
(kis szünet, mind a ketten nevetnek) 
 
Mindenki vár. Az összes barátom, akiket ma behoztam ide, csak arra vár, hogy Linda mit fog 
mondani? 
 

LINDA: Mohamedet! 
 
ADAMUS: Nem, mert nem szabad, hogy bárkinek is képe legyen Mohamedről. 
 
LINDA: Hát persze, hogy ezt elcsesztem! (nevetnek) 
 

http://www.crimsoncircle.com/
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ADAMUS: De, azért páran őt látják. Néhányan Mohamedet látják. Mások meg azt mondják, 
hogy „Nem láthatom! Nem szabad őt látnom!” – Ó, kussoljál már! (Linda továbbra is nevet) 
Néhányan panaszkodtok emiatt. Pedig muszáj, hogy képesek legyetek nevetni az életen. Azt 
hiszem, Kuthumi mondta ezt a legutóbbi összejövetelünkön, hogy két dologra mindig 
emlékezzetek, minden mást elfelejthettek. Egyszerűsítsétek a dolgokat és legyen humorotok. 
Képesnek kell lennetek a nevetésre. És tudjátok a Föld a legjobb hely mind közül a nevetésre. 
 
LINDA: Ezt elhiszem. 
 
ADAMUS: Igen. Ez tényleg így van, mert a nevetés, a humor alapja a konfliktus. A kérdés pedig 
az, hogy képesek vagytok-e nevetni a konfliktuson vagy pedig darabokra tép titeket? Viccet 
csinálhattok más emberekből vagy más dolgokból. A legjobb vicceket az etnikai csoportokból 
lehet csinálni. 
 
LINDA: Igaz. 
 
ADAMUS: És ezek soha ne legyenek csúnyák. És magatokon is tudnotok kell nevetni. Ez a 
legnagyszerűbb dolog. Én mindannyiótokon tudok nevetni. (Adamus) Nektek is képesnek kell 
lennetek arra, hogy nevessetek magatokon! 
 
LINDA: A jobb napokon. 
 
ADAMUS: A jobb napokon. Jó. Mit lát egy ateista egy halálközeli élménykor? 
 
LINDA: Semmit! 
 
ADAMUS: Így van, semmit. Abszolút semmit. Tényleg nem látnak semmit. Az lehet, hogy látnak 
egy hatalmas, óriási fehér fényt, de nem látják benne Jézust, mert nem is hisznek benne, és 
Istent pedig végképp nem látják. 
 
Azért beszélek most a halálközeli élményekről, mert amikor valakinek halálközeli élménye van, 
és belép abba a fénybe, akkor úgy tűnik, hogy minden egy. Úgy tűnik, mintha minden együtt, 
egyben lenne. Beléptek abba a fénybe, ami ti vagytok. Még akkor is, ha valaki Jézust vagy 
Buddhát látja, vagy Mohamedet, akinek nem szabad meglátni az arcát – igazából önmagatokat 
látjátok. Az elmétek ezt pontosan ugyanúgy értelmezi, mint egy álmot, pedig a saját fényeteket 
látjátok olyankor. 
 
Pontosan ez a helyzet akkor is, amikor kiragyogjuk a fényt a világ számára. Az már teljesen 
biztos, hogy a világnak most erre nagy szüksége van. Kisugározzátok a fényeteket és a legelső 
dolog, ahova sugárzik, az ti vagytok. Saját magatokra sugározzátok a fényeteket. Azt mondjátok, 
hogy végre készen álltok arra, hogy túllépjetek a dualitáson, és végre már rendelkeztek azzal a 
bölcsességgel, amivel korábban nem rendelkeztetek. Végre ott van a tudásotok, amit 
lényegében magatokra sugároztok. Azt mondjátok, hogy hosszú utat jártatok be. Többé már 
nem vagytok útkeresők. Többé már nem bolyongtok a  válaszokat keresve a végtelenségig, mert 
a válaszok itt vannak. 
 
(Adamus a mellkasára mutat) Saját magatokra sugározzátok a fényeteket. És közben ez 
mindennek megváltoztatja a dinamikáját. Magatokra sugározzátok a fényeteket, majd 
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befogadjátok ezt a fényt önmagatoktól. 
 
És abba hagyjátok az apróságok miatti aggódást! Befejezitek például a bőség miatti aggódást! 
Ó, hát ez egy óriási dolog volt a Shaumbránál! Sőt, még mindig az, de már nem akkora nagy 
dolog. A bőség teljes egészében ott van és azt elkezditek felismerni, hogy a fényedben található. 
És nem abból a célból ültök a padon, nem abból a célból sugározzátok a fényeteket, hogy szert 
tegyetek a bőségre, mert az egy elvárás. Az egy elvárás. A bőség a padon ülés természetes 
mellékterméke. Ha azért ültök a padon, hogy megpróbáljatok szert tenni a bőségre, az úgy nem 
fog működni. Sőt mi több, ezzel csak még távolabb taszítjátok magadtól a bőséget, mert ilyenkor 
csak próbálkoztok ahelyett, hogy csak megengednétek és elfogadnátok. 
 
Amikor nyitottan sugározzátok a fényeteket, az a bölcsességetek. A tudatosságotok. A lényetek. 
Az identitásotok. Amikor ezt nyitottan kisugározzátok, akkor azt a testetek minden egyes sejtje 
is megérzi. Úgy nem lehet a padon ülést végezni, ha közben meg azt mondjátok, hogy „Remélem 
elmúlik ez a fájdalom, és most teljes egészében rásugárzom a fényemet.” – Mert ha fényt 
sugároztok a fájdalomra, az csak még jobban fog fájni, értitek? Ez az egész tényleg szó szerint 
értendő! Tehát, amikor kisugárzzátok a fényt, a saját fényeteket, akkor az legelőször 
önmagatokra vetül, és ennek természetes mellékterméke az, hogy behozza a Fénytesteteket. 
És aztán kisöpri az energiát a fájdalom, a betegség mintáiból, ahol esetleg benne volt, és most 
behozza a FényTestet, ami aztán kommunikál a fizikai testetekkel, és a fájdalom egyszerűen csak 
eltűnik. De, ismételten mondom, ne csak azért és azzal az elvárással üljetek a padon, hogy az 
majd megoldja a fájdalmatokat. 
 
Hát én ezt láttam, a tanúja voltam – és dokumentálni is fogom ezeket a dolgokat, létre fogok 
hozni egy Shaumbra baki vagy gikszer anyagot – már láttam mostanában olyan embereket – és 
tudod, hogy rólad van szó – de nem fogok most ujjal mutogatni rád, de tudod, hogy rólad van 
szó – aki azért ülsz a padon, hogy legyen egy társad, hogy legyen egy új párkapcsolatod az 
életedben. (Linda nevet) Én ezt most teljesen komolyan mondom Linda, nagyon is komolyan 
mondom. És nem, ez nem te voltál. (nevetnek és Belle ugat) De, még mindig ott van ez a 
félreértés a padon üléssel kapcsolatosan, mert azt hiszitek, hogy aktívan tennetek kell valamit. 
De, a padon ülés nem erről szól. És láttam olyanokat, akik azért ülnek a padon, mert abban 
reménykednek, hogy így megkapnak majd egy bizonyos munkát, amire jelentkeztek. De, ez nem 
így működik! (Belle megint ugat) Egyszerűen csak kisugározzátok a fényeteket! 
 
Köszönöm Belle. Belle-nek muszáj volt ezt kommentálnia. Egyébként egyetért. 
 
LINDA: Abszolút. 
 
ADAMUS: Igen. Tehát egyszerűen kisugározzátok a fényeteket és ennyi az egész. És a fényetek 
először saját magatokra fog ragyog, önmagatok olyan részeire, amiknek még a létezéséről sem 
tudtok. Felismerve ezt azt mondjátok, hogy „Minden jól van.” – Hogyan is szólt az a dal? „Akár 
a poklon, akár a mennyen megyek keresztül, minden jól van.” – Ti is ezt mondjátok. És aztán 
varázslatos módon – de igazából nem is – az energiáitok megváltoznak és elkezdenek szolgálni 
titeket. Ez tényleg nagyon egyszerű. 
 
Amikor a padon ültök azt minden elvárás nélkül tegyétek! Anélkül tegyétek, hogy 
megpróbálnátok kierőltetni valaminek a végkifejletét. Ez nem a sötét vagy a gonosz 
megsemmisítéséről, vagy önmagatok meggyógyításáról szól. Ezek egyikéről sem szól. Ez az, 
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amikor bejön a valódi bölcsesség, és most már rendelkeztek a bölcsességgel. A valódi bölcsesség 
akkor jön be, amikor egyszerűen csak kisugározzátok a fényeteket. Ez ilyen egyszerű. 
 
Nem próbáltok egy társat szerezni. Nem próbáltok meg túljutni egy-egy betegségen. És igen, 
eleinte nehéz, mert ott ültök és egyszer csak azt mondjátok, hogy „Rá kell sugároznom a 
fényemet erre a problémára, ami jelen van az életemben.” – Vagy éppen arról van szó, hogy 
megpróbáljátok megváltoztatni egy globális esemény végkifejletét. Nem teszitek ezt! Ez annyira 
egyszerű, de ekkor ismételten az emberi ego bejön a képbe, és el akar kezdeni játszadozni ezzel, 
elkezdi ezt összecseszni. Ez nem egy hatalmi eszköz. A fényetek kisugárzása nem a hatalom 
egyik eszköze. 
 
