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Eu Sunt Cel Ce Sunt, Adamus al lui St. Germain
(publicul aplaudă). Mulțumesc.
Haideți să respirăm profund în timp ce începem
acest Shoud. Va fi un Shoud diferit în mai multe
feluri, dar poate unul care, pe măsură ce trece
timpul, va deveni foarte semnificativ pentru voi.
Acest Shoud este într-adevăr în onoarea acelei
conexiuni profunde și adevărate dintre om și
Maestru. Avem oamenii care sunt aici – urmărind
online, aici în Colorado – oamenii care au trecut
prin atât de multe; oamenii despre care am vorbit
ultima dată, am spus că Crimson Circle a ajuns la
acest punct uimitor, într-atât de uimitor încât chiar
Consiliul Crimson s-a schimbat; oameni care au
îndurat atât de mult și, în călătoria lor, și-au păstrat
adevărata lor cunoaștere interioară. Ce avem
acum, aici, în acest Shoud, în această lună, este
acea legătură conștientă și adevărată de acum,
dintre om și Maestru.
Maestrul a fost un concept. Am vorbit despre Maestru în termeni ca fiind înțelepciunea tuturor
vieților. Dar, pentru mulți, Maestrul a fost un concept. V-ați gândit la Maestru. Ați încercat să
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umanizați Maestrul, dar acum a venit un moment pentru voi toți, în care Maestrul, nu numai că
este aici, ci începeți să auziți Maestrul. Maestrul pe care, cu puțin timp în urmă, l-ați invitat în casa
omului, în viața voastră de zi cu zi și, apoi vă întrebați:
„A apărut Maestrul vreodată? Ce se va întâmpla acum?
Ce este acest lucru numit înțelepciune?” Însă astăzi,
devine foarte real faptul că acea legătură dintre voi și
Maestru este făcută, în care începeți să auziți Maestrul
și poate nu în cuvinte, așa cum sunteți voi obișnuiți,
dar îl auziți în inima și sufletul vostru, unde nu vă
mai întrebați: „Unde este acest Maestru despre care
a vorbit Adamus? Este doar pentru alți oameni?” dar,
unde sunteți foarte conștienți de acea prezență.
Haideți să respirăm profund în această zi a omului
și a Maestrului, nu mai este un concept, ci aduceți-l,
aduceți-l chiar aici, în viața voastră. Și asta nu e ceva la
care omul s-a așteptat sau care putea fi chiar anticipat
cum va fi. E diferit. Și poate că ăsta e unul dintre
motivele pentru care a părut că ia ceva timp sau voi
nu ați fost conștienți de asta. A fost doar un concept
intelectual sau filozofic, dar acum devine real.
Spun asta datorită locului în care se află energiile voastre și știu că, uneori, este încă provocator.
Spun asta datorită unui fel de reorganizare a Consiliului Crimson. Am spus recent, că în jur
de o mie trei sute de membri ai Consiliului Crimson au plecat să lucreze cu oameni și în alte
tărâmuri, continuând cu adevărat să se concentreze asupra predării pe care Consiliul Crimson
a făcut-o întotdeauna. Dar acum, ceea ce rămâne din Consiliul Crimson, toate entitățile și
îngerii și cei care îl susțin, sunt aici doar pentru voi. Doar pentru voi. Nu pentru alții care sunt
departe, ocupați cu lucruri diferite, care trec printr-o trezire sau învățare în alte tărâmuri, însă
aici, acum, doar pentru voi. Aveți resursele lor dedicate. Și voi spuneți: „Dar ce vor face ei?
Când vor veni?” Vom ajunge la asta într-un alt Shoud.
Haideți să respirăm profund în acest Shoud. Acesta este momentul în care Maestrul este aici și
voi auziți Maestrul. Respirați foarte profund și, în mod simplu, permiteți asta.
Abia aștept să revăd acest Shoud – poate peste un an de acum înainte, am putea face asta – să
privim înapoi și să spunem: „Poate că acela a fost punctul de schimbare. Poate că Maestrul a
fost acolo, dar pur și simplu nu am auzit realmente niciodată, nu am simțit realmente prezența
niciodată. Dar în sfârșit, într-o zi, am trecut pragul și am permis să se întâmple.”
Așadar, respirați foarte profund.
Să începem partea obișnuită a Shoud-ului. Acum, azi o vom face puțin diferit. Hm. L-am rugat
pe Cauldre să pregătească – dumnezeule – slide-uri (râsete). Acest lucru n-o să se mai întâmple
din nou, niciodată, niciodată, în toate întâlnirile noastre, însă sunt multe pe care eu vreau să le
acopăr astăzi. Ar fi fost prea mult pentru draga de Linda din Eesa să scrie pe tablă o mulțime
de cuvinte și, de asemenea, am vrut un document, ceva ce să puteți tipări pentru voi, să-l
puneți pe ecranul calculatorului vostru sau orice vreți să faceți cu aceste lucruri în aceste zile,
însă ceva de imprimat.
Acum, mult din ceea ce vom vorbi azi e doar un rezumat. Nimic nou. Fără mari revelații sau
ceva de genul ăsta. Este un rezumat al momentului în care ne aflăm. Însă, cer tuturor celor
care participați azi la aceasta, sau dacă o veți vedea mai târziu, să vă adăugați energia, pentru
a uni din nou tărâmurile cerurilor și Pământului, să vă adăugați energia la ceea ce voi discuta,
ca acestea să devină în întregime ale noastre.
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Așadar, într-adevăr, avem o mulțime de slide-uri. Nu sunt un mare fan al slide-urilor deoarece
se pierde o parte din sens comparativ cu a le avea scrise. Însă de dragul vitezei, astăzi vom...
oh, iar scrisul tău este frumos, frumos (către Linda). Da.

Înțelepciunea Shaumbra – Partea 1
Așadar, pentru a începe
cu, înainte de a ajunge
unde suntem, să intrăm în
Înțelepciunea Shaumbra.
LINDA: Oh, Doamne.
ADAMUS: Da. Așadar Linda,
la microfon, te rog. Știi
pentru ce a sosit vremea.
LINDA: O, Doamne. Da. Da.
ADAMUS: E timpul ca eu
să adresez întrebarea și voi
să răspundeți și haideți să
începem astăzi cu întrebarea ce a fost adresată luna trecută. Care este acea relație interesantă
dintre Nikola Tesla și Elon Musk? Care este acea relație?
Du-te Linda, pasează microfonul și să vedem cine ghicește asta corect. Ei continuă să paseze
microfonul (râsete). Nu este un cartof fierbinte, este un microfon. Care este relația dintre Tesla
și Musk?
HORACE: Cred că Elon Musk este – el vine din același Eu Sunt ca și Nikola.
ADAMUS: Același Eu Sunt. Aceeași ființă? Același suflet?
HORACE: Da, același suflet.
ADAMUS: Bine. Bine.
HORACE: Asta este simțirea mea.
ADAMUS: Da. De ce simți în felul acesta?
HORACE: Ei au cumva cam aceeași energie.
ADAMUS: Da. Bun. Hai să aruncăm o privire (pozele lor sunt
afișate alăturat).
LINDA: Noo.
ADAMUS: Unul este foarte dichisit iar celălalt poartă tricou. Errrr!
Unul a trăit acum aproximativ 100 de ani și ceva, celălalt este
foarte contemporan.
HORACE: Da.
ADAMUS: Însă tu crezi că sunt din același suflet?
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HORACE: Da.
ADAMUS: Da. Bine.
HORACE: Acesta e sentimentul
meu.
ADAMUS: Bine. Asta e bine. Nu sunt
răspunsuri greșite cu Shaumbra,
dar există un singur răspuns corect
(câteva râsete). Da. Te deranjează
dacă te ridici?
KERRI: Uhh...
ADAMUS: (își gustă cafeaua și

începe să tușească) Ce e asta? (râsete)
KERRI: Cafea inferioară, clar.

ADAMUS: O, draga mea. Mă așteptam la niște cappuccino fierbinte, cald, proaspăt preparat
manual și...
KERRI: Mașina e stricată.
ADAMUS: Mașina e stricată. Ce e cu tehnologia asta (câteva chicoteli). Și nimeni nu s-a deranjat
să se ducă să ia una din altă parte, pentru mine? (publicul spune: „Ohhh!”) Spun și eu. Nu! Nu,
nu, nu, nu, nu.
KERRI: Sandra...
ADAMUS: Bine, știu...
KERRI: … e limpede că nu ți-ai făcut bine treaba.
ADAMUS: Știu unde ești. Bine.
LINDA: El doar creează o distragere.
ADAMUS: Da, da.
LINDA: Încearcă să-ți dea timp pentru răspunsul tău.
KERRI: Știu! Știu! Bine. Amândoi și-au ținut degetul în aer și l-au scos și au împământat asta,
aici.
ADAMUS: Ce au scos?
KERRI: Chestii interesante.
ADAMUS: Chestii interesante (râsete).
KERRI: Da.
ADAMUS: Dă-mi un exemplu interesant.
KERRI: Mașina extraordinară!
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ADAMUS: Mașina extraordinară.
KERRI: Și apoi au pus asta în spațiu.
ADAMUS: Da.
KERRI: Da.
ADAMUS: Și Tesla...
KERRI: Închipuie-ți extratereștrii s-o vadă zburând. (n.tr.: mașina Tesla)
ADAMUS: Da, da. Închipuie-ți.
KERRI: Asta-i grozav.
ADAMUS: Așadar, Tesla a făcut o mașină?
KERRI: Nu, Elon Musk a făcut o mașină.
ADAMUS: Ce are asta de-a face cu Tesla?
KERRI: Amândoi au mers așa (își pune degetul în gură,
apoi îl scoate afară și îl ține în sus, ca și cum ar simți
briza) și, apoi ei au spus: „Ah! Totul este acolo “.
ADAMUS: „Totul este acolo.”
KERRI: „Și pot aduce asta aici.”
ADAMUS: Ahh! Bine.
KERRI: Însă da, tipul din dreapta (Tesla), el a avut parte de rușine și condamnare și luare în
derâdere de către colegii săi. Cu toate acestea, tipul din stânga (Musk) e pe val.
ADAMUS: Oh, el niciodată n-a...
KERRI: El a ajuns să aibă iubite supermodel.
ADAMUS: … n-a fost condamnat de nimeni, niciodată.
KERRI: De fapt, el a fost agresat și nu a fost tratat bine, ceea ce a stârnit acest foc din interiorul
lui!
ADAMUS: Da!
KERRI: Atunci ajungi să fii stârnit...
ADAMUS: Oh, când spui – sper că am prins asta pe cameră, pentru că atunci când o spui –
spune din nou despre foc.
KERRI: (teatral) A stârnit acest foc în interiorul lui! (râsete). Într-adevăr.
ADAMUS: Este amuzant cum se aprinde energia ta cu...
KERRI: Am fost, știi tu, radiez.
ADAMUS: Da, așa e.
7

Aripile 7
KERRI: Poți vedea?
ADAMUS: Da.
KERRI: Da!
ADAMUS: Da, este minunat.
KERRI: Mă întreb dacă oamenii
observă fiindcă, știi tu, lucrez la asta.
ADAMUS: Corect (mai multe râsete),
însă nu-i nevoie să o faci atât de
publică, încât să-i lăsăm să-și dea
seama că lucrezi la asta. Tu, într-un
fel, doar...
KERRI: (foarte teatral) Eu radiez mai
departe acum!! Cu tot ceea ce sunt.
ADAMUS: Da. Dați sonorul acela mai
încet (publicul aplaudă). Bun.
KERRI: În felul acesta...
ADAMUS: Asta a fost bună.
KERRI: Mi-au tăiat microfonul!
ADAMUS: Nu, îmi place asta. Da.
KERRI: M-au taiat – bine, da.
ADAMUS: Asta e tehnologia.
KERRI: Bine, da.
ADAMUS: Bine. Așadar ei amândoi… (Adamus o imită pe Kerri și își scoate degetul arătător din
gură)... au făcut așa.
KERRI: Da, absolut.
ADAMUS: Bine.
KERRI: De ce nu am făcut-o eu?
KERRI: Da.
ADAMUS: Următoarea întrebare pe care urma s-o pun.
KERRI: Oh, nu mă duc la baie.
ADAMUS: Nu, de ce nu ai făcut asta tu însăți?
KERRI: O fac. O fac.
ADAMUS: Nu, într-adevăr, fă-o. Vreau să spun...
KERRI: Adică să construiesc mașina?
8