Csak érezzetek most ebbe bele! Egyszerűen csak kisugározzátok a fényeteket, az esszenciátokat, 
a tudatosságotokat, a bölcsességeteket. Minden elvárás nélkül. És amikor ezt teszitek, akkor az 
először saját magatokra vetül, majd utána árad ki a világba. 
 
Ennek mélyreható eredményei vannak, de ne az eredményekért csináljátok ezt! És ez az 
ellentmondás ebben a helyzetben, mert nagyon sokan az eredményekért próbálják majd ezt 
csinálni. A padon üléskor, amikor kisugározzátok a fényeteket a világra, ha az eredményekért 
próbáljátok ezt tenni – és erről máris beszélni fogunk – de most, ebben a globális helyzetben túl 
sok olyan Shaumbrát látok, aki még mindig elvárásokkal végzi a padon ülést. Ez az elvárás lehet 
olyan egyszerű is, mint hogy „Remélem azonnal véget ér ez a háború!” – vagy „Remélem ez az 
oldal győz.” – Igazából kevés olyan embert is láttam, aki egy focimeccs eredményéért végezte a 
padon ülést. (Linda nevet) Ezt most teljesen komolyan mondom. 
 
LINDA: Komolyan?! 
 
ADAMUS: Komolyan. Ó, hát ezekből a vicces és fura dolgokból egy egész listát fogok 
összeállítani – ezt is írd fel a – 
Tízezer dolog, amit meg kell 
tennünk – listára – ezek a 
gikszerek. Vicces dolgok… 
 
LINDA: A pados bakik. 
 
ADAMUS: Tessék? 
 
LINDA: A padon ülés gikszerei. 
 
ADAMUS: A padon ülés… igen. 
 
LINDA: Gikszerei. 
 
ADAMUS: Nos, nem csak a padon ülésről van szó. Hanem általában a Shaumbráról. Csinálunk 
majd egy – Kuthumi is csatlakozni fog ebben hozzám. 
 
LINDA: Oké, oké. 
 
ADAMUS: Ja, a bakik. Fura, vicces dolgokat tesznek a Shaumbrák, amikor azt hiszik, hogy senki 
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nem látja őket. 
 
LINDA: (nevetve) Jaj, ne! (Adamus nevet) 
 
ADAMUS: De, igen. Rásugározni a fényeteket egy foci meccsre? – Nem, nem. Nem teszünk ilyet! 
 
Másrészről viszont teljesen rendben van, hogy emberként egy bizonyos csapatnak szurkoltok, 
és ezzel pillanatnyilag belementek a dualitásba, és kiabáltok meg ordítoztok, és elhajítjátok a 
TV-teket a szoba másik felébe, meg ehhez hasonló dolgokat tesztek. 
 
LINDA: Most ezzel azt akarod mondani, hogy Cauldre soha nem sugározta rá a fényét a Packers 
csapatra? 
 
ADAMUS: Most itt nem Cauldre nevében beszélek. Ő beszél az én nevemben. (nevetnek) 
Köszönöm a kérdésedet. Tényleg azt akarod, hogy ebbe belemenjek? (Linda nevetgél) Tényleg 
azt akarod, hogy leleplezzem őt több tízezer Shaumbra előtt az egész világon? 
 
LINDA: Nem, ennél sokkal jobban szeretem! Bocsánat. (és továbbra is nevet) 
 
ADAMUS: Mert akkor ő is le fogja leplezni a te néhány… 
 
LINDA: Jaj, csak azt ne! Ne! Ne! Ne! 
 
ADAMUS: (nevetve) Nem, nem, nem. Nem fogjuk ezt tenni. 
 
LINDA: Hagyjuk is ezt abba! Hagyjuk abba! 
 
ADAMUS: Hol is tartottam? A fényetek kisugárzásánál. És a szó szoros értelmében, létrehozom 
ezeket a Shaumbra bakikat, mert láttam Shaumbrákat, akik a fényüket a golf tanfolyamra 
sugározták, (Linda nevet) hogy amikor majd élesben játszanak, akkor jobban tudjanak játszani! 
Pedig ez nem erről szól! Ez azért elég vicces, nem? 
 
LINDA: Igen, nagyon szórakoztató. 
 
ADAUS: Hát igen, vagy nevetünk ezen, vagy pedig sírunk rajta. Így van. 
 
LINDA: Akkor inkább nevessünk! 
 
ADAMUS: Nevessünk rajta! 
 
LINDA: Oké. 
 
ADAMUS: Tehát, szóval… (mind a ketten nevetnek) Emiatt Jean meg fog engem fojtani, mert 
most arra kérnék mindenkit, hogy küldjétek el a bakikat (mind a ketten nevetnek) a 
shaumbrabloopers@crimsoncircle.com email címre. Várjatok ezzel azért még egy-két napot, 
mert ez az email cím még nem lett létrehozva. Ez lesz a legkelendőbb és legnépszerűbb könyv 
mind közül, amit eddig írtam… 
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LINDA: Így van. Valószínűleg. 
 
ADAMUS: Beleértve ebbe a kedvencemet, aminek a címe: A tudatosság játéka. Ezek azok a 
dolgok, amiket megtettetek menet közben és tudjátok, hogy ezzel kicsit félre siklottatok, célt 
tévesztettetek. 
 
És akkor most mi történik éppen? Minden Shaumbra az egész bolygón azon gondolkozik, hogy 
„Ó, igen, ezt meg ezt tettem.” – Mindenki jó mélyen belemerül most ebbe. (Linda nevet) És a 
túloldalon lévő Shaumbrák is nevetnek, az én csekély páholyom is csak nevet és nevet – mert 
tudják mi mindent tettek meg. Hát igen! 
 
De, térjünk vissza a lényegre! A fényetek sugárzása először önmagatokra ragyog, de ne ezért 
tegyétek! Jelenleg éppen a teremtés egészére sugározzuk a fényünket. És ebben ti is benne 
vagytok. A teremtés egészére, és ahogy ezt ti is tudjátok, ez egy nagyszerű időszak erre. Ezért is 
jöttetek el ide, erre a bolygóra. Ezért is ülünk itt és beszélünk most erről. Már túl vagyunk a 
Realizációba vezető fáradságos úton – és most már azt tesszük, aminek a megtételéért 
idejöttünk. 
 
 
Itt vagytok 
 
Akkor most vegyünk erre egy jó mély lélegzetet! Megérkeztetek. Itt vagyunk. És azt gondoljátok, 
hogy m ég nem érkeztetek meg, hogy lemaradtatok a vonatról – fejezzétek ezt be! Kussoljatok! 
Csak legyetek itt! Csak lépjetek már túl ezen! Hagyjátok már abba a panaszkodást! Fejezzétek 
be az aggódást! hogy „Jól csináltam?” – Itt vagytok. Rendben? Akkor most egy pillanatra csak 
érezzétek, hogy itt vagytok! 
 
Vegyetek egy jó mély lélegzetet! Többé már semmin sem kell dolgoznotok! Ha nem tévedek, a 
legutolsó ülésünkön azt mondtam, hogy „Elég volt a feldolgozásból, a tanácsadásból, a 
gyógyításból és mindenféle módszerből!” – Itt vagytok! Itt vagytok! Ők pedig ott vannak. Korán 
eltávoztak, amit kicsit sajnálnak is, de ti itt vagytok.! 
 
Akkor most vegyünk erre egy jó mély lélegzetet! 
 
Az nem számít, ha pár lépést kihagytatok az út mentén, mert igazából egyet sem hagytatok ki. 
Az nem számít, ha még mindig azt gondoljátok, hogy még vannak dolgok, amiket meg kellene 
tanulnotok, mert semmit sem kell már tanulnotok! Nem kell! 
 
Itt vagytok ebben az elképesztő időszakban a bolygón. 
 
Itt vagytok emberként és Mesterként egyaránt. És akkor most szépen túllépünk ezen. Itt 
vagytok! 
 
Vegyetek egy mély lélegzetet és érezzetek ebbe bele. Ha úgy érzitek, akkor mondjátok ki 
magatoknak, hogy „Itt Vagyok.” 
 
(szünet) 
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Itt vagytok több ezer másik Shaumbrával együtt, hogy élvezzétek az életetek hátralévő részét, 
és kisugározzátok a tudatosságotokat. 
 
És ahogy ezt teszitek – mindenkit mondhatni sebességbe hoztunk. Vannak néhányan, akik kissé 
lemaradtak ebbe az egész Realizációba való megérkezésben, mert nem hitték el, hogy készen 
állnak, vagy nagyon mentálisak lettek ebben az egészben, túl sokat gondolkoznak rajta. Vannak, 
akik tényleg le vannak maradozva, és szeretnék most már mindenkit ugyanarra a tudatossági 
szintre hozni. Ehhez mindössze azt kell mondanotok, hogy „Itt vagyok! – Ennyi az egész, és akkor 
itt is vagytok. Után pedig ne gondolkozzatok ezen! Ne gondolkodjatok azon, hogy „Ezt most 
tényleg kimondhatom?” – vagy, hogy „Szabad ilyet tennem?” – vagy, hogy „Talán másképpen 
kellene csinálnom!” – vagy, hogy „Talán nem hozzám beszél.” – Elég legyen már ebből! „Itt 
vagyok.” Ennyi az egész! „Itt vagyok!” – És ekkor az energiáitok megváltoznak, és tovább léptek, 
és végre azt tesszük, aminek a megtételéért valójában ide jöttünk. És közben érezzük jól 
magunkat, tegyük ezt humorral és bőséggel! Ezekhez mind jogotok van! 
 