Aripile 7
ADAMUS: Nu...
KERRI: Nu sunt...
ADAMUS: Nu, să faci… (își scoate
degetul din gură)… așa și să atragi...
KERRI: Oh. O fac în felul meu.
ADAMUS: Da.
KERRI: În felul meu, eu...
ADAMUS: Bine.
KERRI: Însă nu la nivelul lor. Nu.
ADAMUS: Bine, de ce nu?
KERRI: Nu înțeleg fizica.
ADAMUS: Nici nu trebuie.
KERRI: Matematica.
ADAMUS: Nu, nu e necesar.
KERRI: Ptiu! Ptiu!
ADAMUS: Nu, nu. Asta, categoric, este una din chestiile care-i rețin pe atât de mulți oameni: „Ei
bine, nu am nicio pregătire în asta”. Nu face nicio diferență. Odată ce înțelegeți...
KERRI: (întrerupându-l) Am încercat să mă ascund o perioadă.
ADAMUS: Pardon.
KERRI: Oh, scuze.
ADAMUS: Odată ce ați înțeles cum energ... (râsete) Ba-dum! Bum! Odată ce pricepeți înțelegerea
de bază a energiei, nu este nevoie să știți și nici nu trebuie să știți totul despre fizică, pentru că
voi transcendeți asta cu înțelegerea de bază a energiei și a conștiinței.
KERRI: Da, energia. Da.
ADAMUS: Da. Bun. Mulțumesc.
KERRI: Acesta a fost răspunsul corect, nu?
ADAMUS: Bine (scoate degetul din gură). Acesta va fi noul semn Shaumbra (câteva râsete). Și
asigurați-vă că folosiți acest deget (ținând în sus degetul arătător; mai multe râsete).
LINDA: Îmi pare rău că am ales o persoană așa timidă.
ADAMUS: Încă vreo câțiva.
SHAUMBRA 1 (bărbat): Asta e interesant. Știam că mă vei alege.
ADAMUS: Da.
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SHAUMBRA 1: De fapt, am fost nominalizat pentru un
premiu alături de Elon Musk.
ADAMUS: Oh, tu ești. Ce fel de premiu?
SHAUMBRA 1: Pentru munca pe care am făcut-o în noile
tipuri de tehnologii IOT (Internetul Lucrurilor) și alte
chestii.
ADAMUS: Oh, da. Sună fascinant. Da, da. Ce zici de niște
aplauze puternice (publicul aplaudă).
SHAUMBRA 1: Nu, Eu Sunt-ul. Nu eu. Eu Sunt-ul, nu eu. Eu
doar servesc. Așadar, cred că ambii provin din sistemul
stelar Sirius și coexistă în același timp.
ADAMUS: Bine.
SHAUMBRA 1: Și cred că, într-un fel, sunt aceeași persoană.
ADAMUS: Aceeași persoană, în regulă. Bun.
SHAUMBRA 1: Asta e părerea mea.
ADAMUS: Îmi place asta. Da.
SHAUMBRA 1: În regulă. Țineți-vă bine!
ADAMUS: Nu, îmi place asta. Da. Încă vreo doi. Încă vreo doi.
LINDA: Bine. Dă-mi voie să ajung de cealaltă parte a camerei.
ADAMUS: Oh.
TAD: Va trebui să mă duc la baie (multe râsete). De fapt, chiar miam făcut temele pentru asta. Și sunt cam în genul – n-am știut
prea multe despre ei, cu excepția numelor lor, dar voi trece la
subiect și este ce a spus Horațiu. Am crezut că vin din același...
poate că sunt reîncarnați, sunt aceeași viață, aceeași energie,
aceiași oameni.
ADAMUS: Mm hmm. Amândoi sunt bărbați.
TAD: Salut, băieți.
ADAMUS: Da. Da.
TAD: El se uită direct la mine. Uau.
ADAMUS: Da. Oh, se holbează la tine. Oh, da.
TAD: Oricum.
ADAMUS: Bine.
TAD: Așadar, asta este ce – ăsta este sentimentul meu.
ADAMUS: Bine, grozav. Încă doi.
10

Aripile 7
LINDA: Bine.
ADAMUS: Încă doi. Simțiți cu adevărat pozele sau energia acestor doi domni.
LARRY: Amândoi au devenit cumva complet scandaloși legat de ceea ce se întâmpla în
societate la vremea respectivă.
ADAMUS: Da, da. Da. Bun. Și au ei vreo conexiune anterioară sau actuală, relație unul cu altul?
LARRY: În ceea ce privește energia, da, în ceea ce privește a fi aceeași entitate, nu cred.
ADAMUS: Bine. Bun.
LARRY: Pentru că ei erau destul de diferiți. Tesla era, după standardele vremii lui, cam nebun.
ADAMUS: Da, da.
LARRY: Iar Musk nu atât de mult.
ADAMUS: Există un mic secret aici – iar acesta e adevărat, deși va provoca ceva râsete – Musk
are un bun serviciu de PR (n.tr.: Public Relations = Relaţii Publice) (Linda chicotește).
LARRY: Iar Tesla nu a avut.
ADAMUS: Iar Tesla nu a avut. Și Tesla a recunoscut mai
târziu în viața sa, că ar fi trebuit să aibă oameni care să-i
transmită mesajul pentru el. Nu era foarte bun la... era
bun la socializare într-o anumită măsură, dar nu era o
foarte bună persoană de PR. Când a făcut – el a încercat
să facă mult de unul singur – a părut a fi arogant. Nu că ar
fi ceva în neregulă cu asta (câteva chicoteli). Dar aceasta
este o mare diferență dintre cei doi.
LARRY: Da.
ADAMUS: Absolut. Da. Bun. În regulă. Încă unul. Încă
unul.
LINDA: Chiar în fața ta.
ADAMUS: Oh, acea privire. Sper că înregistrează camerele.
DENISE: Minunatul microfon.
ADAMUS: Da. Cum vezi legătura dintre aceștia doi?
DENISE: Musk privește direct la tine și se conectează direct la sufletul tău. Pentru mine, oricum.
ADAMUS: Nikola face același lucru. Da.
DENISE: Spui că e același lucru?
ADAMUS: E la fel, indiferent unde mergi. Oh! Indiferent dacă te duci...
DENISE: Așa e, se uită direct la tine.
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ADAMUS: … ei încă se uită la tine. În regulă. Așadar, însă energic cum sunt conectați aceștia
doi?
(ea face pauză)
Doar inventează ceva.
DENISE: Ei au intrat în sinele lor unic și au scos afară ceea ce
era în sufletul lor.
ADAMUS: Corect.
DENISE: Tehnologii noi, orice ar fi, ceva nou, ceea ce noi nu
am experimentat.
ADAMUS: Bine. În regulă. Da.
Și, apropo, știți, uneori, atunci când dăm mai departe
microfonul și voi îl primiți și, știți voi, chiar înainte de a-l
avea, vă gândiți: ”Oh, doamne, sper că Linda nu mă alege pe
mine” – asta-i ca și o lumină roșie care se aprinde (râsete), ea
îți va înmâna microfonul. A doua observație: deveniți mentali imediat. Asta-i cumva un reflex,
o reacție, un fel de reacție de supraviețuire, de genul: ”Uh!” Deveniți mentali, însă atunci,
energiile se blochează și, noi vorbim aici despre energie care curge liber. Deci, ceea ce faceți
este doar să inventați ceva. Și mintea voastră va gândi: ”Oh, asta-i o grămadă de rahat.” Dar
veți realiza că de fapt este...
LINDA: O grămadă de
ce? (câțiva chicotesc)
ADAMUS: Nu este
justificat (mai multe
chicoteli). Dar, de fapt,
voi chiar nu sunteți,
pentru că ceea ce
faceți este să ocoliți
mintea (să săriți
peste ea) spunând:
”În regulă, doar am
să inventez.” Ei bine,
când faceți asta, voi,
de fapt, intrați într-o
conștiință cu adevărat
mai înaltă, în gnostul vostru, și poate
că nu veți fi capabili
să-l puneți în cuvinte imediat, așa cum v-ar plăcea, dar, cel puțin intrați în fluxul de energie.
De aceea spun eu mereu ca doar să inventați/imaginați, căci ocoliți mintea și vă permiteți să
intrați în gnost. Și problema este că ați primit microfonul și chiar aveați niște lucruri bune de
spus, dar apoi le-ați blocat. Ați fost foarte mentali. Este – șiffft! – chiar acolo.
DENISE: Căprioara în farul automobilului.
ADAMUS: Da, căprioara în farul automobilului. Dar veți întâlni mai multe situații de genul ăsta,
voi toți, nu neapărat pe Linda înmânându-vă microfonul, dar deodată ceva este acolo și voi
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trebuie să luați o decizie sau să spuneți ceva sau să faceți ceva și apoi vă blocați. Energia
este cu adevărat amuzantă astfel – sau modul în care oamenii au manevrat-o până acum – și
doar se blochează, și acela este momentul în care spuneți: ”Ei bine, doar am să inventez.” Și
apoi, mintea voastră mică spune: ”Ei bine, tu doar inventezi. Nu este adevărat.” De fapt, este
mai adevărat decât ceea ce veți spune din mintea voastră. Este mai adevărat pentru faptul că
acum vă aflați în gnost. Și mintea voastră încă se luptă și încearcă să spună cuvintele corecte,
dar măcar ați mers dincolo de asta. Aș putea spune că erai pe punctul de a spune un lucru atât
de frumos. Nu știai cuvintele, dar erai în energie și apoi a venit acel microfon și s-a închis.
Suntem atât de mult în asta, acum, în ceea ce facem toți împreună, învățăm – oh, nu, nu învățăm
– ne permitem nouă să lucrăm cu energiile. Și, așa cum am spus mai înainte, nu trebuie să știți
nimic despre fizică și sper că nu știți, pentru că asta vă va da peste cap. Nu e necesar să fiți
intelectuali. Asta vă dă peste cap. Înțelegerea de bază a energiilor vă va ridica. Deci, tocmai
erai acolo. Erai acolo. Ai încredere în tine, draga mea. Uf. Uf. În regulă.
LINDA: Încă unul?
ADAMUS: Da, încă unul, te rog.
LINDA: Dap.
ADAMUS: Da. Crash! Tu ești.
CRASH (Dave, fotograful): Într-adevăr! El este.
ADAMUS: Tu ai mereu ceva înaintea feței tale. Nu
ajung să te văd niciodată. Oh, este un aparat de
fotografiat.
CRASH: Mi l-au îndepărtat!
ADAMUS: Da. Ți l-au dat la o parte! (ei chicotesc)
CRASH: Da. Exact.
ADAMUS: L-au luat cu totul?
CRASH: Nu, nu, nu (câțiva râd). Există semne energetice care rămân. Am vrut să te întreb,
asta-i cumva ceva personal, referitor la vizita ta ca Mark Twain, Samuel Langhorne Clemens,
în laborator cu Nikola. M-am uitat la fotografii și am vrut să văd dacă tu ai putea să povestești
mai multe despre asta, pentru că a părut fascinant. Chiar și cu bobina lui, Tesla, așadar, tu ai
experimentat asta etc.
ADAMUS: Însă, ca răspuns la prima întrebare, înainte să răspund la întrebarea ta, care este
relația dintre aceștia doi – Tesla și Musk?
CRASH: Există o conexiune de suflet. Nu aș spune, știi tu, că s-a întors sută la sută ca fiind Elon.
ADAMUS: Exact.
CRASH: Dar...
ADAMUS: Precum într-o reîncarnare?
CRASH: Da. Există un volum semnificativ din acel suflet...
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ADAMUS: Exact.
CRASH: … cred, în Elon din Nikola.
ADAMUS: În regulă. Bine. Sunt toate răspunsuri bune, de fapt, și niciunul dintre ele nu este
chiar corect (câțiva chicotesc). Răspunsul este foarte, foarte evident, pentru mine, în orice caz.
Așadar, ceea ce s-a întâmplat este că Tesla și Musk sunt amândoi visători și vizionari, fiecare
dintre ei, și asta îi face diferiți (de alți oameni); ce l-a făcut pe Tesla diferit de Edison. Edison a
fost un inventator. El era pragmatic. El nu a fost cu adevărat nici măcar pe-aproape de a fi un
visător și un inovator și o persoană care să inspire, precum Tesla.
Tesla, așa cum am vorbit despre asta luna trecută, era cu 100 de ani înaintea timpului său, cu
mult înaintea timpului său, și (a fost) foarte, foarte frustrant pentru el să treacă prin asta. El a
înțeles transmisia de putere fără fir, a energiei fără fir. Chiar acum, aveți toate aceste cabluri
pentru transmisia energiei, înșirate peste tot, pe această planetă. El a știut, la vremea aceea și,
este, de fapt, destul de simplu. Este uimitor faptul că nimeni nu a prins asta. De ce? Planeta nu
este pregătită. Conștiința nu este pregătită. El era atât de înaintea vremii sale. Și așa cum am
spus, el a făcut o treabă foarte proastă cu relațiile sale publice. Și el avea o altă mare problemă.
Care era aceasta? O altă problemă mare (cineva spune: ”Banii”). Banii, categoric. Banii.
Acum, el a petrecut atât de mult timp alergând după bani. Edison a vândut devreme și a avut
câțiva foarte, foarte mari finanțatori în munca sa și de la anumit punct încolo banii nu au mai
fost o problemă pentru Edison. Tesla a vrut să o facă pe cont propriu și, de asemenea, nu a
înțeles cu adevărat afacerile așa de bine. Și el doar – era un fel de visător – el doar a presupus
că banii vor fi acolo și nu au fost niciodată. Și el a făcut lucruri care, dintr-un punct de vedere
practic al afacerilor, nu au fost deloc istețe. El nu a patentat foarte mult din munca sa, care ar fi
trebuit să fie patentată, dar a crezut că era așa o durere în dos, administrativă și, de asemenea,
costisitoare.
El a avut câteva concepte uimitoare de avioane, de roboți, în jurul anului 1892, 1893. Cu mult
înainte ca oricine altcineva să se fi gândit vreodată la asta – și nu avioane cu elice, ci cu turbine.
El chiar a înțeles puterea turbinelor.
A avut o problemă cu banii care chiar l-a împiedicat să facă acele experimente care i-ar fi
plăcut cu adevărat să le facă. Ar fi putut să facă de sute de ori mai multă muncă decât a făcut.
Și el este într-adevăr – ar trebui să-i acordăm meritul
de a fi cel care a adus forța electricității fiecăruia dintre
voi prin CA (curentul alternativ), în particular, și, pur și
simplu, nu i s-a dat destulă recunoaștere pentru asta.
Dar a avut o problemă cu banii și problema banilor l-a
reținut de la a face munca pe care a vrut s-o facă.
(Adamus face o pauză, adresând publicului o privire cu
subînțeles; câteva chicoteli)
Îi sună asta vreunuia dintre voi puțin familiar?
SART: Ce vrei să spui?
ADAMUS: ”Ce vrei să spui?” Da, da (mai multe chicoteli).
El a fost cu mult înaintea timpului său așa cum voi toți
sunteți. Așa cum am spus luna trecută, voi sunteți Tesla
ai conștiinței. El a avut o problemă cu banii care l-a
reținut de la a-și face într-adevăr munca.
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Acum, (problema) asta este dezbătută în celelalte tărâmuri, dacă el ar fi avut banii, cum ar fi
schimbat asta planeta? Era planeta pregătită pentru asta, înainte de toate, pentru transmisia
fără fir a energiei? Asta înseamnă fără niciunul din cablurile voastre electrice și firele și tot
restul de genul ăsta. Totul fără fir. Era planeta pregătită, la acel moment, în esență pentru
călătorii, nu în automobile, ci în adevărate mașini electromagnetice? El a înțeles asta. Și vor
sosi mai devreme sau mai târziu pe planeta asta, nepoluante, non-consumatoare de mari
cantități de energie de tip petrolier – mașini de transport electromagnetice. El a înțeles asta,
cel puțin prin viziunile sale. El a înțeles cum să o facă. Doar nu a avut banii ca să o pregătească
pentru experimente.
El a înțeles, de asemenea, un lucru foarte simplu, și ne mai întrebăm dacă era planeta
pregătită pentru asta sau nu? A înțeles că energia este liberă și accesibilă oriunde. Oriunde
pentru oricine. Este precum ceva extrem de evident, totuși nimeni încă nu a fost capabil să se
prindă de asta? Este pregătită planeta pentru asta? Este pregătită planeta pentru transmisia
fără fir a energiei, energie liberă și abundentă și nepoluantă? Este pregătită planeta pentru
vehicule electromagnetice care merg atât de rapid și sunt nepoluante, fără energie – acestea
nu folosesc deloc așa multă energie. Este pregătită planeta pentru asta? Te face să te întrebi.
Oricare dintre voi, credeți că planeta este pregătită pentru asta? (unii spun: ”Da”, cineva spune:
”Va fi și distractiv”) Da, da. Da.
Și nu vreau să spun că există un răspuns corect sau greșit. Este un subiect pentru o mulțime
de discuții și o mulțime de dezbateri. Unii de pe planetă sunt pregătiți, precum voi și precum
mulți alții – ei bine, restul dintre voi. Voi sunteți pregătiți pentru asta, însă dată fiind acestă
energie liberă, energie fără fir, o persoană care ia medicamente antidepresive, doar o singură
persoană care devine puțin nebună – este același argument ca și în cazul armelor și orice
altceva; ei bine, teoretic, știți voi, toți pot avea o armă pentru a exersa la țintă, dar e suficient
unul – și asta este dilema în care ne aflăm pe planetă în acest moment. Este acolo. Tesla a știut
asta. El a fost cu o sută de ani înaintea vremii sale.

Răspunsul lui Adamus despre Tesla și Musk
Așadar, ce se întâmplă acum între Tesla și Musk? Ei provin din Eu Sunt-uri diferite, din suflete
diferite. Ei nu sunt deloc reîncarnări ale celuilalt. Tesla nu s-a mai reîncarnat de când a plecat în
1943, la vârsta de 86 de ani. A murit, în esență, sărac și singur. Și am ridicat această problemă
pentru că văd atât de multe analogii, legături, între voi și Tesla, până la un punct. Văd că a fost
un briliant vizionar. El știa. El avea înăuntrul lui o cunoaștere. El a avut tot timpul aceste viziuni.
Nu era nici măcar mintea lui
care mergea tot timpul. Era
această con-… era acordat
la un flux de conștiință care
era mereu acolo. A învățat
să nu îl reprime la o vârstă
foarte fragedă.
(pauză în timp ce Adamus
acordă din nou publicului
privirea cu subînțeles)
Să îl permită. Acum, l-a
adus puțin la nebunie în
unele momente, pentru
că mereu curgea prin el. A
avut o problemă legată de
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a rămâne fidel unui proiect sau altuia, deoarece existau o sută de proiecte care soseau prin
sursa lui creativă.
A murit la vârsta de 86 de ani și sinele lui uman a simțit că nu a făcut o treabă prea bună. Era
de fapt, mai degrabă, amărât. A avut un enorm respect pentru Thomas Edison. Ei au lucrat
împreună pentru un timp. Dar, de asemenea, Edison a profitat de el și a simțit că Edison era,
din nou, nu un adevărat vizionar, ci mai degrabă doar un inventator, cumva precum doar un
inginer. Edison a realizat lucruri uimitoare, dar nu a avut viziunea pe care dragul Tesla a avut-o.
Așadar, atunci când a trecut dincolo, chiar la mijlocul celui de Al Doilea Război Mondial, Tesla a
știut că ar fi putut dezvolta anumite arme care ar pus capăt războiului cu mult mai repede. Nu
a fost ascultat de către Departamentul de Război. Descoperise lucruri care cu adevărat doar ar
fi – atât de simplu, folosind energie – el chiar a înțeles energia – care ar fi înfricoșat teribil orice
inamic de pe planetă. Ei bine, a murit chiar în mijlocul războiului și a știut la acel moment că
era cu mult înaintea timpului său și că asta într-adevăr – sună puțin straniu – dar nu era menit
să reușească. Vreau să spun, ar fi putut, dar el a spus că era mult prea înaintea timpului său.
Planeta chiar nu era pregătită. Dar a spus: ”Atunci când planeta va fi pregătită pentru asta,
voi găsi persoana potrivită care să mă transmită prin channel, care să se conecteze cu mine.”
Ai atins asta corect. (Adamus chicotește, referindu-se la una dintre persoanele care a dat un
răspuns). Care să-l transmită prin channel.
Așa că acum să trecem la Elon Musk. Născut în Africa. A avut multe greutăți pe când creștea,
vreau să spun, nimic exagerat, dar nu a fost o viață ușoară. A început să vorbească cu entități
pe când avea aproape trei ani, adică să vorbească conștient cu entități.
(pauză pentru încă o privire plină de subînțeles către public; râsete)
Dar nu a blocat asta. Mai degrabă s-a bucurat de ea. Știți,
era ceva de genul unui prieten pentru el. El a permis-o.
Și atunci când a povestit altora despre asta și ei au spus
că era nebun, el a făcut-o oricum, pentru că într-adevăr
îi plăceau aceste conversații cu entitățile.
El avea o minte foarte bună și ageră, dar, din nou, Elon
Musk nu este cel mai inteligent. Vreau să spun că avea
ceea ce voi ați numi un IQ mare, dar el era deschis și,
de asemenea, precum Tesla, era un vizionar. A venit în
viața asta spunând: ”Vreau să fac ceva. Vreau să creez o
diferență pe planeta asta.”
Când avea doar șase, șapte ani, el vorbea despre cum o
să facă o mașină care l-ar duce pe Marte pe el și pe alții.
Și-a urmat aceste vise. Nu le-a reprimat (încă o privire
plină de subînțeles către public), și atunci când alții i-au
spus că este nebun, el nu a considerat că ar fi așa. Cumva știa că era înaintea timpului său,
într-un fel.
Nu avea de gând să permită problemelor legate de abundență să-l oprească. Nu avea să lase
să-l oprească acea veche problemă centrală a lipsei valorii de sine. A știut că vor fi necesari
foarte mulți bani ca să călătorească către Marte – adică, nu ajungi acolo cu doar 1,75 dolari –
așa că, el a permis abundența în viața sa pentru a-și realiza visul (o altă privire cu subînțeles și
câteva chicoteli). Și-a asumat riscuri imense de-a lungul drumului, deoarece mai degrabă ar
fi încercat și eșuat decât să nu fi încercat absolut niciodată (mai multe priviri cu subînțeles și
mai multe chicoteli).
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Așadar, pe parcurs, a continuat să aibă aceste conversații. El nu a știut cu cine anume vorbea.
Nu a crezut că era vreo entitate angelică. Credea doar că asta făcea parte din procesul său
mental – să vorbească cu aceste ființe. Dar la o vârstă relativ fragedă, dragul Tesla cumva a
simțit în el și a spus: ”Acesta este cel potrivit. Acesta este cel potrivit. El este deschis. El ascultă.
El are viziune. Nu este doar un pragmatic. Cu adevărat are viziune și nu va lăsa niciodată
îndoiala să-i stea în cale.” (mai multe priviri cu subînțeles și câteva chicoteli). Așadar, Tesla s-a
conectat cu Elon Musk și a rămas conectat cu el de-atunci încoace, vorbindu-i în mod regulat.
Acum, Elon Musk nu ar spune niciodată… bună, Elon, că tot veni vorba (câteva chicoteli).
Cumva am presupus că ai putea asculta. Dar Elon nu ar spune vreodată: ”Ei bine, nu, eu nu
transmit prin channel nimic”, la care eu aș replica: ”Deci, Elon, tu știi că există ceva numit
inspirație care te însoțește. Știi că ai atins aceste momente și cumva totul vine laolaltă și tu te
afli în această curgere și poți vedea acolo unde alții nu pot. Și treci dincolo de îndoielile tale,
treci dincolo de partea ta umană și doar îți permiți ție însuți să fii în acel loc mai mare. Și poți
să-l simți în corpul tău și doar poți să-l simți în felul în care rezonează mintea, dar tu știi și că
există ceva mai mult de-atât. Și tu ai aceste momente, multe asemenea momente. Și poate
că nu există cuvinte care sunt spuse, și poate nu există cineva care te însoțește și spune: ‘Eu
sunt Nikola Tesla’, dar Tesla lucrează cu tine. De ce crezi tu că ai numit vreo două dintre firmele
tale Tesla, când, de fapt, ai declarat în mod public faptul că ai mai mult respect, totuși, pentru
Thomas Edison și invențiile lui Edison, totuși iată-te aici, numind firmele Tesla.”
Așadar, Tesla lucrează cu tine și s-ar putea să nu fie chiar
acum despre energia liberă, dar poate că în ultimă instanță
(va fi). Este însă vorba despre o viziune mai măreață pentru
această planetă, un mod mai măreț de a face lucrurile, și
bunul dumnezeu știe că Elon Musk și-a asumat imense
provocări, a pus totul pe masă (altă privire cu subînțeles
către Shaumbra), nereținându-se cu nimic, a dorit săși asume riscul și nu l-a supra-analizat. Aceste este unul
dintre lucrurile care chiar îmi plac la energia lui Elon, el
nu analizează în exces. El ajunge la un punct în care se
conectează cu ceea ce noi numim cunoașterea sa, el o
simte, o vede, ca să spunem așa, și o știe, și apoi o urmează.
Și el a ajuns aproape la limită de un număr de ori în ceea ce
privește succesul și eșecul afacerii, dar, de asemenea, a găsit
că asta este puțin palpitant (mai multe priviri cu subînțeles
și câteva chicoteli). Și aici el se conectează cu Tesla și văd
relația continuând pentru o vreme. Pentru mine este emoționant, pentru că legătura mea cu
Tesla, în particular, este prin Mark Twain. Tesla și Twain au fost prieteni buni, prieteni dragi și
atunci când Mark Twain a murit, Tesla s-a întristat foarte profund, căci a fost unul dintre ultimii
lui prieteni adevărați. Ei au petrecut mult timp în laborator, dar din nou, acea energie de
legătură dintre ei – ei erau amândoi vizionari. Erau amândoi foarte deschiși. Ei erau amândoi
puțin înaintea timpului lor, Tesla cu mult mai mult decât Mark Twain. Dar amândoi aveau
abilitatea de a vedea și de a simți și de a se deschide în spații mai mărețe. Ei au ieșit din faza lor
de Găină Lașă, găină de rahat, din modul de a fi un om mic. Ei au ieșit din cutiile lor și au trăit
cu adevărat. Ei și-au urmat pasiunile.
Ei au avut îndoieli, ca și voi, o mulțime de îndoieli. Bietul Tesla a fost la un moment dat atât de
ridiculizat de către presă și de către mediul academic și Musk a fost atacat de către mulți, dar
ei au trecut dincolo de aceste îndoieli pentru că îndoielile sunt meschine. Îndoielile voastre
sunt atât de mărunte, totuși, s-au făcut deja atât de mari, sunt precum o ciupercă și acoperă
orice altceva. Tesla și Musk au avut îndoieli. Musk încă are îndoieli, dar respiră o dată și merge
dincolo de asta și își urmează viziunile și pasiunea lui.
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Așadar, asta este conexiunea dintre ei, dintre noi și Tesla și Musk. Văd asta cum continuă pentru
destulă vreme și (văd) lucruri minunate sosind de la Elon Musk și de la aceia care lucrează cu
el și aceia care sprijină în mod energetic ceea ce realizează Tesla și Musk. Așa că, asta este
legătura, dragii mei prieteni, da. Și ar trebui să fie atât de multe aluzii pentru voi, despre viața
voastră.
Nu ați venit aici doar pentru o altă viață. Nu ați venit aici ca să fiți acoperiți de îndoieli. Nu
ați venit aici să fiți plângăcioși. Ați învățat să fiți așa, dar nu ați venit aici pentru asta (câteva
chicoteli). Nu ați venit aici să fiți victime. Ați venit aici cu o viziune, ceva cu mult mai mare – de
fapt, probabil prea mare. Vreau să spun, viziunea a ceea ce noi facem (este) poate probabil
puțin prea mare, dar haideți să scuipăm pe asta și doar să mergem mai departe (cineva spune:
”Da”). Da. Da. O voi face… Voi vorbi despre asta într-o clipă. Așadar, asta a fost prima parte din
Înțelepciunea Shaumbrei.