Jól van, jöhet a következő dolog. De, előtte még iszom egy korty kávét. Látom, hogy te nem 
kaptál semmit. Szeretnél egy kávét, vagy…? 
 
LINDA: Ha szükségem van rá, csak belekortyolok a tiédbe… 
 
ADAMUS: Oké. 
 
LINDA: Igen.  
 
ADAMUS: Akkor folytassuk! Az egyik fő dolog… 
 
LINDA: Várj! Kérsz még egy kis csokit? 
 
ADAMUS: Nem, köszönöm, ez most elég. 
 
LINDA: Oké. 
 
ADAMUS: Csak muszáj volt megkóstolnom az íze miatt. 
 
LINDA: Oké. 
 
 
Személyiség 
 
ADAMUS: Az egyik fő dolog, ami mindannyiótokkal meg fog most történni, az összes 
Shaumbrával – amit egy páran már éreztetek, és talán egy kicsikét el is bátortalanodtatok ettől, 
de ez akkor is történik, és még egy darabig történni is fog – mégpedig az, hogy lényegében 
kifejlesztetek egy új személyiséget. Egy teljesen új személyiséget. És megkérdőjelezem, hogy ezt 
egyáltalán lehet-e személyiségnek nevezni, de per pillanat nincs erre egy igazán megfelelő szó. 
 
Emberként már nagyon régóta megvolt ez a személyiségetek. Természetesen a személyiségetek 
lehetett maszkulin vagy feminin. Az alapján azonosítottátok magatokat, hogy fiatalabb vagy 
idősebbek vagytok. Ezek nagyon jellemző dolgok. Azonosítani tudtátok magatokat azzal, hogy 
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gazdagok vagytok, vagy olyan középszinten vagytok, vagy pedig teljesen le vagytok égve 
anyagilag. Mindezekkel a különféle dolgokkal azonosítottátok magatokat – és ilyen egy emberi 
személyiség. Aztán egy bizonyos módon öltöztetitek azt a személyiséget, mert ehhez szoktatok 
hozzá, és van egy bizonyos kinézetetek – a ruháid. Ha belenéztek a szekrényetekbe, minden 
ruha szinte egyforma. Ez tényleg így van. Úgy értem, nem az a helyzet, hogy ott lóg az öltönyötök 
az egyik oldalon, a bohóc ruhád pedig a másik oldalon. Hanem mindegyik ruhadarabotok 
meglehetősen egyforma, mert a személyiségeteket öltöztetitek. 
 
A személyiségetek benne van a hangotokban. A személyiségetek nagy része tényleg benne van 
a hangotokban, és úgy terveztétek meg a hangotokat, hogy az stimmeljen a személyiségetekkel. 
És ez nem arról szól, hogy jó vagy rossz hangotok van, hanem arról, hogy a beszédhangotok a 
személyiségetekre lett szabva, arra lett kialakítva. Ez igazából egy fontos dolog. A legtöbb 
embernek soha eszébe sem jut a saját hangja, vagy, hogy az a személyisége része. És 
természetesen tudományosabb álláspontból azt is lehetne mondani, hogy minden hang minta 
egyedi. Tudjátok, mint a hópelyhek esetében. Habár egy alkalommal találtam két teljesen 
egyforma hópelyhet. Tehát, ezt az elméletet elvetjük. De minden egyes hang egyedi és 
különböző és része a személyiségeteknek. Néha hallgassátok meg magatokat! Nem arról van itt 
szó, hogy lágyan vagy hangosan beszéltek-e, hanem arról, hogy minták vannak a hangotokban, 
és ez az egész bele van szőve a személyiségetekbe. Bizonyos dolgokat csináltok, bizonyos 
programokat néztek, bizonyos könyveket olvastok és ez mind a személyiségeteket alakítja, 
formálja. Néha nem is arról van szó, hogy szeretitek azokat a dolgokat, csak azt hiszitek, hogy 
ezt kell tennetek a személyiségetek támogatása érdekében. 
 
Egy bizonyos módon alszotok és ez is a személyiségeteket támogatja. Az alvási minták és az, 
ahogy alszotok, hogy milyen mélyen alszotok és miket álmodtok, mind erősítik a 
személyiségeteket. 
 
A külsőtök, a kinézetetek és az, ahogy csinosítjátok magatokat, szintén a személyiségeteket 
támogatja. Ezzel azt akarom mondani, hogy ti is és minden ember rengeteg mindent tesz annak 
érdekében, hogy felépítse a személyiségét. Aztán nagyon elkényelmesednek ezzel. Talán 
vannak olyan részeik, amiket nem kedvelnek, de akkor is ez az ő személyiségük. És utána pedig 
benne maradnak. Benne maradnak. Ez nagyon lineáris, mondhatni egysíkú dolog. Az emberi 
személyiségnek nincs túl nagy mélysége, és ez a személyiség szinte teljes egészében a családi 
biológián és az ősök hátterén alapszik. Ezt a személyiséget viszitek át egyik életből a másikba. 
Talán egy kicsit másmilyen a külsőtök, sőt talán még egy másik helyen is éltek – bár ez nem 
valószínű – de ebből alakul ki az emberi személyiségetek. És az emberek tényleg nem állnak meg 
egy kicsit, hogy ezzel foglalkoznak. Mindezt természetesnek tartják „Én ilyen vagyok. Ez az, ami 
meghatároz engem.” – A végzettségük, a munkájuk, ez mind a személyiségük része. 
 
És a személyiség olyan, mint egy kényelmes koporsó. (Linda reagál) Mint egy kényelmes, 
komfortos koporsó. Aminek az az oka, hogy hát igen, ez kényelmes. Ahogy ti is tudjátok, a 
koporsók nagyon kényelmesek. 
 
LINDA: Szívesebben lennék sütis doboz. 
 
ADAMUS: Én kedvelem a koporsókat, mert néha selyemmel bélelik ki, máskor viszont olcsó 
poliészterrel. Elég kényelmesek, és megtartják a testet. De, attól ez még egy koporsó, mert 
előbb vagy utóbb a föld alá raknak titeket. (Linda horkant egyet) És pontosan ezt teszi a 
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személyiség. Lekorlátoz, megszorít benneteket. Ugyanakkor, ha jönne valaki és elkezdené 
elvenni tőletek a személyiségetek darabkáit, akkor nagyon dühösek lennétek. Nagyon 
megharagudnátok, mert ezzel azonosítjátok magatokat. 
 
Tehát, az emberek ilyenek. Ez egy óriási emberi játszma, ahol létrehozzák, felépítik, majd olyan 
szorosan ragaszkodnak ehhez a személyiséghez, ahogy csak tudnak, még akkor is, ha bizonyos 
dolgokat nem kedvelnek magukkal kapcsolatban, hiszen ezek vagytok ti. És ha elkezditek a 
személyiség darabjait elvenni valakitől, a személyiségüktől – akkor nagyon egyensúlytalanok 

lesznek. Ez szédülést okozhat. Sőt, egy ponton 
még bele is őrülhet. Egy bizonyos ponton óriási 
szintű instabilitást okozhat. Tehát, az emberek 
tényleg nagyon ragaszkodnak a 
személyiségükhöz. 
 
És a Shaumbra esetében ez a személyiség most 
éppen egy átalakuláson megy keresztül, és 
eltávozik! És még egyszer mondom, hogy nincs 
egy jó angol szó erre, ezért maradunk a 
személyiség szónál, ami félig meddig igaz, de 
nem pont erről van szó. Tehát, most 
kifejlesztetek egy teljesen új személyiséget, de 
ez az új személyiség folyékony, rugalmas. Ez a 
személyiség pillanatról pillanatra meg tud 
változni. De, a legnagyobb dolog ebben az, 
hogy többszörös réteggel bír és több szinten 

operál. Ez az ÉS, amiről már beszéltünk. Ez az, amikor ti emberek ÉS Mesterek is vagytok 
egyszerre. 
 
És világosan akarok fogalmazni, mikor kijelentem, hogy nem egy „embermesterről” van szó, így 
egybeírva, hogy „embermester”. Ez az a régi elképzelés volt, hogy átalakítjuk az emberi részt, 
akinek lesz egy szuperember teste és egy szuperember személyisége, meg szuperember 
intelligenciája, vagyis egy szuperemberré, szuper férfivá vagy szupernővé válik. De, egyáltalán 
nem ez történik! 
 
Az emberi rész továbbra is nagyon emberi marad. Menet közben persze átalakul arra sok más 
dologra reagálva, ami megváltoztatja a személyiségeteket. A test elkezd átalakulni és 
lényegében megújítani vagy meggyógyítani magát. Az elme tisztábbá válik, mert kidobtok egy 
csomó szemetet, ami ott volt az elmétekben, amiről azt gondoltátok, hogy ezek vagytok ti, vagy 
hogy ilyennek kell lennetek. De, ami igazából történik az az, hogy a többi réteg és szint most 
elkezd beérkezni, ahogy kisugározzátok a fényeteket. Ahogy elvárások nélkül kiragyogtatjátok a 
fényeteket, az történik, hogy a fény kimegy az összes többi potenciálhoz, a transzhumánhoz, 
vagyis az emberi részen túl található személyiségetekhez. 
 