Înțelepciunea Shaumbra – Partea a doua
Partea a doua, Linda cu microfonul, cum v-au servit energiile în ultima lună sau cam pe-acolo?
Și asta este o întrebare cu alegeri (răspunsuri) multiple.
LINDA: Oh!
ADAMUS: ”Minunat.”
LINDA: Hei, am putea doar...
ADAMUS: ”În regulă, dar cu peripeții, câteodată.”
LINDA: Suntem gata?
ADAMUS: ”Derutant sau de natură să
dezorienteze,” ”Agonizant” sau ”Altele”. În
regulă, Linda, ce a fost asta?
LINDA: Ei bine, am putea să distilăm acel
ultim lucru în ”S-a terminat cu a fi pui mic, pui
de rahat”? (n.tr.: Chicken Little, găină mică,
este o expresie americană care semnifică o
persoană care face o dramă din nimic sau o
persoană lașă) Asta e ce era? (câteva chicoteli)
ADAMUS: Da.
LINDA: Bine.
ADAMUS: Nu avem loc pentru asta.
LINDA: Oh.
ADAMUS: În mod absolut, nu avem loc pentru asta, pentru a fi găină lașă și ceea ce apare din
asta, din a fi mic și a vă acoperi pe voi înșivă cu îndoială. Doar că nu merită. Și voi știți asta. Ați
fost prietenii îndoielii pentru mult timp. Este un prieten foarte, foarte, foarte rău.
Așadar, luna trecută sau aproximativ, cum a fost în viața ta, Vince?
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VINCE: Derutant și… (lovește ușor în microfon)… derutant și (microfonul pornește)… iată.
ADAMUS: (chicotește) Da.
VINCE: Nu-l pot auzi, dar asta-i...
ADAMUS: Ce anume?
VINCE: Ce?! (ei chicotesc)
ADAMUS: Nu te îngrijora de asta. Te pot auzi.
VINCE: În regulă. Derutant și de natură să dezorienteze.
ADAMUS: Derutant, în regulă. De ce?
VINCE: Lucrurile nu mai funcționează ca de obicei.
ADAMUS: Oh, bun.
VINCE: Totul. Nu e vorba doar de electronice.
ADAMUS: Vreau să simți în asta – ”Lucrurile nu mai
funcționează ca de obicei” – asta-i o binecuvântare.
VINCE: Ei bine, nu știu asta atunci când îmi uit aparatul
auditiv și ochelarii (ei râd).
ADAMUS: Pentru oameni este îngrozitor, dar, de fapt,
este o binecuvântare. O să ajungem acolo înainte de
finalul...
VINCE: Bine, aleg varianta asta.
ADAMUS: În regulă, bine. Asta-i tot ce cer.
VINCE: O voi permite.
ADAMUS: Asta-i tot ce cer. Bun. Mulțumesc.
LINDA: Mulțumesc.
ADAMUS: Cum a fost ultima lună sau aproximativ? Oh.
ALAIN: Trebuie că am făcut ceva greșit (Adamus chicotește). Ce vine la mine este minunat și
derutant.
ADAMUS: Oh, interesant.
ALAIN: Dar nu în același timp.
ADAMUS: Nu în același timp. Și este mai mult minunat sau mai mult derutant?
ALAIN: Se deplasează înainte și înapoi destul de repede, așa că nu sunt sigur.
ADAMUS: Găsești că este enervant faptul că mergi dintr-o parte în alta?
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ALAIN: De fapt, asta este cumva o experiență bună, căci apoi poți experimenta partea
minunată.
ADAMUS: Of, of.
ALAIN: Este prea rău că nu poți rămâne acolo, și aste este bucățica derutantă.
ADAMUS: De ce crezi tu că se întâmplă asta, acest înainte și înapoi? De ce crezi că se întâmplă
asta?
ALAIN: Mult prea multă îndoială rămasă.
ADAMUS: Ei, puțin, da. Există ceva din asta.
ALAIN: Prea multă conectare la conștiința de masă.
ADAMUS: Ceva din asta. Acestea sunt, într-o oarecare măsură, dar există ceva care chiar
depășește asta.
ALAIN: Acestea sunt cele mai mari.
ADAMUS: Acestea sunt cele mai mari. Ce spuneți de această întreagă chestiune – am spus că
ziua de astăzi este dedicată Maestrului și omului – ce spuneți de faptul că Maestrul sosește
înăuntru cu înțelepciunea? Omul încearcă s-o umanizeze și asta vă va aduce zile de agonie.
Când omul încetează să încerce să înțeleagă, când omul realizează că nimic nu mai este așa
cum era înainte și totul pare să fie cu susul în jos; când omul realizează marea viziune a ceea
ce naiba se întâmplă, că voi schimbați totul, atunci deodată vă dați seama că: ”Ah! În regulă.
Asta este doar o parte din proces.” Așadar, zilele minunate sunt atunci când tu doar lași să se
întâmple. Zilele agonizante apar atunci când există rezistență, când încerci să umanizezi.
ALAIN: Da, în ceea ce mă privește, simt zilele sau orele, minutele minunate, nu există cuvinte.
ADAMUS: Nu există cuvinte.
ALAIN: Pentru că nu există nicio explicație.
ADAMUS: Da. Da.
ALAIN: Este ființare. Și apoi confuzia, dezorientarea
că nimic nu funcționează.
ADAMUS: Da.
ALAIN: Veștile sunt teribile și tu încerci să permiți în
toiul acestui asalt.
ADAMUS: Îhm. Este chiar dificil.
ALAIN: Este foarte dificil.
ADAMUS: Da.
ALAIN: Și cuvintele cumva intră în mintea ta și este foarte dureros.
ADAMUS: Ce-ar fi dacă ți-aș spune că va fi tot așa încă vreo doi ani.
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ALAIN: Minunat!
ADAMUS: Da.
ALAIN: Întrebarea este dacă asta se va încheia după doi ani?
ADAMUS: Exact. Ei bine, ceea ce spun este că te afli în mijlocul acestui întreg fel de… știi, ai
omul și ai Maestrul și rezonanța nu se află cu adevărat acolo. Este ca și cum brațele diapazonului
de acordare nu lucrează împreună prea bine. Nu în mod necesar din cauza Maestrului, dar
omul iese din rezonanță și nu poate să se descurce cu asta. Și pe cât de mult spui: ”Oh, vreau
schimbare”, în momentul în care schimbarea sosește așa cum o face acum, începi să ieși din
rezonanță cu toate și apoi spui: ”Oh, asta este o zi teribilă și tot echipamentul se strică și nimic
nu mai merge bine”, dar apoi în ziua următoare, fluturi și unicorni. Da. Și ăsta este un fapt de
viață în prezent. Odată ce îl înțelegi și spui: ”În regulă,
asta este. Vom face această schimbare aproximativ aici,
și da, există partea mecanică, corpul biologic, mintea
care va fi într-adevăr în formă pentru puțin timp”, atunci
este mult mai ușor să te descurci cu asta. Da.
ALAIN: Să încetez să gândesc.
ADAMUS: Să încetați să gândiți, iar asta e greu de făcut.
Și omul spune: „În regulă, trebuie să mă gândesc la a
înceta să mai gândesc” (câțiva chicotesc). Nu poți s-o
faci, așa că mergi afară la o plimbare lungă. Cântă.
Gătește. Fă ceva.
ALAIN: Oh, nu. Nu vrei asta (râsete).
ADAMUS: Cântatul sau gătitul?
ALAIN: Oricare. Oricare din ele (ei chicotesc).
ADAMUS: Oricare din ele!
ALAIN: O să merg la plimbare! (Adamus chicotește)
ADAMUS: Te-am auzit cântând de câteva ori.
ALAIN: Ohh.
ADAMUS: Ai dreptate (mai multe râsete).
ALAIN: Mulțumesc.
ADAMUS: Găsește-ți o altă profesie. Mulțumesc.
Aveți opțiuni multiple aici, cinci dintre care să alegeți. Ce spui?
LULU: Toate, concomitent.
ADAMUS: Toate, concomitent.
LULU: Depinde cine e în fața mea (ea chicotește).
ADAMUS: Da. Da. Toate, concomitent și, poți să fii în regulă cu
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asta chiar acum, pentru că asta e ceea ce se întâmplă.
LULU: Respir.
ADAMUS: Tu știi și eu știu, omule, tu vrei ca totul să fie drăguț și încântător, dar treci printr-o
schimbare teribilă și, urmează să dai de toate astea, concomitent. Absolut.
LULU: Da.
ADAMUS: Da. Bun. Încă unul, deoarece cred că ajungem la subiect. Cred că voi chiar înțelegeți
tot ce se petrece aici. Da.
SHAUMBRA 2 (femeie): Salut.
ADAMUS: Salut. Vrei să-ți faci o poză cu mine?
SHAUMBRA 2: Sigur (ea chicotește și publicul
spune: „Oooo!”).
ADAMUS: În regulă, bine. Hai (ei pozează pentru
fotografie). Bun (ei chicotesc). Mulțumesc.
SHAUMBRA 2: Cu plăcere.
ADAMUS: Deci, acum că am trecut peste asta.
SHAUMBRA 2: Sigur (ea chicotește).
ADAMUS: Deci, da, care din ele?
SHAUMBRA 2: Ei bine, aș spune, „Altele”. Am luat
cumva recent această decizie, să permit doar ca tot ceea ce nu mă mai servește să fie, pur și
simplu, eliberat. Și așa că, am sărit înapoi în...
ADAMUS: Nu e asta amuzant?
SHAUMBRA 2: Da! E înspăimântător și e palpitant și e înveselitor și simt universul propulsândumă pur și simplu către ceva atât de palpitant! Și abia am luat această decizie că vreau doar să
pășesc în scopul cel mai înalt al sufletului meu și să fiu complet activată și să fac lucrul pe care
sunt aici să-l fac!
ADAMUS: Așa.
SHAUMBRA 2: (foarte animată) Și e realmente înfricoșător! (râsete) Și, bineînțeles, există toate
aceste voci, familia mea și toată lumea. Am dat preaviz la serviciul meu. O să mă mut, o să
călătoresc. Cumva fac pur și simplu acest lucru și este atât de palpitant!!
ADAMUS: E palpitant!
SHAUMBRA 2: E grozav! Se întâmplă schimbări!!
ADAMUS: Și mâine o să te simți: „Sunt așa de nebună. Ce fac?”
SHAUMBRA 2: Mda (câteva chicoteli).
ADAMUS: „Oh, doamne. Am nevoie să,” știi tu. Mda. „Ar trebui, pur și simplu, să mă îngrop,” știi.
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SHAUMBRA 2: La luna plină am plâns. Am tras un plâns bun. Mi-a prins bine.
ADAMUS: Da, puțin plâns (ea chicotește). Da, da. Da.
SHAUMBRA 2: Da. Așadar, mă tot îmbăiez în divin și cânt
și fac toate lucrurile acelea doar ca să mă mențin, într-un
fel, pe măsură ce se desfășoară. Deci...
ADAMUS: Bun. Excelent. Și vă puteți imagina cum a fost
pentru Nikola Tesla, de exemplu, să aibă aceste viziuni
mărețe și apoi să îi spună toată lumea că e nebun, că e
doar un visător, că nu știe despre ce vorbește? Au trebuit
peste 100 de ani — sau mai puțin, 75 de ani — pentru
puțină reabilitare cu privire la asta. Dar vă puteți imagina
prin ce a trecut? A văzut, a știut, dar apoi toată lumea a
spus că e nebun și el a început oarecum să creadă asta.
Dar, totuși, încă avea acea pasiune înăuntru.
Și îmi place să îl folosesc pe Tesla ca exemplu și chiar pe
Musk, pentru că ei au trecut prin ceea ce treceți voi, dar ei erau inventatori, ei o făceau în
alte feluri — mecanice — voi o faceți cu energia și conștiința, așa că este puțin diferit, dar
același scenariu. Voi ați venit în această viață pentru ceva foarte specific. Ați spus: „Nimic nu
mă va opri,” dar apoi ați dat de lucruri precum conștiința de masă și îndoială și mintea și toate
celelalte și, ei bine, au creat o mulțime de greutăți.
Așadar, ceea ce vreau să fac astăzi este puțin diferit de ceea ce facem în mod normal, am slideuri, care nu îmi plac în mod normal — vreau să trec printr-un fel de rezumat al punctului în
care ne aflăm. Da, dacă aș putea primi podiumul, vă rog. Punctul în care ne aflăm.
Voi știți toate astea. Am vorbit despre ele înainte, nu e nimic cu adevărat nou, aici. Dar fiți
alături de mine cu asta pentru a împământa realmente aceste energii acum, așa încât ele să
nu fie doar acolo afară, astfel încât ele să fie în viața voastră și să ajute la echilibrarea acestei
întregi veniri laolaltă a Maestrului și omului.
Așadar, să începem.

În ce punct suntem?
Respirați profund. Puteți închide — oh, luminile spre public sunt închise. Ah! Am ocazia să
folosesc acest aparat sofisticat al lui Cauldre (telecomanda pentru derularea slide-urilor).
În ce punct suntem? Asta e o întrebare bună.
Din când în când avem nevoie să luăm, într-un fel, o pauză ca aceasta — Tobias a făcut-o
din când în când cu voi, el a numit-o Vârful Îngerului sau a lua o Pauză de Odihnă sau în fine
— pentru că, așa cum ați simțit de la acea ultimă întrebare, energiile sunt peste tot. Și ceea
ce am simțit realmente despre voi în ultima lună sau două este oscilatul, trecerea prin toate
aceste chestii diferite de la „Încântător” la „Nu îi mai pot face față,” trezindu-vă în unele dimineți
și neștiind dacă puteți să continuați să o faceți și apoi trecând la zile în care, pur și simplu,
Permiteți, pentru că nu v-a mai rămas altceva. Asta e. Minunate zile și, apoi permiteți, aveți o
zi bună de Permitere, ce faceți în ziua următoare? Vă treziți, vă dați jos din pat și încercați să
umanizați toate astea din nou, și...
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SART: În budă (râsete).
ADAMUS: (chicotind) Da, cum a spus atât de elocvent Sart, “În budă.” Da, în budă.
Ați putea să vă opriți și să vă oferiți un moment
și să înțelegeți că toate astea sunt destul de
naturale. E totul destul de natural. Când luați în
considerare lucrurile prin care treceți, că lucrați la
nivele multiple în același timp; sunteți om, sunteți
Maestru, sunteți multidimensionali; aveți toate
aceste vise ciudate care se petrec acum, este vorba
despre unde ar trebui să fiți. Chiar este. De fapt,
ați ajuns acolo puțin înainte de vreme. Ei bine, cu
destul de mult înainte de vreme. Dar acestea sunt
indicii ale Realizării. Doar indicii. De fapt, e o veste
bună.
Dacă mi-ați fi spus cu toții: „Viața e chiar bună,
totul e bine, îmi place serviciul meu, sunt fericit
cu familia, merg acasă în fiecare seară la 17:30,
cinez și mă uit la televizor și viața e bună,” aș pleca
(râsete). Aș pleca. Nu, pentru că asta înseamnă că
sunteți încă amorțiți. Nu există conștiință. Sunteți
atât de afundați în conștiința de masă, că nici măcar nu vă pot trage afară. Dar prin a spune: „O
zi este bună, următoarea zi e nasol și apoi am zile când totul e nasol și nici măcar nu pot să-mi
mai dau seama. Nici măcar nu știu ce se petrece,” asta e realmente bine. Puteți să fiți împăcați
cu asta? În regulă, bine.
Așadar, unde ne aflăm? Acesta este un grup mic de oameni, foarte mic! Știți, când vă uitați la
el, avem o grămadă de oameni care citesc sau ascultă materialele din când în când, doar din
când în când, dar realmente doar un grup de bază minunat de — eh, să pun un număr pe
el? Realmente un grup de bază, de bază, care este cu adevărat dedicat Realizării sale — nu
față de Crimson Circle sau nimic de genul ăsta, ci Realizării sale — că lucrăm, probabil, cu
aproape doisprezece, cincisprezece mii de oameni. Asta e chiar puțin, vreau să spun, luând în
considerare cât de mulți oameni sunt pe planetă. Deci, este un grup foarte mic de oameni ce
aduc un nou nivel de conștiință pe planetă. E o sarcină mare. E o sarcină mare.

~ Permiterea
Tesla a încercat să aducă electricitatea, curentul alternativ și apoi, a încercat să aducă energia
liberă, iar Musk aduce transportul și consumul de energie cu adevărat avansate. Voi aduceți
conștiința. Nu veți avea niciodată vreo carte scrisă despre voi. Nu veți fi niciodată pe coperta
vreunei — mai există reviste? — niciodată pe coperta de la Rolling Stone (râsete). Dar, ceea ce
faceți este pur și simplu uimitor. Mă întreb uneori dacă e prea copleșitor când vă spun asta. E
ca și cum: „Cine, eu? Măruntul de mine să aducă toate acestea pentru planetă?” dar răspunsul
este da. Cineva trebuia să o facă (câteva chicoteli).
Voi permiteți corpul vostru de energie liberă, mergând dincolo de ADN-ul ancestral. Treaba asta
cu ADN-ul ancestral se petrece de milioane de ani. Voi încercați să îl schimbați într-o singură
viață, chiar aici. Voi încercați să — că veni vorba, e cunoscut de asemenea drept corpul de
lumină. Mie nu îmi place prea mult acel termen, deoarece toată lumea capătă această viziune
pufoasă că strălucesc sau toate celelalte. Voi încă veți avea biologia, dar va fi a voastră și va fi
mult mai eficientă energetic, dar nu veți străluci neapărat, ei bine, ca un corp de lumină.
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Mie îmi place să-l denumesc corpul de energie liberă. Nu are nevoie de nicio altă energie. Nu
este al nimănui altcuiva. Nu e conectat la ADN sau nimic de genul ăsta. Este al vostru. Deci, voi
faceți asta și, apoi, din când în când plângeți și spuneți: „Oh, am o zi într-adevăr grea. Mă doare
corpul.” Da! (câteva chicoteli) Da! În regulă, Tesla (n.tr.: referindu-se la Shaumbra), trăiți cu asta.
V-ați asumat o sarcină mare. Nu intenționez să par nepăsător, doar uneori.
Voi permiteți, de asemenea, cunoașterea voastră. Când mergeți uneori direct în creier, vă
blocați acolo. Energia rămâne blocată în creier; creierul o împinge în jos în corpul vostru.
Foarte simplu. Când treceți dincolo, așa cum a făcut Tesla și așa cum face Elon Musk, ei merg
în viziunea lor, iar eu nu mă refer la viziunea lor oculară; ei merg în imaginea de ansamblu,
la gnost, cunoașterea. Voi ați avut gnost cu mult, mult timp înainte să aveți creierul vostru
omenesc. Eu îl numesc creierul antic. Ați avut gnostul și apoi a venit creierul și a preluat, întrun fel, conducerea. Noi ne reîntoarcem la gnost, dar acesta va fi cu mult mai complet și mai
aclimatizat la această planetă decât era când obișnuiați voi să îl folosiți în mod regulat.
Așadar, voi vă întrebați de ce aveți aceste zile confuze. Corpul și mintea voastră se schimbă
și, în același timp, invitați un oaspete să intre și să locuiască cu voi — Maestrul vostru. Acum,
Maestrul nu folosește energie sau ocupă loc sau nimic de genul ăsta, fură puțin din vin și
din burbon (n.tr.: coniac și anumite varietăți de whisky) ci doar atât (câteva râsete), dar voi
îl invitați pe Maestru în viața voastră umană. Asta, în sine, e o sarcină monumentală care ar
trebui să dureze vieți pentru a fi făcută. Voi aduceți înăuntrul vieții voastre energie pură și
lucrul ăsta numit înțelepciune. Asta va da total omul peste cap. O să-l tulbure pe acel om atât
de rău, pentru că omul încă încearcă să se facă
pe sine să se simtă puțin mai bun, puțin mai sexi,
puțin mai bogat. Astea pleacă pe apa sâmbetei.
Toate astea dispar. Nu sunt relevante. Nici măcar
nu sunt parte din jocul pe care îl jucăm. Voi faceți
toate acestea și apoi vă întrebați: „De ce, oh, mă
doare câteodată spatele și, știi, am avut o zi
lipsită de energie.” Păi, bineînțeles! Ar fi trebuit
să fiți morți până acum (multe râsete și câteva
aplauze). Chiar vorbesc serios, de fapt. Chiar
vorbesc serios.
Nu există cafea bună în casă? Vin în vizită o dată
pe lună și nu pot primi o cafea decentă. Aș putea
să o primesc pe asta cel puțin caldă sau ceva? E
ca și cum, oh.
LINDA: Ce vroiai să ai cu asta?
ADAMUS: Oh, ăă, cafea caldă sau ceva. Asta e… îîh.

~ Schimbarea Relației cu Energia
Așadar, mai departe. Asta e chiar important. Ceea ce facem noi chiar acum, chiar acum este că
schimbăm relația cu energia. Asta e un fel de fizică, dar nu trebuie să fiți ingineri sau fizicieni.
Doar trebuie să înțelegeți că există conștiință, există energie. Conștiința aduce înăuntru energia
pentru a o servi într-o varietate de feluri diferite. Asta e. Asta e Fizica Adamus 101 sau 901.
Schimbăm relația cu energia, felul în care vine ea către voi. Voi ați tot servit energia de multă
vreme. Sunteți un servitor de foarte multă vreme — servitor al corpului vostru și al minții
voastre. Doar ați supraviețuit de la o zi la alta. Ne-am simțit așa de bine la recentul Ahmyo
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Retreat. A fost o schimbare care s-a petrecut acolo, nu doar pentru oamenii care au fost acolo,
ci pentru Shaumbra. Suntem în acest punct, acum, unde schimbăm relația, dinamica cu
energia, iar energia este lucrul care aduce creația în expresie.
Așadar, ceea ce facem acum este să spunem: „Stai așa o secundă. Eu nu trec prin timp și spațiu,
ele trec prin mine. Nu mă duc afară să iau energie, ci ea curge în viața mea.” Asta e o schimbare
imensă și va aduce dubii mari, iar voi o să vreți să trișați. O să spuneți: „Ei bine, în regulă, voi
continua cu programul lui Adamus de aici — totul vine la mine, vine la mine — dar încă voi
continua să rezist dincolo și încă voi lucra din greu pentru energie și încă mă voi lupta cu ea,
pentru orice eventualitate.” Tesla nu ar face asta! Musk nu ar face asta! Nu cred. Elon, ai face-o?
(uitându-se în camera de filmat; câteva chicoteli) Mulțumesc că stai treaz până târziu ca să
urmărești asta… peste o săptămână sau așa ceva. Deci (Adamus chicotește). Știu.
Deci, dragi Shaumbra, acum eu am devenit distras (mai multe chicoteli). Ah! Schimbăm întregul
fel în care permiteți energiei să lucreze pentru voi. Asta e o schimbare mare și voi veți deveni
realmente confuzi, Vince, realmente confuzi legat de ce se întâmplă în viața voastră, confuzi
mental și orice altceva. Apoi respirați
profund și înțelegeți ce se întâmplă și
lăsați energia să vă servească (Linda îi dă
cana înapoi). Mulțumesc.
LINDA: Vrei o ciocolată Girl Scout Thin
Mint?
ADAMUS: Nu cred că o să iau o Girl Scout,
dar e posibil să cer un ceai.
LINDA: Ăău.
ADAMUS: (soarbe din cafeaua sa și se
strâmbă) Există ceva ceai în casă?
LINDA: Ce fel ți-ar plăcea?
ADAMUS: Ceva de plante, crescut în aer liber (râsete). Nu știu. Pur și simplu, orice altceva decât
cafeaua asta. Îîh! Ceai fierbinte. Ceai de lămâie. Unde eram? În regulă.
Voi vă schimbați relația cu energia. Asta e imens. Și închipuiți-vă asta în felul următor. În
regulă, iată-vă aici, Vechea Energie, târându-vă pe pământ, târându-vă în sus pe acel deal, acel
deal fără de sfârșit. Târându-vă. E foarte cald și uscat și sunteți înfometați și toată lumea vă
lovește. Așa obișnuia să fie înainte. Acum, respirați profund și sunteți într-un paradis tropical
— Vila Ahmyo — și toată energia vine, pur și simplu, spre voi. E pur și simplu acolo. E pur și
simplu acolo. Nu înainte sau după, este pur și simplu acolo la momentul potrivit și este exact
cantitatea potrivită. Este proiectată de voi, pentru voi și este pur și simplu acolo. Asta e ceea ce
faceți în această viață și asta e cu-adevărat esența problemei la care lucrăm acum, schimbarea
relației noastre cu energia.

~ Eliberarea Conștiinței de Masă
În același timp, voi eliberați gravitația conștiinței de masă. Asta este, am de gând să spun,
o năpastă. Conștiința de masă este precum catranul, lipiciul. E o povară și o greutate și vă
trage înapoi, înăuntru. Am făcut prima noastră eliberare minunată a conștiinței de masă la
evenimentul Ahmyo Retreat, un fel de test și, a mers chiar bine.
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Acum, urmează să simțiți unele dintre efecte. Ea se va întoarce și va încerca să vă apuce, dar
noi practic facem asta… (Adamus arată ambele degete
mijlocii)... către conștiința de masă (publicul strigă “Uuu!”
și aclamează). Ehh, voi doar arătați (degetele mijlocii) către
asta! Da, precum (scoate degetul din gură) și apoi (degetele
mijlocii) (râsete). Încerc să mențin lucrurile simple și să nu
devin prea stufos, dar știți, este timpul. Este timpul doar să
spuneți: „Conștiință de masă, ești frumoasă, dar ești dincolo.
Eu nu mai sunt sclavul tău.” (cineva spune „Da!”) Nu mai sunt
sclavul tău (ea spune din nou „Da!”) Ajunge, ajunge (publicul
aplaudă și fluieră și câteva exclamații „Ajunge”). Simt că sunt
un pastor într-o biserică, duminica (mai multe râsete). Unde
este corul, corul când ai nevoie de el?! (cineva strigă: ”Dă-mi
un Amin!”) Amin! Amin! (publicul strigă „Uuu” și multe râsete
și ea strigă din nou „Amin!”). S.L.A. — Slavă lui Adamus (mai
multe râsete).
Așadar, asta e una importantă și este foarte dificilă și o să provoace unele din acele zile în care
o să fiți, pur și simplu, extenuați din cauza conștiinței de masă. E o gravitație.
Acum, în regulă, stați cu mine aici pentru un moment. Aș fi dorit să fi avut ceaiul. Deci, îl avem
pe Tesla lucrând cu Musk. Îl avem pe Mark Twain, prieten cu Tesla, iar ei încă mai comunică
într-o mulțime de feluri diferite.
Îl avem pe Tesla acum, care exprimă un interes pentru Crimson Circle, nu doar pentru că eu
vorbesc despre el, ci pentru că e fascinat — el e un inovator al energiei și este fascinat de
această întreagă nouă întorsătura a inovației energiei, care se întâmplă. Nu i-a trecut niciodată
prin cap că, de fapt, voi v-ați putea schimba relația personală cu energia. Nu i-a dat prin cap.
El e… (Linda îi aduce ceai). Ohhh, așa mai merge. Mulțumesc. Chiar nu îmi place să fiu așa de
pretențios.
LINDA: Mda, sigur.
ADAMUS: Dar acum dă-mi voie să îl gust înainte să te îndepărtezi (câteva chicoteli în timp
ce el soarbe). Eh, ăsta e bun. Ăsta e bun (publicul strigă „Iee!” și câteva aplauze; ea îi oferă
bomboanele din nou). Ăă, nu. Dă-le mai departe. Te rog. Te rog.
Deci, îl avem acum pe Tesla, care exprimă un interes. El și cu mine am avut câteva discuții
bune. El se interesează de Crimson Circle nu din cauza treburilor voastre spirituale fanteziste,
care pe el încă nu îl conving. Dar el e în genul: „În regulă, iată aici câțiva care chiar pătrund în
fizica profundă, fizica reală a energiei,” un subiect care pe el l-a fascinat mereu. Așadar, el este
mai mult decât interesat și lucrează acum cu o altă ființă pentru a ajuta la ceea ce voi ați numi
esențialmente un program de comunicare — nu e tocmai un program program, e doar un
tipar de comunicare — care va ajuta realmente la eliberarea acelei conștiințe de masă. Este o
frecvență.
Acum, cel cu care lucrează — asta ar trebui să nu fie o surpriză pentru voi — este dragul nostru
John Kuderka, absolut (publicul aclamează și aplaudă). Absolut. Deci ei…ar trebui să îi vedeți
pe ăștia doi. Oh (câțiva chicotesc). Ei lucrează la cum să dezvolți — o voi numi frecvență, lor nu
le prea place cuvântul ăsta — dar cum să dezvolți această comunicare? Iar eu am spus înainte,
energia e doar comunicare. Asta e tot ceea ce este. Cum să dezvolți o comunicare rafinată
care ajută pe cineva să elibereze realmente conștiința de masă? Și din această lucrare inițială
asupra eliberării conștiinței de masă, este posibil să fie extinsă și asupra altor lucruri precum
vechea programare hipnotică și lucruri de genul ăsta. Dar ăsta este lucrul la care lucrează
Nikola și John. Iar ei au un fel de, ceea ce eu aș numi, laboratorul lor. Vreau să spun, acesta nu
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are — ei bine, de fapt are câteva instrumente fizice, într-un fel fizice. Cu asta își petrec ei zilele
și nopțile. Nu știu când vor fi pregătiți să o discute, dar vă țin la curent (cineva spune „Uau”).
Da, da (cineva strigă „Uuu!” și mai multe aplauze). Deci, da, presupun că vă plac slide-urile.