Ezek a dolgok mindig is ott voltak. Ezek a ti részeitek és mindig is jelen voltak, csak eddig – hogy 
úgy mondjam – a sötétben voltak. El voltak rejtve. Nem lettek bevilágítva, mert annyira nagyon 
lefoglaltátok magatokat a személyiségetek építésével. Annyira nagyon lefoglaltátok magatokat 
azzal, hogy megvédjétek, hogy védelmezzétek azt a bizonyos személyiséget. De most, ahogy a 
ti emberi ÉS Mesteri részetek tart egy kis szünetet és egyszerűen csak kisugárzzátok a 
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fényeteket, az először titeket ragyog be és megnyitja az új személyiségeteknek ezt az összes 
többi rétegét és szintjét. 
 
És olyan sok van belőlük, hogy még csak körbe sem tudom írni őket, mert ez Mindaz, Akik 
Vagytok. Ez az Én Vagyok – és nem csupán az emberi rész. Ez a „Vagyok, Aki Vagyok, Mindaz, 
Aki Vagyok!” És igen, ez a Mesteri rész, de itt most egy kis szünetet kell tartanom egy pillanatra, 
mert néhányatok esetében van egy kis félreértés a Mester fogalmával kapcsolatosan. 
 
Eddig úgy gondoltatok magatokra, mint embermesterre, szuperemberre, így egybeírva. A kettő 
egy forrásból ered, egy helyről származik, de mégis különböznek egymástól. Nem próbálunk itt 
az emberi részből Mestert csinálni. Nem, semmi ilyet nem teszünk. Nem csinálunk ilyet! És egy 
páran most ezen harcoltok velem. De nem, nem csinálunk ilyet! Ez eleve lehetetlen. A fizika, a 
logika és minden más is azt mondja, hogy ez lehetetlen. Hanem megengedjük az emberi 
résznek, hogy ember legyen. Az ember arra lett tervezve, az ember célja az, hogy tapasztaljon. 
Ezért is kezdtem ezzel a mai napot, hogy „Merüljetek mélyen bele!” – A ti munkátok emberként 
az, hogy tapasztaljatok, hogy belevessétek magatokat a tapasztalásba és egyébként sem az 
emberi rész vágya a megvilágosodás vagy a Realizáció elérése. Egyáltalán nem azé. 
 
Az emberi rész arra vágyik, hogy szuper legyen, hogy mindenki másnál jobb legyen. Az emberi 
rész halhatatlan akar lenni sok-sok értelemben véve, de csak engedjétek meg az emberi résznek, 
hogy ember legyen. És akkor, amikor az emberi rész kisugározza a fényt – más szavakkal 
kifejezve, azt jelenti a fény kisugárzása, hogy eljutottatok arra a pontra, amikor emberként 
felismeritek, hogy sokkal több minden létezik ennél. Amikor eljuttok arra a pontra, hogy most 
már rendelkeztek a bölcsességgel, amivel igenis rendelkeztek! Amikor eljuttok arra a pontra, 
hogy felismeritek, hogy az utazásotok, a Szent Grál keresése véget ért. Itt vagytok. Benne 
vagytok a Realizációban. És most, ahogy az emberi rész egyszerűen csak kisugározza a fényét, 
ezzel lényegében azt mondja, hogy „Feladom azt, hogy megpróbáljam fenntartani a régi 
személyiségemet. Feladom a hatalom építését. Feladom azt, hogy megpróbáljak szuperember 
lenni. Egyszerűen csak megengedem, hogy Önmagam legyek.” És kisugározzátok azt a fényt, 
ami ráragyog a valódi Mesteri részre – aki nem az emberi rész – hanem az igazi Mesteri rész! Ti 
vagytok azok, csak nem az emberi személyiségetek, mert azt jóval túlszárnyalja. 
 
Borzasztó lenne – szerintem szörnyű dolog lenne, ha ez az egész csak egy ember által készített 
kotyvalék lenne, mert akkor minden csak az emberi részre összpontosulna. Akkor az emberi 
részből próbálnánk Mestert csinálni, akkor az emberi részt próbálnánk Realizálttá tenni és az 
emberi részt próbálnánk rávenni a FényTest behozatalára. De, nem erről van szó. 
 
Az emberi rész, amilyen most, megpróbálná átvenni a hatalmat és az irányítást minden felett, 
és uralná, kontrollálná mindent, sőt végül bevinné az egészet a dualitásba és ezzel valószínűleg 
el is pusztítaná több, mint a felét. De, mi nem ezt csináljuk – nem ezt csináljuk – nem fogjuk itt 
isteníteni az emberi részt. Hanem azt csináljuk, hogy az emberi rész csak nyissa meg magát 
mindarra, aki ő – mindarra, aki ő – mert sokkal, de sokkal több az egyszerű embernél. Nem 
próbálunk az emberi résznek több hatalmat adni vagy halhatatlanná tenni, semmi ilyesmit nem 
teszünk! De, amikor az emberi rész ott ül a padon és kisugározza a fényét, azt mondja, hogy 
„Vagyok, Aki Vagyok.” és ezzel ráragyogja a fényét erre az összes többi részére, akik valójában 
vagytok, mely lehetővé teszi, hogy az emberi rész fenntartsa a saját integritását emberként, de 
úgy, hogy közben felismeritek, hogy ti sokkal többek vagytok egy egyszerű embernél. Eddig az 
emberi résszel azonosítottátok magatokat és a tetteitek nagy része is erről szólt, hogy jobbá, 
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boldogabbá, gazdagabbá és egészségesebbé tegyétek azt az emberi részt. De, ez nem erről szól! 
Ezt engedjétek el! 
 
Most az történik az az – egyéni alapon, de közben az egész Shaumbrával is ez történik a világ 
minden táján – felismeritek, hogy a személyiségetek megváltozik. Az a személyiség, amit 
önmagatoknak hittetek, az, hogy csak emberként vagytok itt és végig küzditek az egész életedet, 
bla-bla-bla-…most megváltozik. 
 
És igen, ebben az egészben az emberi résznek megváltozik a személyisége. Nagyon meg fog 
változni a személyiségetek és megnyíltok az összes többi részetekre, a valódi nagyságotokra. 
Ezzel nem kisebbítjük le az emberi részt, erről szó sincs! Sőt, ezzel felszabadítjuk az emberi részt. 
 
Ahogy a személyiségetek elkezd megváltozni – ez az egész egy természetes folyamat, nem kell 
ezen dolgoznotok, nem kell, hogy nekiálljatok elpusztítani a régi személyiségetek részeit – és 
ahogy ez történik, ez időnként nyugtalanító lehet, mert olyan szorosan azzal az emberi résszel 
azonosítottátok önmagatokat. Még a spirituális keresésetek is ehhez volt köthető – ahol az 
emberi rész megpróbálta átvenni az irányítást. Spirituális lényként azonosítottátok magatokat, 
vagy valaki olyanként, aki a spirituális úton jár, de igazából ez soha nem volt így. 
 
Tehát, ez az egész megváltoztatja a személyiségeteket és ezzel együtt jár egy rendkívül 
nyugtalan érzés, ami fura és szinte már olyan érzés, mintha szédülnétek, mintha minden 
ingataggá válna, imbolyogna körülöttetek és nem találjátok benne a leföldeltségeteket. Most 
arra kérlek benneteket, hogy engedjétek meg, hogy ez megtörténjen és merüljetek ebbe 
mélyen bele és közben olyanokat mondotok majd, hogy „Ez ezért van, mert öregszem. Elmegy 
az eszem! Képtelen vagyok bármire is emlékezni!” Nem! Arról van szó, hogy megváltozik a 
személyiségetek. Vagy azt mondjátok, hogy „Képtelen vagyok autót vezetni, annyira nem tudok 
összpontosítani.” Jó, akkor hívjatok egy Ubert, legalábbis ebben az időszakban, amíg 
keresztülmentek ezen a teljes átváltozáson, amikor is emberként azonosultatok önmagatokkal. 
 
Érezni fogjátok önmagatok nagyobb részeit – és itt most kijavítom Cauldre-t – mert ezek nem 
nagyobb, hanem mindössze más részeitek. Érezni fogjátok őket, ahogy beérkeznek. Semmilyen 
kárt nem fognak okozni. Ők nem (Adamus nevet) … nem földönkívüli létezők, akik szondázni 
akarnak titeket. Nem ilyen testbesétálók, akik megpróbálják átvenni a hatalmat a testetek 
fölött. Ők a ti természetes részeitek, az Isteniségetek, a Mesteri részetek, az energiátok, a 
bölcsességetek, mindezek a dolgok. Túl sokan vannak, nem tudom mindent felsorolni és meg 
se próbálom megnevezni őket. Egyszerűen csak engedjétek be őket! 
 
Ott lesz bennetek egy kis ellenállás ezzel kapcsolatban, mert azt kérdezitek majd, hogy „Álljunk 
csak meg egy szóra! Mégis, ki itt a főnök? Én, az ember vagyok! Már nagyon régóta dolgozom a 
személyiségem fejlesztésén. Nézd csak meg hogyan öltözködök, hogyan viselkedek és milyen a 
hangom meg a tekintetem! Ezek mind a személyiségem részei. És most jön ez a többi másik 
dolog és megpróbálja átvenni felettem az irányítást?” 
 
Nem. Nem próbálják meg átvenni az irányítást. Ezek a ti természetes részeitek, akik most jönnek 
be. És eleinte talán idegennek fogjátok ezt érezni, vagy esetleg egy kicsit másmilyennek. 
Tudjátok milyen az, amikor látjátok azt a fehér fényt a halálközeli élmény során. – Ó, ez itt Jézus! 
– Dehogy, csak ti vagytok azok. – Vagyis olyan érzésetek lesz, mintha ez egy kicsikét valaki vagy 
valami más lenne. De, ha mélyen belemerültök és megengeditek a történéseket, akkor fel 
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fogjátok ismerni, hogy ez ti vagytok, csak nem ez az emberre szabott, kifaragott és nagyon 
kidolgozott személyiség, amiről azt hittétek, hogy ti vagytok azok. 
 
Azt mondom ezzel, hogy a személyiségetek kipukkad. A személyiségetek megnyílik. (Belle 
megint ugatni kezd) Igen, Belle erre erőteljesen reagál. – Igen, itt van ennek az ideje. – Látjátok, 
én értek a kutyák nyelvén. Belle most azt mondja, hogy „Itt van már ennek az ideje!” Tujátok, 
„Tényleg?! Mi tartott ilyen sokáig, hogy eljussatok ide, erre a pontra?” (Adamus nevet) 
 
Tehát, a személyiség megváltozik és emiatt fizikailag időnként furcsán fogjátok magatokat 
érezni. Megváltozhat az, hogy milyen ételeket kívántok enni, vagy azok a dolgok is 
megváltozhatnak, amikről azt gondoltátok, hogy kedvelitek azokat, de ezek mind pusztán a 
személyiségetek építésének a részei voltak. Minden megváltozik és ez teljesen helyénvaló. 
 
Na, már hallom is a kérdéseiteket. Köszönöm, hogy ilyen sok kérdést tesztek fel drága 
Shaumbra, akik most néztek minket. „Meddig fog ez az időszak tartani?” – Számít? De most 
tényleg, számít ez? Vagy be akarjátok jelölni a naptárban, hogy „A személyiség változásom” 
…mondjuk azt, hogy április 1-én kezdődött – ez egy jó dátum – és június 12-ig tartott. Ne kössük 
egy dátumhoz! Ez egy természetes evolúció. És alkalmazkodni fogtok ehhez. Bele fogtok ebbe 
érezni és nagyon hamar együtt fogtok ezzel áramolni. De, igen, eleinte egy szinten kicsit 
támadónak, betolakodónak és egy kicsikét nyugtalanítónak fogjátok érezni, mert nem találjátok 
majd az egyensúlyotokat. Azon merengtek majd, hogy akkor most meg fogtok-e bolondulni? 
Nem. Azon tűnődtök majd, hogy lehet, hogy ezt az egészet csak ti találjátok ki. – Nem. – Azon 
tűnődtök, hogy lehet, hogy haldokoltok, mert amikor a személyiségetek szőnyegét kirántják 
alólatok, akkor azt gondoljátok, hogy „Jaj, ne! Haldoklom. Elveszítem az összes kapcsolatomat 
magammal.” – Nem, nem haldokoltok. Hanem szabaddá váltok, hogy igazán tudjatok élni! 
 
Tehát ez következik. Néhányan ezt mostanában elkezdtétek megtapasztalni. Nem akarok… 
valaki éppen most emelte fel a kezét és azt mondja, hogy nála ez már harminc évvel ezelőtt 
elkezdődődött. – Nem, nem kezdődött el. Nem, nem kezdődött el. Ez az egész mostanában 
kezdődött. Nehogy azt mondjátok már nekem, hogy ti ezen már keresztülmentetek. 
Mostanában kezdődött – Cauldre most azt kérdezi tőlem, hogy mit jelent az, hogy mostanában? 
– Nem tudom, hát mostanában. Tudjátok mit jelent az, hogy mostanában. Nincs ehhez dátumra 
szükségetek! 
 
Ez egy teljesen új jelenség. Igen, már korábban is megváltoztattátok a személyiségetek részeit, 
de ez most másmilyen. Mert nem csak megváltoztatjátok, megcsavarjátok vagy jobbá teszitek, 
vagy megjavítjátok egy kicsikét. Ez egy teljesen új személyiség. Ez az Én Vagyok. Az Én Vagyok. 
 
Akkor most közösen vegyünk erre egy jó mély lélegzetet! 
 
Ennek óriási jelentősége van. És nagyon helyénvaló, hogy ez éppen most történik, és ez az egész 
egy természetes dolog. 
 
Láttátok magatokat ebben a komfortos, kényelmes koporsóban emberként, a 
személyiségetekként és most már itt az ideje, hogy kiszálljatok belőle és megnyíljatok mindarra, 
akik vagytok. Az emberi rész most is egy bámulatos szerepet játszik ebben az egészben, ahogy 
ezt majd meg fogjátok látni. 
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Az egyik dolog, ami nagy valószínűséggel meg fog történni ebben a személyiség átalakulásban 
– vagy jobban mondva ebben a személyiség kiterjedésben – hogy azon kapjátok magatokat, 
hogy hirtelen egy nap az emberi éneteket a Mester vagy a Lélek szemén keresztül fogjátok majd 
látni. Persze a Léleknek nincs szeme, de értitek mit akarok ezzel mondani? Azt, hogy a Lélek 
nézőpontjából fogjátok meglátni önmagatokat. Eddig ahhoz voltatok szokva, hogy az emberi 
nézőpontból lássátok magatokat és megpróbáltátok elképzelni a Mestert és a Lelket és az 
összes többi dolgot. De, ez hirtelen megfordul és a Mester nézőpontjából látjátok az emberi 
részt. 
 

Olyasmi ez, mint amikor néhányan 
asztrális kivetítést csináltatok, vagy 
esetleg egy halálközeli élményben 
volt részetek, amikor a testetek 
felett lebegtetek és láttátok 
magatokat. Ez is ehhez hasonló lesz, 
csak nem csináltok semmilyen 
asztrális kivetítést és nem is 
haldokoltok közben. Hirtelen egy 
másik nézőpontból látjátok 
magatokat, ami bámulatos lesz. 
Gyönyörűséges. És ezt nagyrészt 
most a fényetek kisugárzása teszi 
lehetővé, mert ez a fény először 

titeket ragyog be. Megvilágítja azokat a részeiteket, amik mindig is ott voltak, de soha nem 
voltatok ezeknek a tudatában. (szirénák szólnak a háttérben)  
 
Akkor most vegyünk erre egy mély lélegzetet! 
 
Nem csak megváltoztatjuk az emberi személyiséget, hanem túl is lépünk azon a személyiségen. 
Amikor ez bekövetkezik, látni fogjuk majd mi más változik még meg bennetek. Jó. 
 
 
Globális ügyek 
 
Következő, szirénákkal a háttérben itt az ideje, hogy a globális ügyekről ejtsünk szót. Ami nagyon 
is helyénvaló. Igen. 
 
Érdekes időkben éltek. (a szirénák továbbra is szólnak) Még több sziréna. A háttér 
mellékhatásai. 
 
LINDA: Biztos hallották, hogy csatornázol. 
 
ADAMUS: Igen. 
 
Tehát rengeteg minden történik most a bolygón. Azért vagytok itt, hogy üljetek a padon és 
kiküldjétek azt a fényt a világba minden elvárás nélkül. Kemény ezt tenni, különösen akkor, ha 
azt mondjátok, hogy „Jaj, ott van az a sok ember, akik elveszítik az otthonaikat, az életüket, el 
kell menekülniük az országukból” – meg ilyeneket mondasz. Ez egyfajta – nem akarom azt 
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mondani, hogy egy teszt, de mégis egy teszt az együttérzésetekre vonatkozóan. Képesek 
vagytok-e kisugározni azt a fényt magatokból? Mert abban a pillanatban, ahogy belevisztek akár 
csak egy apró kis elvárást is ebbe – és ez az elvárás lehet az, hogy egyszerűen csak azt 
mondjátok, hogy „Egy héten belül véget kell, hogy érjen ez az egész. Ki fogom sugározni a 
fényemet abból a célból, hogy véget érjen egy hét alatt” vagy „Remélem egy bizonyos oldal 
győz”, vagy bármi ilyesmit – akkor hirtelen magába szippant az összes szemét, az egész dualitás, 
és minden egyéb, ami történik. Ekkortól már nem sugározzátok a fényeteket, hanem 
hozzájárultok a káoszhoz. 
 