~ Ajunge
De aceea, legat de încotro ne îndreptăm noi, legat de
ceea ce facem noi chiar acum, eu spun ajunge. Trebuie,
pur și simplu, să depășiți vechile lupte, vechile voastre
cauze. Sunt lipsite de semnificație. Chiar sunt. Fie că vă
luptați pentru Isis sau vă luptați pentru pădure sau ce o
fi, nu mai este lupta voastră. Nu este. Ați mers mult prea
departe dincolo de asta. Ați absolvit. Sunt alții care fac
asta. Toată munca pe care ați făcut-o în trecut nu se va
pierde. Sunt alții. Voi a trebuit să vă dați cumva la o parte
din drum ca să faceți loc pentru ei, pentru ca ei să poată
trece cumva prin evoluția lor, pandeluția lor. Voi sunteți
într-un loc diferit acum. Voi sunteți Tesla ai conștiinței.
De aceea spun eu „Ajunge!” Trebuie să trecem peste
chestia asta, ca să ne putem mișca mai departe.
Voi faceți toate acestea în timp ce omenirea se îmbarcă
în noua ei evoluție. Urmează să auziți mult mai multe
despre asta, nu neapărat de la mine, ci de la alții, despre
schimbările care se petrec acum cu biologia umană și cu mintea. Ele au fost prin preajmă de
milioane de ani. Nu s-au schimbat prea mult. Se schimbă atât de rapid chiar acum, atât de rapid,
odată cu apariția lucrurilor despre care vorbesc — tehnologia artificială și nanotehnologia.
Așadar, asta e în totalitate despre ceea ce prevedeam eu în cartea care urmează să fie scrisă
foarte curând — Timpul Mașinilor — cum omenirea merge într-o direcție, iar conștiința de
masă încearcă să vă tragă în ea și noi ne permitem nouă înșine să mergem în altă direcție.
Nu e de mirare că sunt zile proaste și unele zile bune. Nu e de mirare că trupul vostru, mintea
voastră, totul, visele voastre, totul pare cu susul în jos și, exact aici ar trebui să vă aflați chiar
acum.

~ Origini Antice și Simplitate
Ceea ce facem noi împreună, aici, nu este cu totul nou. Își are originile cu mult timp în urmă,
iar ăsta e un lucru bun, deoarece voi continuați să vă întoarceți la ceea ce am discutat, la
ceea ce am convenit, la visul din Templele din Tien în Atlantida, la visul din vremea lui Yeshua,
când am plantat cu adevărat semințele pentru venirea Maestrului, semințele divinității și apoi
munca pe care am făcut-o în Școlile Misterelor. Așa că asta nu e cu totul nou. Urmărește o
cunoaștere, iar voi vă spuneți vouă înșivă tot timpul: „Fac ceea ce trebuie/lucrul corect. Sunt
fixat pe țintă?” Simțiți în asta pentru un moment. Cea mai mare problemă este că voi căpătați
toate acele dubii.
Cum se face asta? Păi, se face destul de simplu. Înainte de toate, înțelegeți ceea ce facem și de
aceea vorbim astăzi. Când aveți o înțelegere, o înțelegere mentală legat de ceea ce se petrece,
este mult mai ușor. Când mintea este confuză și nu aveți o imagine clară, ăsta e momentul în
care dați într-adevăr de bucluc. Și apoi permiterea a ceea ce este natural, a ceea ce urmează
să vină oricum.
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Și, bineînțeles, asta nu e deloc pentru cei slabi de inimă. Eram aproape jumătate serios când
am spus că ar trebui să fiți morți până acum. Nu este pentru cei care cochetează cu metafizica.
Nu este pentru cei care încearcă să salveze lumea cu activismul lor New Age. Nu este pentru
cei care au nevoie doar să repare câteva găuri în barca lor, ca să spun așa. Este pentru cei
care sunt absolut dedicați, acesta este cel mai important lucru pentru ei, care nu au de gând
să lase viața asta să treacă fără să o facă. Asta nu e pentru cei care gândesc: „Ei bine, poate
viața următoare, poate cealaltă.” Pur și simplu nu e vorba de asta. Este mult prea copleșitor.
Voi știți, eu știu că în unele zile vă plângeți că treceți prin una din acele zile dure, în special
dezorientarea din minte, dar luați în considerare
prin ce treceți cu adevărat. E destul de minor,
luând în considerare toate celelalte lucruri.
Luând în considerare toate lucrurile.
Dar asta nu este pentru cei care cochetează.
Ăsta nu e un loc pentru amatori și, chiar de la
bun început am încercat să îi dau afară. Am făcut
totul. Am fost insuportabil. Eh, aș fi făcut asta
oricum (câteva chicoteli), dar am făcut tot ce
mi-a fost cu putință ca să spun: „Ăsta nu e un loc
pentru amatori, fiindcă vreau ca energia să fie
clară pentru cei care sunt cu adevărat pregătiți
să schimbe relația lor cu energia și cu conștiința.”

~ Efecte
Așadar, aveți toate aceste schimbări intense în corpul vostru, dezorientare în gândire, credeți
că o luați razna. Oh, astea sunt cele mai rele. Acele seri lungi târzii când nici măcar nu puteți
gândi. Vreau să spun, nu vă puteți opri din gândit, dar nu puteți gândi clar. Acelea sunt cele
mai rele. Treceți prin toată această disociere cu prieteniile voastre, familia voastră, conexiunile
voastre karmice vechi și apoi sunteți acuzați că faceți parte din cine știe ce cult, pentru că
abandonați o familie care vă zgândărește tot timpul și care fură energie de la voi și, știți, apoi
e ceva în neregulă cu voi pentru că spuneți: „Ajunge. Ajunge cu karma aceea veche.”
Acelea nu sunt relații bune, multe dintre ele. Chiar nu sunt și voi știți asta, dar sunteți cumva
prinși în ele, în trecut. Atât de mulți dintre voi au eliberat acele lucruri, ele chiar nu erau bune
pentru voi. În ultimă instanță, voi schimbați întreaga dinamică a tiparelor de familie și a
vechilor prietenii și a partenerilor de viață și lucruri similare nu doar pentru a vă elibera pe voi,
ci și pe cealaltă persoană, pentru ca apoi să puteți fi de la suflet la suflet, mai degrabă decât de
la karmă omenească veche la karmă omenească veche. Vă eliberați pe voi înșivă.

~ Provocări
Așadar, niciunele din lucrurile astea nu sunt ușoare. Vă confruntați cu atât de multe provocări,
dar înainte de a vă lăsa prinși în asta, într-un fel, ele sunt atât de puține. Știu că provocările
sunt insurmontabile în unele zile și, totuși, nu sunt cu adevărat. Haideți să aruncăm o privire
asupra lor.
Aș spune că acum, cea mai mare provocare pentru voi sunt îndoielile cauzate de toată
programarea cea veche și hipnoza și conștiința de masă. Și de aceea Nikola și John lucrează
amândoi 24 de ore din 24, chiar dacă nu au ceasuri, însă lucrează, deoarece ei înțeleg că
această hipnoză veche și conștiință de masă provoacă îndoieli, iar îndoielile vă vor extenua
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garantat. Vă vor extenua. Vă pierdeți pasiunea când sunt o grămadă de dubii.
Dar, după cum am spus, Tesla și Musk au avut o grămadă de îndoieli, însă ei le-au recunoscut.
Ei au spus: „Aceea e o îndoială.” Ei au recunoscut acea sporovăială a minții: „Aceea e îndoială
și nu am de gând să particip deloc în ea. Ajunge.” Da, îndoiala o să urle la voi: „Da, dar ești…”
indiferent ce. E ca și cum: „Ajunge. O să intru în viziunea mea, în cunoașterea mea și merg
dincolo de îndoieli.” Îndoielile chiar sunt cea mai mare provocare pe care o aveți în acest
moment.
Și apoi nerăbdarea. Asta probabil că e una despre care
aud cel mai des în comunicările voastre nocturne cu mine:
„Când se va întâmpla? Cum de nu e încă aici?” Și voi știți
răspunsul meu la asta (cineva spune „Doar permiteți”)
Doar permiteți: „Și,” am spus: „De fapt, deja s-a întâmplat.
Despre ce vorbești?” „Ăăăă, dar nu s-a întâm-…” (cu o voce
plângăcioasă și publicul râde) Deja s-a întâmplat. „Da, dar,
dar, știi tu, nu mie, ci altcuiva” și, e ca și cum, știți, într-una
din zilele astea o să realizați deodată că sunteți realizați, și
o să faceți: „Doamne, asta e așa de ușor. Deja s-a întâmplat.
Tot ce trebuia să fac era să o întâlnesc. Asta e tot ce trebuia
să fac. De ce nu mi-ai spus asta Adamus?” (Adamus aruncă
din nou o privire înțepătoare; râsete) Mulțumesc pentru
ceai, Linda.
Nerăbdarea: „De ce durează atât de mult?” Sunt o grămadă
de ajustări ale energiei ce se petrec, așa cum știți — corpul,
mintea, tot restul. Dacă s-ar petrece toate deodată, nu ați fi aici. Corpul vostru, pur și simplu,
s-ar evapora — cum îi spuneți — combustie spontană — puff! ați ieși de aici. Nu ar fi un loc
rău acolo unde ați merge, dar ați făcut o alegere să stați, așadar sunt multe, multe, multe
straturi de schimbări care apar pe multe nivele și, știu că zilele devin realmente dure. Faceți o
baie bună fierbinte, serios. Sare de mare. Beți un vin într-adevăr bun. Nu chestia aia ieftină pe
care o beți de obicei, ci onorați-vă. Ăsta e momentul să vă cinstiți pe voi și să spuneți: „Fac asta.
Permit.” Dar nerăbdarea.
Când v-am spus asta, știți, data ascensiunii sau Realizării voastre este deja stabilită, voi vreți să
știți data, evident. E ca și cum, nu. Lăsați-vă pe voi înșivă să experimentați lucrurile prin care
treceți în acest moment. Nu vă faceți griji pentru dată. Va fi acolo.
Așadar, respirați profund cu asta. Totul e aranjat. Avem acum Consiliul Crimson totalmente
focalizat pe a lucra cu voi pentru a ne asigura că nu explodați (cineva spune „Mulțumesc,
băieți” și câțiva chicotesc) Mulțumesc, da. Ce amabil.
Încă una importantă. Încă una importantă — lipsa de energie. Că veni vorba, pe măsură ce vă
adăugați energia la acest document pe care îl creăm, asta o să fie realmente de ajutor pentru
cei care vin după voi. O să fie o cărticică pe care ei o găsesc pe parcurs și asta practic spune: „În
regulă, iată unde ești în realizare.”
Așadar, haideți să respirăm profund și doar să ne adăugăm energia la aceasta. În regulă, bine.
Energie scăzută. Sunt o mulțime de nemulțumiri despre asta și deseori vă gândiți că este (așa)
deoarece îmbătrâniți. Nu acesta este motivul, de fapt. În realitate, corpul este interesant și aceia
dintre voi care sunt medici și oameni de știință mă vor contesta fără discuție pe (subiectul)
acesta. Corpul devine mai eficient pe măsură ce îmbătrânește. Corpul este proiectat să fie mai
eficient din punct de vedere energetic. Punctul vostru de vedere contemporan este acela că
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trupul îmbătrânește și apoi se îmbolnăvește și pe urmă devine obosit și după aceea moare. În
realitate, nu este proiectat în felul acesta.
Proiectul original al corpului, creat în parte de către voi, este că pe măsură ce corpul se
maturizează și câștigă experiență, învață cum să se ajusteze. Învață cum să se vindece mai
repede. Învață cum să fie mai eficient cu energia. Învață cum să încetinească ceea ce voi
numiți procesul morții. Învață cum să fie mai destins cu el însuși. Vă uitați la el ca, știți, când
sunteți tineri, aveți o mulțime de energie și, îmbătrâniți și totul se cam năruie. Nu este, de
fapt, proiectul original al corpului, așa că haideți să revenim. Să revenim la înțelepciunea din
biologia voastră. În realitate, (corpul) ar trebui să devină din ce în ce mai înțelept, să înțeleagă
cum să folosească energia pentru a-l servi, nu să folosească moartea pentru a-l servi. Aceasta
este una din reorientările pe care le vom face cu energia. Vom arunca câteva dintre aceste
concepte vechi care nu au fost niciodată puse în aplicare cu adevărat, de la început, și care,
realmente nu vă servesc acum.
Așadar, haideți să respirăm profund cu asta.
Biologia voastră, chiar și în cazul aducerii corpului de lumină, biologia voastră obișnuită,
realmente are încorporată înțelepciunea de a fi mult mai eficientă energetic. Nu credeți ce se
spune despre îmbătrânire, deloc. Nu credeți. Sunt anunțuri și reclame și este întreaga conștiință
de masă. Nu este adevărat. Corpul devine mai înțelept pe măsură ce înaintează în vârstă
(publicul aplaudă). Mulțumesc. Aceștia sunt oamenii în vârstă care aplaudă (el chicotește).