Most egy dolgot szeretnék tisztázni, mert tudom, hogy a legtöbbeteknek erről meg van a saját 
személyes véleményetek, ami rendben is van. Én itt arról beszélek, amikor tudatosan ültök a 
padon, vagy egy széken, vagy szó szerint egy parkban egy padon, vagy tesztek egy sétát – tehát 
arról, amikor tudatosan kisugározzátok a fényeteket, olyankor nincs helye az elvárásoknak. És 
nagyon hamar még az az elvárás is elkezd eltűnni, amivel emberként, azaz személyiségként 
rendelkeztek – mert felismeritek, hogy ez nagyon felszínes. Ez nem valódi bölcsesség és 
megértés. De, ha most emberként meg van erről a véleményetek és egy bizonyos végkifejletben 
reménykedtek, az rendben van. Nem mintha erre bátorítanálak, de ez rendben van. Viszont, 
amikor a padon ültök, amikor ott ültök a padon ülési módozatotokban, a Mester 
módozatotokban és kisugározzátok a fényeteket, akkor közben ne legyen semmilyen 
elvárásotok! 
 
 
Négy fő energia dinamika 
 
Beszéltünk erről egy bizonyos szinten a Keahakban és most a Kasama Újraegyesítés 
összejövetelünkön, de itt is szeretnék szót ejteni erről. Négy fő energia dinamika zajlik a 
háttérben jelenleg a bolygón. Mindent ennek a négy dolognak lehet tulajdonítani, amit mindjárt 
a képernyőn is látni fogtok. 
 
 
1 – Szuverenitás 
 
A legelső a szuverenitás. 
 
Elegendő emberben létrejött az a mögöttes vágy, hogy szabadok és szuverének legyenek, ami 
megmozgatja az energia- és a változás áramlatait, amelyek jelenleg elég dinamikusak. 
 
Évekkel ezelőtt tettem egy kijelentést, melyet a közönségtől is megkérdeztem, miszerint „Az 
emberek akarják-e a szabadságot?” – És azt a választ adtam, hogy a legtöbben nem. A legtöbben 
még most sem akarják. De, mégis elegen vannak azok, akik vágynak a valódi szuverenitásra és 
ez óriási változást idézett elő a bolygó energia-áramlásában, hiszen elegendő ember vágyakozik 
a szuverenitásra és a szabadságra és keresi is egy bizonyos szinten. Ez egy óriási dolog! 
 
 
2 – Igazság 
 
A következő az igazság. 
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Az emberek most kétségbeesetten akarják az igazságot. Szinte már semmiben sem hisznek. 
Egyértelműen nem hisznek a politikusoknak és a vallási vezetőknek. Nem hisznek a 
reklámoknak. (Adamus nevet) Lényegében sokkal több igazságtartalom és hit van a televíziós 
reklámokban, mint magában a Pápában, de ez már egy másik történet. 
 
Az emberek keresik az igazságot – legyen szó akár az élet értelméről, vagy a családjukkal való 
kapcsolatukról, vagy akár a történelem igazságáról, mivel a történelem nem igaz. Az emberek 
sokáig igaznak hitték, mert le volt írva egy könyvben. De, most megtanulják, hogy ez valójában 
nem így van, hanem mindössze csupán egy nézőpontot képvisel, amit általában a győztes írt 
meg. Tehát, most rájönnek arra, hogy a történelem nem igaz. Miközben felteszik a kérdést, hogy 
„De akkor mi az igazság? Hol találom?” És természetesen, ahogy ezt már saját magatoktól is 
tudjátok, odakint keresik az igazságot. 
 
Keresnek valamit, amiben hihetnek, legyen szó akár egy személyről vagy egy szervezetről vagy 
akár egy termékről. Ez mindegy nekik. Keresnek valamit, ahol megtalálhatják az igazságot és 
végső soron ez a keresés majd visszaviszi őket saját magukhoz. Végső soron ti is tudjátok milyen 
ez! Ti is odakint kezdtétek, majd végül visszatértetek saját magatokhoz. 
 
 

3 – Energia 
 
Jelenleg egy óriási energiára vonatkozó dinamika zajlik most a bolygón és amikor az energia szót 
használom, azt sok különböző szinten értem. Beleértem ebbe az üzemanyag energiátokat, ami 
a járműveiteket hajtja, valamint az otthonotok fűtéséhez szükséges energiát, de a saját 
személyes energiátokat is. Mindig jól szórakozom azon a töméntelen energiaitalon, amit 
manapság árulnak. Szerintem csinálnunk kellene egy Adamus Energiaitalt. „A jó nagy seggbe 
rúgás” – Ami egész nap mozgásban tart. Temérdek sok energiaital létezik, mert az emberek az 
keresik az energiát és ez érthető is, hiszen félig ez az oka annak, amiért elsősorban eljöttetek 
ide erre a bolygóra, hogy megértsétek a tudatosság és az energia közötti kapcsolatot. 
 
Szóval, jelenleg itt ez az elsöprő erejű mozgalom az energia megértésére vonatkozóan. És ez 
túlnyomórészt a bolygó energiájára összpontosít. És a gázra! Azt mondjátok, hogy „Jaj, felmegy 
a gáz ára!” – Nagyszerű! Mivel ez majd le fogja választani az embereket arról, hogy lényegében 
a régi, fosszilis üzemanyag energiára támaszkodjanak. Most pedig arra kényszerülnek, hogy 
valamit – ó, néha annyira szeretném megmutatni nektek a nagyobb képet, de érezzetek belém 
és akkor talán megértitek. 
 
Ez az egész dinamika a mesterséges intelligenciával kombinálva létrehoz egy nagyon valóságos 
dolgot, ami potenciálisan bejön az életetekbe – ez a szabad energia. Ha az üzemanyag energia 
olcsó és könnyen elérhető lenne és nem okozna szennyezést, akkor igazából senkit sem 
foglalkoztatnának ezek a dolgok. De, most itt van ez a tényleges vágy arra, hogy beletekintsenek 
abba, amit én szabad energiának hívok. Ez alapvetően fenntartható és nem szennyező energia, 
de nem üzemanyagból és nem is a szélből vagy az óceánból származik, hanem egy bámulatos 
felfedezésből, ami valószínűleg úgy három éven belül valósággá válik – legalábbis a 
laboratóriumokban. Ennyire hamar! Aztán persze bele fog telni némi időbe, mire piacra kerül, 
és végigmegy az összes többi dolgon, amit ehhez társítanak. De, egy óriási mozgalom zajlik 
éppen az energiáért a bolygón. 
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4 – Hatalom 
 
És végezetül a legutolsó a hatalom. 
 
A hatalomnak meg vannak számlálva a napjai, de még mindig próbál kapaszkodni. A hatalom 
az, amikor valaki hamisan azt hiszi, hogy az energia rajta kívül található és mindent meg kell 
szereznie, amit csak tud, először energiában, de végsősoron azért, hogy képes legyen más 
embereket irányítani – ez a személyiség hatalma, a hatalom mások felett. 
 
A hatalom már alig áll a lábán, hogy úgy mondjam, mert az emberiség már sok különböző 
szinten elutasítja. Régebben csak az üzleti világ szintjén utasította el, aminek óriási hatása volt, 
most pedig kormányzati és pénzügyi, valamint vallási szinteken is elutasítja. Azt gondolják, hogy 
a vallás ellen szólalnak fel, de valójában az egyház hatalma ellen lázadnak. Ez nem arról szól, 
hogy miben hisz a vallás, hanem arról, hogy milyen sok ember felett gyakoroltak hatalmat. 
 
Ezek a fő energia vezérlők – amik megmozgatják az energia áramlatait a bolygón, ami egy 
átalakulást okoz vagy von maga után. Ezt a négy dolgot bármelyik szituációra alkalmazhatjátok 
a bolygón és lényegében mindent le lehet erre a négy dologra egyszerűsíteni. Minden a négy 
elem egyikéről vagy több eleméről szól. 
 
 
Hatalmi örvény 
 
Amit most láttok Kelet-Európában az ukrán-orosz helyzettel kapcsolatban, az nem csak 
Ukrajnáról és Oroszországról szól. Ne hülyítsétek magatokat! Ez az egész világról szól. Ez most 
minden világi hatalomról szól. Van egy óriási nagy hatalmi örvény, ami ott kavarog az ukrán-
orosz határ környékén, de nem fog ennyivel megelégedni, nem fogja beérni csak azzal az egy 
területtel. Egyre nagyobbra és nagyobbra fog növekedni, ami alatt azt értem, hogy ez nem csak 
két ország apró kis konfliktusáról szól. És igen, meglehet, hogy Putyin megpróbálja majd 
kiterjeszteni a hatalmát Ukrajnán túlra is. Hamarosan beszélni fogunk majd ezekről a dolgokról 
is, de ez még függőben van. 
 
Ez egy óriási hatalmi örvény, amiben a hatalom most megkapaszkodik. Még több hatalmat akar. 
És a hatalom – amennyiben egy személy vagy egy személyiség volna – tudja, hogy most még 
nehezebb lesz hatalomhoz jutnia, mint eddig bármikor. Régebben viszonylag könnyű volt még 
több hatalomhoz jutni. Van egy hadsereged és már hatalmat is szereztetek. Beindítotok egy 
üzletet és már lehet is hatalmatok. Elindítotok egy vallást és ezzel nagyon sok hatalomra 
tehettek szert. De, jelenleg a hatalom nem tud annyi hatalomhoz jutni, mint korábban. Tényleg 
nagyon keményen meg kell érte dolgoznia és ez felbosszantja, haragra gerjeszti a hatalmat, és 
a haragra gerjedt hatalom bizony nem szép látvány! Tehát, most mérges, haragos és megpróbál 
még több hatalomra szert tenni és megpróbál mindent, sőt bármit magába szippantani, amit 
csak tud! 
 
És akkor még itt van ez a szituáció, amiről a Keahak-ban már beszéltem. Putyin elnöknek – ez 
nem számít, én nem mondom azt, hogy ez jó vagy rossz. Engem nem érdekel, hogy orosz vagy 
brazil, ez nem számít – de a helyzet az, hogy volt neki egy előző élete Szent Vlagyimirként, 
valamikor réges régen, úgy i.sz. 880 körül. És most reinkarnálódott ebben az életében, ő lett 
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Oroszország elnöke. Azonban Szent Vlagyimirként mindig is úgy érezte, egész Európa és 
potenciálisan az egész világ hatalmi központja Kiev, így hát Kijevnek kell az új Rómának lennie! 
Ez a hatalmi dinamika bejött a jelenlegi életébe és elkezdte játszani a szerepét, hogy a bolygón 
a hatalom kétségbeesett lett és együtt játsszák ezt a játékot. 
 
Putyin elnök Kijevet akarja. Ez az ő mondhatni szent helye, és onnan akar majd tovább kifelé 
terjeszkedni. De, ne akadjatok ki Putyin miatt. Ő csak a hatalmat képviseli a világ nagyon sok 
vezetőjével együtt. Láthatjátok, hogy hogyan áll most össze az egész hatalmi dinamika a 
bolygón. És a hatalmat illetően van még egy érdekes dolog – a hatalom nem valami okos! A 
hatalom hatalommal bír ugyan, de nem valami okos! Magasra , piedesztálra emeli magát. 
Dicsfénybe vonja magát. Ez a hatalom, de azt már nem ismeri fel, mert nincs meg hozzá az 
intelligenciája, nincs meg hozzá a bölcsessége, hogy megértse – hogy egy aprócska kis fény el 
fogja mosni, fel fogja oldani. A fény olyan a hatalom számára, mint a kryptonit a Superman 
számára. Cauldre több példát is mond erre nekem. Vagyis a fény olyan hatással van a hatalomra, 
mint amikor egy vödör vízzel leöntötték a nyugati gonosz boszorkányt. Pssssssz. (Óz a csodák 
csodájában) A hatalom nem elég okos ahhoz, hogy ezt felismerje és ez elég izgalmas! 
 
Az emberek félnek a hatalomtól. Azt mondják, hogy „Olyan hatalmas!” Hát nem igazán. Igazából 
a fény a hatalom gyenge pontja. Ez a gyenge pontja. Akkor hát mit teszünk? Minden elvárás 
nélkül kisugározzuk a fényünket. Amennyiben bármilyen elvárásotok van, azzal pont azt adjátok 
meg a hatalomnak, amit akar. Az előítéletet, az elfogultságot akarja. Az elvárást akarja. A 
dualitást akarja. Azt akarja, hogy az emberek az egyik oldal mellé álljanak, a sötétség vagy a fény 
mellé. A hatalom ezt imádja. A hatalmat nem érdekli melyik oldal. Egyszerűen csak imádja a 
dualitást. De azt már nem ismeri fel, hogy elég egy kis fény és a hatalom máris elveszíti az 
egyensúlyát. Elkezd meginogni, imbolyogni, megtántorodni és megrázkódni, reszketni, aztán 
pedig szétrobban. 
 
És mi pontosan ezt tesszük most a bolygón ebben az időszakban, amikor a hatalom véget ér. 
Úgy értem, van egy csekélyke kis hatalmatok, ami jelentéktelen, de általánosságban szólva az 
emberek mostanában elkezdték felismerni, hogy már belefáradtak a hatalomba. A szüleik 
hatalomi gáncsoskodásaiba, a szervezetek és üzletágak hatalmi gáncsoskodásaiba. És 
mindennél jobban belefáradtak a kormányok hatalmi gáncsolásaiba. A hatalomnak 
potenciálisan leáldozott, legalábbis az a módja, amit eddig ismertetek. És ezért is van az, hogy 
amit most tesztek a bolygón az, hogy kisugározzátok a fényeteket a bolygóra, óriási hatást 
gyakorol a hatalomra. Nem próbálunk itt megszabadulni a hatalomtól. Egyáltalán nem ezt 
tesszük. Nem próbáljuk meg erővel kiutasítani a hatalmat. Hanem azt mondjuk, hogy „Hé, 
hatalom, itt van a fényem! Na, hogy tetszik?” 
 
Nagyon sok minden történhet most ebben a konfliktusban, ami Ukrajna és Oroszország között 
zajlik. Bevonulhatnak a katonai csapatok. Az orosz csapatok nagyon gyorsan bevonulhatnak és 
elfoglalhatják Ukrajnát, amitől Ukrajna szinte azonnal összeomlana. De, van egy fura dolog a 
Shaumbra padon ülésével, mégpedig az, hogy ez eddig még nem történt meg, igaz? Egy nagyon 
hosszan elhúzódó háború valószínűsíthető. Egy véres háború, ahol rengeteg ember veszti el az 
életét, ami mondhatni az afganisztáni háború következő változata Oroszország számára, ami 
hosszú ideig elhúzódhat sok véres csatával. De, jelenleg a világnak nincs ehhez türelme! 
 
Megtörténhet ebben a helyzetben, hogy leülnek tárgyalni egymással és kidolgoznak egy 
tűzszünetet. Leülnek egymással az asztalnál és megbeszélik a dolgokat. Bár ez nagyon 
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valószínűtlen. Ennek nagyon kicsi az esélye. A hatalom nem szeret tárgyalni. A hatalom a 
győzelmet, az eltiprást szereti. A hatalom mindent magának akar. Nem fogja feladni a 
hatalmának egy részét. És ismételten szólva ne csak a felszínt lássátok, ne csak Putyin elnököt 
lássátok! Nézzétek meg a bolygó hatalom és az energia dinamikáit! 
 
Esetleg az is lehetséges, hogy történik valami, ha elengedően sugározzák a fényüket a bolygóra, 
amitől a hatalom elkezd összeomlani. A hatalom 
elkezd szétesni. Az is megtörténhet, amennyiben 
a fény elvárások nélkül kiragyog, hogy a világ 
egyesül – a világ egyesül – mert ez az utóbbi pár 
év nagy megosztottságot okozott az egész 
bolygón. Megosztottság volt szinte minden 
értelemben, mert most minden a felszínre jön a 
megoldás érdekében. De, el tudnátok most 
képzelni, hogy mi történne, ha az egész világ most 
egyesülne és azt mondaná, hogy „Elég volt! Ezt 
nem fogjuk eltűrni!” – Legyen szó akár arról, hogy 
elvágják a pénzügyi rendszereket, vagy olyan 
dolgokat tesznek, amivel teljes egészében 
leállítják ezt a támadást, hogy az ne tudjon 
tovább folytatódni. 
 
El tudjátok képzelni azt, hogy egy kis fénnyel a 
világ most egyesülni tud? És láttam ezt megtörténni. Azt láttam, hogy nagy szervezetek az egész 
világon most inkább lemondanak a profitjukról és a bevételeikről és azt mondják, hogy „Nem 
fogunk termékeket küldeni Oroszországnak.” – Látni fogjátok, hogy az országok felmondják a 
gazdasági megállapodásaikat. Látni fogjátok, ahogy ezek a régi kapcsolatok véget érnek, mert 
ezzel demonstrálják azt, hogy ez a hatalom nem folytatódhat tovább. 
 
Az egyik dolog, amit látok egy kis fény kisugárzásának az eredményeképpen az egész bolygón 
elvárások nélkül – az az, hogy országok és emberek az egész világon egyesülnek , összefognak, 
és azt mondják, hogy „Elég volt! Elég volt!” – Legyen szó akár Oroszországról vagy Kínáról, vagy 
akár az Amerikai Egyesült Államokról, vagy bármelyik másik országról, az emberek azt mondják, 
hogy „Elég volt már a hatalmi játszmákból! Ennek most már véget kell vetni!” – Elég volt a 
fegyverekkel vívott háborúkból, ahol embereket ölnek. Az emberek ebbe már eléggé 
belefáradtak, de még mindig nem fáradtak teljesen bele annyira, hogy tényleg, igazán elegük 
legyen ebből. Engedékenyek, szolgalelkűek voltak. De azzal, hogy egy kis fényt sugárzunk a 
valódi potenciálokra most a bolygón, talán, esetleg egy nagyon érdekes végkifejlete lesz ennek 
az egésznek. 
 
És ismételten szólva, mindezt elvárások nélkül kell tennünk. És most csak annyit mondok, hogy 
nagyon sok különféle forgatókönyve lehet ennek az egész helyzetnek. Képzeljétek csak el, hogy 
amikor a fény ezeket megvilágítja, melyek jöhetnek a felszínre és válhatnak valósággá. 
 
 
Az emberi személyiségen túl – merabh 
 
Ma sokat beszéltem. Kifárasztom szegény Cauldre személyiség hangját. (Adamus nevet) És most 
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elérkezett az ideje egy kis merabh-nak. Akkor kérnék egy kis zenét és vegyünk egy mély 
lélegzetet, ahogy elkezdjük ezt a merabh-ot! A merabh egy tudatosság váltás. 
 