~ Abundența și Energia
Următorul (subiect) pe listă, și acesta mă supără cu
adevărat. Este problema mea despre problemele
voastre. Aceia dintre voi care încă mai aveți probleme
cu abundența. De ce? De ce? Oh, nu-mi povestiți mie
despre viața voastră mizerabilă. Nu, asta primesc tot
timpul când întreb. Spun: ”De ce aveți încă probleme
cu abundența?” ei intră ca într-o programare repetată
– ”Pentru că sunt abuzat/folosit/exploatat și sunt o
victimă și nimeni nu mă place și legea și comuniștii și
guvernul și extratereștrii, ei toți – este o conspirație.”
Este ca și cum, uau, trebuie că vă distrați cu asta (câțiva
chicotesc), vreau să spun, pentru că o manifestați foarte
bine. Trebuie că aveți o experiență plăcută.
Pentru oricine de aici, oricine ne privește, puteți fi
abundenți în orice moment. Nu trebuie să știți despre
afaceri. Nu trebuie să fiți super inteligenți. Puteți
fi, efectiv, proști. De fapt, este de ajutor, într-un fel.
Abundența este doar o curgere de energie și permiterea
ca ea să vă servească. Asta este tot. Nu are nimic de-a
face cu băncile sau cardurile de credit sau noua voastră monedă – Bitcoin-urile, da – moneda
cibernetică sau orice. Nu are nimic de-a face cu asta. Are de-a face cu afurisitele voastre de
probleme de stimă de sine. Aveți de gând să lăsați energia să vă servească sau nu? Asta este
tot. Asta este tot. Voi spuneți: ”Oh, da, dar eu!...” Treceți peste acele probleme de stimă de sine.
Ori vă urcați în barcă și navigați cu noi, ori coborâți naibii. Nu vrem greutate moartă. Urăsc să
fiu așa – nu, nu urăsc. De fapt, îmi place să fiu așa (râsete).
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Nu există loc acolo unde mergem, pentru problemele voastre de lipsă de abundență. Dacă
aveți o problemă de lipsă de abundență, dacă vă tot plângeți și vă tânguiți despre bani și ceea
ce nu aveți și când va cădea lingoul de aur din cer și mana cerească va veni prin indiferent ce,
treceți peste asta chiar acum. Asta este. Terminați. Terminați. Nu este loc pentru asta acolo unde
mergem, pentru că acolo unde mergem, totul este despre reorientare, schimbarea relației
voastre cu energia. Dar dacă voi încă nu sunteți vrednici, dacă încă sunteți o victimă, dacă încă
vă place să fiți săraci – așa am să vă etichetez pe toți, dacă aveți probleme de abundență, încă
vă place să fiți săraci -– și nu este loc pentru asta. Când învățăm despre conștiință și energie și
aplicarea ei în viața voastră, nu este loc pentru asta.
Acum, îndoielile sar și spun: ”Da, dar, dar…” Bine, haideți să facem ca un Tesla. Haideți să trecem
dincolo de îndoieli. Haideți să ne extindem dincolo de acestea. Există o lume de energie care
vă așteaptă. Sunteți pregătiți să o lăsați să vă servească? Asta-i tot. Nu, nu veți deveni bogați
și nu veți deveni săraci, pentru că pur și simplu nu va conta. Aceste cuvinte ies din vocabular.
Voi doar sunteți în abundență, permițând energiei să vă servească.
Asta nu este o schemă pentru îmbogățire rapidă. Asta nu este despre a avea toți banii pentru
a cumpăra avioane și toate (lucrurile). Niciunul dintre acestea nu înseamnă nimic la un anumit
punct, dar acesta este (momentul) când ele pot veni la voi. Aceasta este coincidența ciudată
sau ironia, presupun, în acest lucru. Când pur și simplu nu mai contează, când știți că energia
este disponibilă 24/7 și nu vă pasă cu adevărat, nu trebuie să aveți un cont mare în bancă,
un mare orice, atunci este (momentul) când puteți să le aveți. Și sunt chiar acolo. Dar dacă
o faceți pentru asta, dacă sunteți în asta doar pentru că vreți să aveți o mulțime de bani și
așa mai departe, ați venit în locul nepotrivit și asta vă va omorî. Nu vreau să spun asta doar
la modul figurativ, vreau să spun asta literalmente. Vă
va omorî, pentru că energiile vor fi prea intense. Veți fi
în locul nepotrivit pentru a permite cu adevărat noua
noastră relație cu energia.
Așadar, dacă încă sunteți în acest întreg lucru al sărăciei,
doar… acesta nu este locul pentru voi. Vă invit, cordial
vă rog, vă rog, vă rog, vă rog, vă rog plecați, de dragul
celorlalți. Dacă încă țineți strâns de sărăcie, dacă încă este
modul în care operați felul vostru de viață, dacă încă sunt
cămașa și rochia pe care le îmbrăcați în fiecare dimineață,
acesta nu este locul (potrivit) pentru voi. Și acești oameni
sunt cu adevărat drăguți. Ei nu vă vor spune să ieșiți naibii
afară, dar eu o voi face. Doar, știți… nu, nu este aspru. Este:
”Fără rahat, ajunge.” Sunt sătul de asta. Singurul lucru care
trage în jos o mulțime din lucrarea Shaumbrei sunt aceia
care insistă să fie săraci, pentru că ei nu sunt inovatori ai energiei. Ei nu sunt Tesla ai energiei.
Ceea ce facem noi nu este să încercăm să facem bani sau ceva. Noi schimbăm dinamicile
pentru a permite energiei să lucreze pentru voi. Inversăm orientarea. În loc să fim servitori la
tot restul, inversăm orientarea către Eu Sunt – ”Eu permit, Eu sunt abundent” – și, pur și simplu,
nu este loc dacă veți juca jocul sărăciei. Treceți peste asta acum. Dați-i drumul. Faceți acea
alegere în interiorul vostru și apoi urmăriți cum abundența curge în viața voastră. Și știu că
unii dintre voi mă înjură chiar acum, dar cred că cei mai mulți dintre voi înțeleg de ce trebuie
să spun asta. Și știu că pe unii dintre voi vă roade dacă încă aveți probleme cu abundența, și
spuneți că nu este vina voastră. Este vina voastră, din perspectiva faptului că încă vă place
asta. Încă vă place asta. Treceți peste asta. Avem locuri în care să mergem.
Bun. Ah! Îmi place să fiu un măgar. În regulă, să trecem mai departe (râsete).
LINDA: O faci bine!
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ADAMUS: Mulțumesc.
Așadar, focalizarea noastră curentă, unde ne aflăm chiar acum, dacă ar fi cumva să marcăm
asta în Timp-Spațiu; focalizarea noastră prezentă, destul de simplu, am vorbit mult despre
asta. Noi schimbăm relația personală cu energia. Asta este tot. Schimbăm relația noastră
personală (cu energia). Nu încercăm să schimbăm tot restul lumii și modul în care (lumea)
folosește energia, ci schimbați asta în viața voastră, lăsând-o să curgă în viața voastră. Energia
nu înseamnă doar bani. Energia este totul. Este energia pentru corpul vostru. Este energia
pentru a aduce creațiile voastre. Este energia pe care o aveți pentru creativitatea voastră. Este
totul. Schimbăm această relație. Noi – cum îi spuneți – voi schimbați paradigma sau ceva de
genul ăsta, dar asta este cel mai mare lucru pe care-l facem chiar acum. Și de aceea spun că nu
este loc dacă veți juca jocul săracului aici. Va lucra, de fapt, împotriva voastră. Veți juca jocul
săracului și în același timp veți încerca să lăsați energia să lucreze pentru voi. Se va întoarce ca
un mare bumerang, vă va lovi drept în gât și știți ce se întâmplă pe urmă.
Dacă vă jucați pe ici pe colo cu energia până la nivelul la care mergem și, lucrul vostru de
bază este faptul că sunteți săraci și problemele voastre de abundență, încă adunați asta în
jur, această energie se va întoarce și vă va servi pe voi săracii, cum nu v-ați putut imagina
niciodată, pentru că noi doar alimentăm sărăcia. Alimentăm lipsa de abundență. Dacă sunteți
cu adevărat pregătiți să vă deschideți și să aveți ceea ce ați numi abundența pozitivă, urmăriți
cum intră în viața voastră și schimbă lucruri. Așadar, aici ne aflăm. Aceasta este problema
numărul unu.

De la Atracție la Creație
Vom pleca de la ceea ce oamenii numesc Legea Atracției, care este în regulă, dar este orientată
foarte mental, este foarte umanizată. Vom pleca de la asta, la a fi ceea ce numesc Centrul
Creației, și sunteți voi. Voi sunteți centrul, voi sunteți creatorul și noi provenim de acolo. Nu
încercăm să facem acest artificiu mental de a spune: ”Sunt o persoană bună, las să mi se
întâmple lucruri bune. Sunt o persoană bună, atrag lucruri bune.” Asta-i rahat. Asta-i makyo.
Voi n-o credeți. Spuneți cuvintele și nu le credeți. Tot timpul când spuneți asta sunteți ca și
cum: ”Sunt așa un idiot (râsete). Sunt lipsit de valoare. Nimeni nu mă place. Eu sunt o persoană
bună. Aduc energie bună.” Veți aduce energie, dar vă va face încă și mai idioți decât înainte.
Asta este. Așadar vom merge dincolo de asta în a fi
Centrul Creației. Acum, asta-i important, pentru că, în
mod normal, voi atribuiți creația lui Dumnezeu (Adamus
aruncă publicului o altă privire lungă, pătrunzătoare)
și voi sunteți Dumnezeu de asemenea. Cu adevărat
simplu.
Voi permiteți înțelepciunea Maestrului în viața voastră
umană. Este o perioadă de mari ajustări. Nu că Maestrul
este o pacoste sau ceva, dar ați avut milioane de ani
în acest corp și (această) minte, în acest mod de a fi și,
deodată, există această altă prezență și, într-o zi o puteți
percepe ca fiind supărătoare și în următoarea zi o puteți
percepe ca fiind o binecuvântare. Este înțelepciunea.
Este înțelepciunea, și câteodată înțelepciunea poate
fi realmente supărătoare, ca atunci când vă spun ceva
cu adevărat înțelept și eu știu că uneori vă supărați. În
regulă, exemplu prost (câțiva chicotesc).
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De la Gândire la Conștiință
De asemenea, locul în care ne aflăm chiar acum și în ce constă centrul atenției noastre, este
ceea ce eu numesc Noua Gândire. Tobias a adus-o cu un număr de ani în urmă, și, într-un fel,
a plantat sămânța. Acum o vom lăsa pe aceasta să înflorească. Noua Gândire, mai degrabă
decât doar folosirea creierului pentru gândire, urmează să intrăm în conștiință. Intrăm în ea.
Tocmai acesta a fost lucrul despre care v-am vorbit înainte și v-am spus, știți, nu blocați această
energie în creier. Creierul este în regulă, dar este foarte limitat. Noi mergem mai departe. Noi
mergem în conștiință, în gnost, și este puțin înfricoșător. Dar, deodată realizați că este un nou
mod de gândire grozav. Este un nou mod de experimentare grozav. Așadar, este unul din
lucrurile prin care trecem. Nu este de mirare că aveți zile în care sunteți confuzi, într-un fel.

Este Real?
Așadar, vine o întrebare acum, ce puteți, ce ar trebui să faceți? Pentru că vă aud întrebând tot
timpul. Ei bine, sunt câteva elemente de bază. Înțelegeți că Realizarea sau iluminarea este
reală pentru voi, și că (aceasta) este un fenomen natural. Vreau să spun, vă întrebați câteodată:
“Este real?” și apoi vă jucați cu asta. Aduceți îndoielile acolo înăuntru și vă aduceți speranțele
și aspirațiile acolo înăuntru și apoi aduceți întunericul înăuntru, și pe urmă aduceți înăuntru…
jucați acest întreg joc, cu asta.
Este real? Absolut. Absolut și, este un fenomen
natural. Nu este nimic care să poată fi lucrat de către
om. În ceea ce privește omul, depinde numai de el
să permită, așa cum am discutat la (evenimentul)
Ahmyo Retreat, de fapt, cred că există mai multă
pasiune pentru iluminare din partea Maestrului decât
este chiar din partea omului. Voi credeți că este omul:
”Oh, te rog, te rog, salvează-mă din acest loc”. De fapt,
simțiți în asta pentru un moment. Există o pasiune în
înțelepciunea Maestrului care cred, de fapt, are o mai
mare pasiune și dorință pentru acest lucru decât are
chiar omul. Dacă simțiți în asta și realizați cât de plin
de înțeles, cât de pasionant este pentru Maestru, întrun fel, vă face să credeți că este în regulă să întețiți
puțin pasiunea voastră.
Realizarea este foarte reală pentru voi și aceasta este
acea conștiință de masă și, în mod specific, lucrul la
care Tesla și John lucrează chiar acum. Vă trage înapoi
și vă întrebați: ”Este real? Mi se va întâmpla mie? Este
totul doar un mare joc?” Este atât de real.
Și pe urmă, sunteți trași înapoi și, acelea sunt zile greu de privit. Este atât de real și cunoașterea
voastră știe asta și, apoi, următoarea zi, conștiința de masă v-a prins de glezne, pe urmă v-a
prins până la talie și apoi v-a prins până acolo (nasul lui). Acelea sunt zile grele.
Ce este de făcut? Ei bine, înțelegeți ce se întâmplă. Reveniți la ceea ce creăm aici – acest
document. Înțelegeți ce se întâmplă și, deodată, nu mai există panica și confuzia. Este ca și
cum: ”Dumnezeule, ce se întâmplă în viața mea?“ Deci, înțelegeți ce se întâmplă și reveniți la
asta. Nu doar cuvintele, ci energia pe care o puneți aici, înăuntru, toți o puneți aici, înăuntru,
chiar acum. Reveniți la asta.
Și apoi, bineînțeles, am spus-o destul ca să vă fac să vomitați, dar, permiteți mai degrabă
decât să opuneți rezistență sau să controlați. Ce permiteți? Realizarea voastră, Maestrul vostru,
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oricum vreți s-o numiți. Împlinirea voastră. Și pe urmă se ridică îngrijorarea: ”Ei bine, dacă
permit, mă deschid către energiile întunecate.” Nu există nicio energie întunecată. Realmente
nu există. Acesta este un vechi joc al conștiinței de masă.
Ceea ce permiteți, apropo, când vorbim despre Permitere, sunteți doar voi. Nu folosesc lumea
de afară în legătură cu Permiterea. Eu vorbesc despre voi permițând Sinele vostru, Eu Sunt-ul.
Vă permiteți pe Voi. Asta este tot. Lăsați-vă Sinele să vină la voi înșivă. Asta este. Nu este vorba
despre lumea de afară. Nu este vorba despre a-l permite pe Gary (prietenul lui Tad). Ei bine,
puteți. Ați făcut-o! (unii chicotesc). Nu este vorba despre a permite o altă persoană. Este vorba
despre acea relație cu voi înșivă. Așadar, asta este. Destul de simplu, dar voi continua s-o spun
până când se prinde.
Acest întreg lucru al Realizării, numărul unu din
punctul de vedere uman, nu este ce credeți că
este. Așa că asta este un fel de glumă. Gluma se
referă la voi. Aveți un concept sau gând despre
cum ar trebui să fie. Nu este, așa că dați drumul
la asta. Însă această Realizare este foarte reală
pentru aceia care o aleg și apoi o permit. Nu
lucrați la ea. Nu depuneți efort pentru ea. Nu
încercați s-o controlați, pentru că va fi atât de
diferită față de ceea ce gândește omul că este.
Nu este pentru aceia care caută puterea sau
perfecționarea condiției umane. De fapt, va lucra
literalmente împotriva lor. Acolo unde mergem,
și de aceea am fost atât de clar să-i invit pe aceia
care insistă cu problemele lor de abundență și insistă cu puterea, că este timpul să plece.
Vedeți, acest întreg lucru despre Crimson Circle care devine puțin mai mic, se întâmplă chiar
acum, pentru că îi rog pe toți să plece (Adamus chicotește). Trebuie să curățăm casa din când
în când. Hm.
Știți… (comentariu care nu se aude; râsete) Ia-ți un robot s-o facă pentru tine.
LINDA: Da!
ADAMUS: Știți, unii vin și pleacă din Crimson Circle și nu este bine sau rău în asta. Unii dintre
voi au plecat pentru câțiva ani și apoi ați revenit, nu ați revenit ca și cum ați fi un fan înfocat,
dar v-ați întors pentru a vă adăuga energia la acest întreg lucru al Realizării. Acestea nu sunt
învățături. Aceasta nu este o metodă. Ne adunăm odată pe lună, pur și simplu pentru a respira
profund într-un spațiu sigur și, într-un fel, pentru a vă reaminti de ce sunteți aici.
Dar, unii vin și pleacă. Știți, alții vin aici din când în când doar pentru o distragere în viața lor
de zi cu zi. Iau puțin și pleacă, și asta este foarte bine. Dar, există într-adevăr un grup foarte
dedicat, câțiva care permit cu adevărat și care se lasă să fie vrednici. Și vrednicia este un mare
lucru acum. Vă veți lăsa pe voi înșivă să fiți vrednici de întreaga schimbare în energie? Vreau
să spun, noi schimbăm… există un model uman pentru relația cu fizica, științele, energia, tot
restul celorlalte. Există un model foarte distinct pentru modul în care omul obține energie
pentru viața lui de zi cu zi. Este o structură, și este analizată științific și apoi, toată lumea crede
că este adevărat.
Schimbăm asta pentru că nu este adevărat. Vechea relație dintre om și energie, și acum
Maestrul, omul și energia, noi schimbăm aceasta. Asta este important. Asta este cu adevărat
important.
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Așadar, Consiliul Crimson este într-adevăr aici pentru a servi nevoilor Shaumbrei. Mulți au
plecat recent pentru a continua să-i servească pe aceia care predau de jur împrejurul creației,
dar Consiliul Crimson, în mod esențial, s-a reorientat să lucreze cu voi. Și voi spuneți: ”Dar atunci
cum se face că nu o fac ei pentru mine?” Voi trebuie să o faceți, dar este o susținere energetică
concepută pentru a vă păzi să nu explodați. Nu este o veste bună? Da (unii chicotesc).
Și acum, Consiliul Crimson este dedicat doar Shaumbrei.
Ei nu mai fac altă muncă. Consiliul Crimson este dedicat
doar Shaumbrei, și noi facem lucruri ca cele despre
care am vorbit cu John și Nikola și a intra cu adevărat
în, acum, energia… cel mai bun mod de o spune este
o nouă formă de comunicare a energiei sau orientare
a energiei. Energia este doar comunicare. Acum, cum
o orientăm? Cum o adunăm la un loc pentru a vă
servi realmente într-un mod în care nu v-ați imaginat
niciodată înainte?