(megszólal a zene) 
 
Ez itt most annak az ideje, hogy nem kell gondolkoznunk. Én pedig nem fogok olyan sokat 
beszélni és egyszerűen csak megengedjük, hogy a tudatosságunk változzon. 
 
Akkor most vegyünk egy jó mély lélegzetet a mai merabh-unkban! 
 
A merabh a személyiség elengedéséről szól. 
 
Elengedjük a személyiséget, vagy inkább hívjuk ezt úgy, hogy üdvözöljük az új egyéniséget, ami 
az Én Vagyok. Már rengeteg dolgot elengedtetek. És most üdvözöljük az új egyéniséget! 
 
És ez az új egyéniség nem egy kifinomultabb felsőbbrendű emberi részt jelent. Nem! Az emberi 
rész mondhatni félreáll, oldalra lép és azt mondja, hogy „Nem csak az ember vagyok, sokkal 
több vagyok annál. „ 
 
Maga az emberi hatalom, az a hatalom, amit az ember próbált felhalmozni, hogy benne 
maradjon az emberi személyiségében, hirtelen feloldódik. Eltűnik. Az emberi rész felismeri, 
hogy többé nincs szüksége már hatalomra. Nincs szüksége arra, hogy az önazonosságának 
komfortos koporsójában tartózkodjon. 
 
Az emberi rész felismeri, hogy sokkal több ennél. 
 
Akkor, most vegyünk egy mély lélegzetet és csak engedjétek ezt meg! 
 
(szünet) 
 
Nagyon általános dolog az, hogy amikor valaki a spirituális úton jár, akkor minden csak az emberi 
részéről szól. 
 
Megpróbálja megvilágosodottá tenni az emberi részt, ami egyszerűen csak nem történik meg. 
 
Ez arról szól, hogy az emberi rész eljut arra a helyre, ahol képes megengedni, hogy sokkal több 
legyen, mint csupán csak az ember. 
 
Az emberi rész mindössze csak egy része, csiszolata mindannak, akik vagytok. 
 
(szünet) 
 
Amikor az emberi rész kisugározza a fényét, az megvilágítja ezt az összes többi csiszolatot, akik 
valójában az ő részei. 
 
Akkor most vegyünk egy mély lélegzetet és engedjétek meg ezt a személyiség-változást saját 
magatokban, ezt megnyílást arra, akik valójában vagytok. Ismételten nem próbáljuk meg itt 
isteníteni az emberi részt, hanem nyissátok meg magatokat mindarra, akik vagytok – az 
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energiátokra, a lelketekre, a bölcsességetekre, a potenciáljaitokra, a multidimenziós Énetekre. 
 
Erről korábban csak alig tettem említést. Vannak olyan multidimenzionális részeitek, akik a 
többi birodalomban éppen most is tapasztalnak.  
 
Itt az ideje annak, hogy mindezekre a dolgokra megnyissátok magatokat és többé már ne csak 
ebben a szorosra zárt, szűk emberi személyiségben tartózkodjatok, aki csak egy kicsikét több 
intelligenciára, egy kicsit több fiatalságra és egy kicsivel több pénzre vágyik. Nem! Ezt most 
engedjétek el! 
 
Nem próbáljuk itt felpumpálni az emberi részt, hanem hagyjuk, hogy megnyíljon az összes többi 
részre. 
 
Ahogy mindig is mondtam, ez egy természetes folyamat. Ez egy természetes dolog. De, sokkal 
nagyobb kegyelemben történik meg, amikor csak vesztek egy mély lélegzetet és megengeditek. 
 
(szünet) 
 
A személyiség megváltozik, teljesen jogosan. Többé már nincs beskatulyázva, visszafogva akár 
csak az emberi én által. 
 
Az emberi rész összecsatlakozik az Isteniséggel és a Mesteri résszel. 
 
Az emberi rész összecsatlakozik a multidimenzionális énjeivel. 
 
Az emberi rész felismeri, hogy csupán egyik csiszolata, része valami sokkal nagyobb volumenű 
dolognak. Valami olyannak a csiszolata, ami igazán szuverén és szabad. 
 
Ez nem arról szól, hogy az emberi rész szabadsággal rendelkezik, hanem arról, hogy az ember 
felismeri az Én Vagyokban, önmaga egészében létező szabadságot és szuverenitást, vagyis 
önmaga teljességét. 
 
(szünet) 
 
Ahogy ez a személyiség megváltozik, az emberi rész egy kicsit lázadozni fog, időnként furcsán és 
kínosan, kellemetlenül fogja érezni magát. De, aztán az emberi rész elfoglalja az őt megillető 
jogos pozícióját az Én Vagyok teljességében. 
 
Az emberi rész felismeri, hogy többé már nincs szüksége a hatalomra és hogy igazából tényleg 
soha nem is volt rá szüksége. Nincs szüksége arra, hogy megpróbálja megvédeni a 
személyiségét, mert egy sokkal, de sokkal kiterjedtebb valaminek a része. 
 
Az emberi rész nem próbál meg Isteniséggé válni, hanem elismeri a lélek Isteniségét! 
 
Az emberi rész nem próbál meg bölcs lenni, hanem egyszerűen elismeri azt a bölcsességet, ami 
eredendően ott van önmaga összességében. 
 
Az emberi rész nem próbál meg misztikus, rejtelmes lenni, hanem felismeri önmaga nagyon is 
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misztikus részeit, ami a Lélek, az Én Vagyok. 
 
Nem az emberi résznek kell mindezeket a dolgokat megtennie! 
 
Az emberi rész vehet egy mély lélegzetet és valóban megengedheti, hogy azt a személyiséget, 
amit annyira gondosan, alaposan, aprólékosan és időnként nagyon is durván és keményen 
összerakott magának – most elengedje! 
 
(szünet) 
 
Amikor fiatal voltam, talán úgy 12-13 éves, Erdélyben éltem. Ott részesítettek oktatásban egy 
kis csoportnyi más gyerekkel együtt. Úgy 12 éves korom környékén az egyik legnehezebb és 
egyben leggyönyörűségesebb dolgot kellett megtapasztalnom, megtanulnom, mégpedig azt, 
hogy hogyan engedjem el a személyiségemet, mindazt, ami t 12 éven keresztül felépítettem, de 
amit valójában az összes, sok-sok életem alatt építettem fel. 
 
Ez nehéz volt, mert úgy érzi az ember, hogy ezzel elárulja magát vagy elveszíti önmagát. Pont 
azokat a dolgokat, amiken olyan sokat dolgoztatok és amit önmagatokról olyan gondosan 
felépítettetek, most arra kérnek, hogy ezt mind engedjétek el. Ne tagadjátok meg, hanem 
egyszerűen csak engedjétek el! 
 
De miután ezt megtettem, felismertem, hogy ez az emberi személyiség, ahogy azt az emberi 
rész megpróbálja megformálni, az nem igazi, nem az az igazság. Az nem az igazság és nem jelenti 
a szuverenitást. Az emberi személyiség még a legjobb esetben is a tudatosság egy játéka, 
legrosszabb esetben pedig utálat. Az igazság utálata, valamint az ember énjének, a 
teljességének az utálata. 
 
Amikor felszabadítottam magam a személyiségem alól, onnantól szabadon megismerhettem 
saját magamat, az összes részemet. 
 
Onnantól szabadon lehettem tudatosság játék nélkül, anélkül, hogy egy túlságosan 
lekorlátozott személyiséget teremtettem volna magamnak – ahogy ezt ti mondanátok. Képes 
voltam bármikor gyorsan átváltani és megváltoztatni az alakításomat. Tényleg, igazán szabad 
voltam a személyiség-kötelékétől. 
 
Akkor most vegyünk egy jó mély lélegzetet arra, hogy belépünk ebbe a következő csodálatos 
szakaszba, ahol megtörténik a személyiség átalakulása és kiterjedése, valamint amikor tudatába 
kerülünk mindannak, akik valójában vagyunk és közben továbbra is kisugározzuk a fényünket a 
bolygóra minden elvárás nélkül. 
 
Továbbra is kisugározzátok a fényeteket, akár naponta egyszer, vagy csak alkalomadtán, ahogy 
nektek tetszik. De, sugározzátok ki a fényeteket! Tudatosan és elvárások nélkül tegyétek ezt, 
mert a világnak most nagy szüksége van erre! Ez az, amire szükségük van. 
 
Sugározzátok ki a fényeteket, aztán majd később pedig nézzétek meg, hogy ez milyen hatást 
gyakorolt a bolygóra, erre a hatalmi konfliktusra, ami éppen most zajlik. 
 
Nézzétek csak meg, hogy egy kicsike kis fény képes átalakítani a hatalmat. 
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És ezzel drága barátaim külön köszönöm a túloldalon lévő összes Shaumbrának, akik 
összegyűltek itt ezen a napon. És azt mondják, hogy hiányoznak nekik a Shoud-ok. Hiányzik 
nekik ez az együtt töltött idő. De, attól még mindig ráhangolódnak a túloldalról. És ami 
mindennél fontosabb, ti is hiányoztok nekik! 
 
Akkor most vegyünk közösen egy mély lélegzetet, ahogy most befejezzük ezt a Shoud-ot! 
 
Mindaz Vagyok, Aki Vagyok. Adamus Vagyok. 
 
És ne feledkezzetek meg arról, hogy bármi is történjen, minden rendjén van a teremtés 
egészében. Köszönöm. 
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