Intrând în Vise
Așadar, ce pot deveni visele? Ah! Ce pot deveni visele?
Visul, aici, a fost Visul Atlantean despre a fi aici pentru
Realizare. Nu este un gen de Realizare stil Yeshua în care sunteți într-un fel suspendați în aer și
plutiți și sunteți îmbrăcați cu robe albe. Este foarte, foarte diferit. Este totul, într-adevăr, despre
relația dintre energie și conștiință. Energia și conștiința. Așa va fi cu adevărat Realizarea pentru
voi. Nu este vreun guru așezat pe vârful unui munte. Nu este nimic de felul acesta. Nu este un
spectacol de magie pentru alți oameni despre cum să transformi pietre în aur sau orice altceva
de genul acesta. Este atât de diferit, și acesta este punctul în care îl rog pe om doar să respire
profund – vom face un merabh, într-un moment – dar ce pot deveni visele și, am rescris puțin
din asta:
Să te trezești sau poate să visezi – ah, aici e greutatea, căci în acea trezire, ce pot deveni visele
când ne-am descotorosit de acest freamăt muritor, trebuie să ne dea de gândit.
În esență, însemnând că voi treceți prin trezire și este un proces de moarte în asta. Este un
proces de moarte în întreaga trezire, dar acum intrăm în vise, Realizarea. Acum intrăm în
această eliberare a vieții muritoare, eliberarea vechiului model pentru om. Ce pot deveni
visele cu toate acestea? Este cu totul surprinzător.
Așadar, aceasta a fost mica noastră discuție pentru astăzi. Haideți să respirăm foarte profund
cu asta (publicul aplaudă). Vă mulțumesc.

Merabh
Haideți să aducem toate acestea împreună cu un merabh, dar nu vom – o vom face fără toate
astea deocamdată (către echipa de producție).
Ziua a fost lungă și ne aflăm într-un loc foarte bun aici, în ce privește energia, așa că haideți
doar să punem muzica. Și da, puteți muta asta, vă rog (podiumul).
Haideți să respirăm foarte profund.
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(începe muzica)
Haideți să aducem toate acestea împreună. Aveam puțin altceva planificat, dar am decis să
aștept cu asta.
Haideți să respirăm foarte profund.
Așadar, într-adevăr, am asamblat un document
viu astăzi. Am vorbit despre locul în care ne
aflăm. Nu cred că a fost ceva cu adevărat nou nou
discutat astăzi; doar a ajutat să punem lucrurile
în perspectivă.
Haideți să respirăm foarte profund cu asta și să
recunoaștem partea voastră umană, elementele
umane care, realmente, au trecut prin multe.
Dintre toate încercările și necazurile, cred că
îndoiala trebuie să fie cea mai rea. Cred că, de
fapt, vă descurcați destul de bine cu durerea
fizică, dar când apare această îndoială, vă va rupe.
Acesta este lucrul asupra căruia Consiliul Crimson
va lucra, într-adevăr, cu voi. Când spun lucrează
cu voi, nu înseamnă că ei se vor arăta brusc și vă vor spune să nu vă mai îndoiți. Literalmente,
lucrează cu orientarea energiilor pe măsură ce ele se asociază cu îndoiala. Cum îndoiala este
o formă de energie, este o comunicare și cum literalmente putem începe să lucrăm și să
schimbăm acele energii.
Putem face asta acum pentru că, vedeți, mulți dintre voi permiteți cu adevărat înțelepciunea
în viața voastră. Nu puteam să o facem înainte. Fără înțelepciune, când începeți să vă puneți
cu adevărata energie, vă poate plezni înapoi destul de dur. Exemplul pe care îl folosesc este
cineva care joacă jocul sărăciei și apoi intră în înțelegerea energiei. Asta poate răni cu adevărat
și chiar îl afundă și mai tare în jocul sărăciei.
Dar, cum ați început să aduceți înțelepciunea în viața voastră, acum putem realmente să
începem să ne uităm la câteva din lucrurile acestea. Putem să începem să reorientăm modul în
care energia îl servește pe omul nou. Vechii oameni vor merge prin căile lor, ale Vechii Energii,
și asta nu este rău. Vreau să spun, este ceea ce ei aleg – să lucreze din greu pentru a primi puțin.
Noi schimbăm această întreagă dinamică, permițând energiei să servească omul, acum. Ce
concept. Ce concept. Energia care transcende lucruri ca banii sau puterea sau orice de genul
acesta. Vorbesc despre energiile pure. Dar, înapoi la om.
Este multă empatie și înțelegere pentru experiențele prin care ați trecut. O mulțime de
admirație reală pentru felul în care ați îndurat.
(pauză)
Doar amintește-ți, omule drag, că nu depinde de tine să lucrezi la asta. Nu depinde. Nu ai fi
putut (să lucrezi la asta). Literalmente este imposibil. Dar poți să o permiți.
(pauză)
Cât de des, cât de des vin la voi, auzind chemarea voastră în mijlocul nopții, vin la voi și vorbesc
pentru o lungă perioadă de timp, știind ce dur este.
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(pauză)
Nu o să mai vin prin preajmă atât de mult noaptea, pentru că veți observa că, în loc să fiu eu
cel care vine, va fi Maestrul. Va fi puțin mai ușor la început pentru voi să… ar fi fost mai ușor
dacă aș fi venit eu la voi. Sunteți probabil familiarizați cu prezența mea și, cum prezența mea
nu este la fel de apropiată ca a voastră proprie, este, de fapt, mai ușor de simțit.
Dar ceea ce veți începe să experimentați la ora două dimineața este Maestrul, este înțelepciunea
lui Eu Sunt. Și când sunteți pe jumătate treji, pe jumătate adormiți – știți cum ajungeți uneori,
adormiți în acel fotoliu mare, confortabil, în camera voastră de zi – și vă cam întrebați de
toate acestea, despre viața voastră, despre voi, dacă ați realizat îndeajuns, faceți destul, vă
întrebați de ce se distrug electronicele voastre și pe neașteptate (apare) o altă factură mare și
vă întrebați: ”Fac asta greșit ? Fac asta greșit?” Apoi nu mă veți mai simți pe mine atât de mult,
ci prezența Maestrului.
Prezența Maestrului doar vine la voi… simțind în inima voastră, în acea bunătate din inima
voastră.
Maestrul, vrând să șteargă lacrimile din ochii voștri.
Oh, și nu voi mai fi eu atât de mult sau oricare dintre ceilalți îngeri. S-au mutat, într-un fel, s-au
mutat din drum pentru a face loc Maestrului să vină și să fie de partea voastră.
Folosesc exemplul de ora două
dimineața, pentru că, ei bine, în primul
rând, este perioada în care treceți prin
unele din cele mai rele momente,
după cum știți. Este, de asemenea,
unul din momentele în care sunteți cel
mai deschiși. Zgomotul energetic se
liniștește într-un fel. Acesta este timpul
în care, dacă doar permiteți să ieșiți din
mintea voastră pentru un moment, chiar
l-ați putea simți pe Maestru punânduși mâna lui pe umerii voștri, mâna ei pe
umerii voștri… ținându-vă pentru un
moment… șoptind despre ce pot deveni
visele.
Ce pot deveni visele?
Am visat despre aceste vremuri în care experiența umană și înțelepciunea vin împreună.
Am visat despre aceste vremuri în care schimbăm un sistem foarte vechi al biologiei și al minții.
Am visat despre un timp pe această planetă în care energia ar putea fi în serviciu pur, un timp
care trece chiar dincolo de Templele din Tien, un timp despre care visăm, timpul care ajunge
chiar și la familiile angelice pe care le-am părăsit cu foarte multă vreme în urmă.
Am plecat cu atât de mult timp în urmă, când era o îngrijorare că totul în univers ar ajunge la
o stagnare, o oprire, și când noi – omul și Maestrul – când noi am plecat de la familiile noastre
angelice, am plecat pentru a căuta acea înțelegere mai profundă a energiei, ce este (ea), de ce
este acolo și cum ne servește.
Uită-te la noi acum, omule drag. Eu, Maestrul, tu, omul, noi împreună, realmente ca unul, dar
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uită-te la noi acum. Ce pot deveni visele?
Facem ceea ce am spus că vom face. Ajungem la Realizarea energiei. Altădată, în familiile
angelice, cu foarte mult timp în urmă – atât de mult timp în urmă că aproape a ieșit din orice
fel de amintire – pe atunci eram ca și copiii, înotând într-un bazin cu energie, doar că nu știam
ce era, ce să facem cu ea.
Nu știam pe atunci că acest bazin cu energie era pasiunea conștiinței noastre.
Înotând în acest mare bazin și spunând: ”Acum, haideți să aflăm ce este aceasta“. Și iată-ne, ce
pot deveni visele.
Voi și cu mine, omul, Maestrul și omul. Știu că este
două dimineața. Știu că sunteți obosiți. Știu că
sunteți frustrați și știu că plângeți mult, dar ce pot
deveni visele, pentru că acum facem exact ceea ce
am stabilit să facem cu atât de mult timp în urmă.
Acum, este vorba despre înțelegerea și permiterea
energiei. Asta este ceea ce facem, omule drag.
Și știu că cea mai mare îngrijorare a ta, dragul meu
prieten uman, cea mai mare îngrijorare a ta este: vei
avea destulă energie pentru a obține Realizarea?
Vei avea suficient combustibil în mașină pentru a
ajunge acolo unde mergi?
De aceea sunt eu aici – înțelepciunea – pentru că
deodată toate dinamicile energiei se schimbă.
Și, omule drag, știu că acestea sunt doar cuvinte
de la mine, Maestrul, dar, omule drag, tu ești deja
acolo. Tu ești deja acolo și, știu că acestea sunt doar
cuvinte și pentru om nu produc nimic tangibil, bani în buzunar sau combustibil în rezervorul
tău. Dar noi suntem deja acolo.
Dacă aș putea să te rog să faci acel mare, îndrăzneț, imens pas și să realizezi aceasta, da, va fi
mult, mult mai mult decât suficientă energie pentru a ajunge la Realizare.
Te întrebi dacă vei muri înainte de a ajunge acolo. Te întrebi dacă vei fi capabil să-ți plătești
chiria și să mănânci înainte de a ajunge acolo. Te întrebi dacă singurătatea te va copleși înainte
de a ajunge acolo. Știu că ai aceste îndoieli, dar de aceea sunt eu aici – Maestrul, înțelepciunea
veacurilor.
Așadar, omule drag, lasă-mă să vin la tine acum, la două dimineața. Lasă-mă să vin la tine la
două după-amiaza. Lasă-mă să vin la tine oricând alegi, dar ce te rog să faci acum, un singur
lucru, omule drag, de la mine, Maestrul, un singur lucru: Când te trezești mâine dimineață,
amintește-ți de mine. Amintește-ți că m-ai auzit. Amintește-ți că am vorbit. Amintește-ți
mâinile mele pe umerii tăi.
Aproape că te lași să uiți, dar ajunge. Lasă-te să mă auzi și să-ți amintești de mine și apoi mergi
cu mine, așa cum eu merg cu tine în starea ta de veghe.
Așadar, omule drag, acordă-ți un moment să simți prezența mea și simplu să-ți amintești de
mine când te trezești dimineața.”
Haideți să respirăm profund împreună...
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Aripile 7
(pauză)
… pentru că Maestrul stă lângă voi, cu voi, ca
parte din voi de acum înainte și, împreună vom
explora frumusețea creației și cum lucrează
energiile pentru voi.
Cu asta, puțină respirație foarte ușoară cu Linda,
în timp ce vă las în această zi și cu un memento
că, bineînțeles, totul este bine în întreaga creație.
Eu Sunt Adamus în serviciu umil. Vă mulțumesc.
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