A DA M U S SA I N T- G E R M A I N

BŐSÉG TANÁCSADÁS

A DA M U S SA I N T- G E R M A I N

BŐSÉG TANÁCSADÁS

Felvételre került
a Bíbor Kör Kapcsolat Központban,
Louisvilleben, Coloradoban (USA)
2014. augusztus 9-én.
Főszerepben:
Adamus Saint-Germain,
Geoffrey Hoppe közvetítésében,
Linda Hoppe asszisztenciájával.
Fordítás: Skoda Mercédesz
Szerkesztő és magyar nyelvi lektor: Thomázy Tímea
FONTOS MEGJEGYZÉS: Ez az információ nem neked való, kivéve ha teljes
felelősséget vállalsz az életedért és a teremtéseidért.
Az ingyenes Bőség Tanácsadás audio, vagy video formátumú megtapasztalásához, klikkelj ide.
© 2014 Geoffrey Hoppe
Golden, Colorado. Minden jog fenntartva.
Ez a szöveg szabadon terjeszthető teljes terjedelmében: tartalmaznia kell a teljes stáblistát, a szerzői jogokat, a
köszönetnyilvánításokat és a grafikákat. Ez a dokumentum és annak tartalma nem árusítható, illetve semmilyen
módon nem rövidíthető. Idegennyelvű fordítások készítése engedélyezett, de a fordításnak ingyenesnek kell lennie
mindenféle megszorítás nélkül, kivéve az eladhatóságra vonatkozókat.
Adamus® a Crimson Circle IP, Incline Village, Nevada USA védjegye.
További információ a: www.crimsoncircle.com honlapon.

Bőség Tanácsadás

BŐSÉG TANÁCSADÁS
1. ELŐADÁS

LINDA: A felhívás, természetesen a Most pillanatára vonatkozik arra, hogy a Most pillanatában,
belélegezzük a tudatos lélegzet. Mindig lélegeztek, de mikor megállunk így, a Most pillanatában, ahogy
most is, azzal lehetővé tesszük ennek a tudatos lélegzetnek az áramlását.
Ez a ti lélegzetetek. Ez a mi lélegzetünk. Senki sem lélegezhet helyettetek, csak ti magatok tehetitek
meg.
Ezért arra kérlek mindannyitokat, hogy vegyetek egy mély lélegzetet, hogy szívjátok teljesen
magatokba, hogy megtöltse a testeteket. A testetek érezheti és tudja, hogy az életet választjátok, amikor
ilyen mély és tudatos lélegzetet vesztek.
Lélegezzetek mélyen, a lelketekből. Mikor lélegeztek, jelen vagytok a Most pillanatában, érezhetitek,
amint a lelketek veletek áramlik.
Tehát lélegezzetek és fogadjátok be, ezt az igen, igen különleges pillanatot – a lélegzetünket, a Most
pillanatát.
Arra kérlek benneteket, hogy nyíljatok meg ennek a tapasztalásnak és áramoljatok vele.
Témánk a bőség. Tudtok a bőséggel áramolni? Meg tudjátok engedni magatoknak, hogy igazán
érezzétek ezt a tapasztalást? Érezzétek Adamust, amint közeledik. Itt van mindannyiunk számára, ha azt
választjuk.
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Lélegezzetek hát és nyissátok meg minden érzékszerveteket. És szólni fog a zene és arra kérlek
benneteket, hogy csak engedjétek a lélegzetet és az energiát áramolni magatokkal és a zenével.
Lélegezzetek hát.
Lélegezzetek és érezzetek. Lélegezzetek és nyíljatok meg ennek a tapasztalásnak.
Lélegezzetek. Lélegezzetek.
(a „World in Your Hands” [A Világ a kezetekben – a szerk. megjegyzése] szól a PremiumBeat.com
oldalról)
ADAMUS: Vagyok, aki Vagyok, Adamus a Szuverén és Szabad Birodalomból.
Üdvözöllek benneteket a Bőség Tanácsadáson. Üdvözöllek ezen az emberi összejövetelen, ahol az
általatok egyik legnagyobb problémának tekintett dologgal néztek szembe – a bőséggel, a pénzzel, az
ajándékokkal és az elfogadással.
Van bennem egy kis irritációt okozó bosszúság a bőség szemináriumokkal kapcsolatban és ez az egyik
oka annak, hogy eddig nem tartottam egyet sem. A zavaró tény az, hogy nagy részük mentális. Nos, ma
átbeszélünk majd számos koncepciót, problémát, filozófiát, de ezek leginkább csak figyelemelterelésre
jók. Igen, figyeljetek a szavakra, de ezalatt az egész idő alatt egyfajta energia-mozgatást fogunk végezni.
Némi tudatosságváltást fogunk előidézni, mert megengeditek. A szavak, ismétlem érdekesek, de a
valódi erőteljes dolog abban van, ami itt történik: a ti választásotok, a ti továbblépési hajlandóságotok.
Már elmondtuk, hogy körülbelül a hallgatók és a jelenlévők 18 %-a akar csupán igazán kilépni a hiány
problémaköréből. És sokan vannak köztetek azok is, akik csak gondolkodnak rajta. Érzem a mentális
energiát. Érzem a gondolkodást. Elvesztetek a saját gondolkodásotokban. Ezért, most arra foglak kérni
benneteket, hogy vagy válasszátok azt, hogy kiléptek ebből a hiány-tudatosságból, ebből a beragadt
mentális energiából, vagy inkább menjetek el. Kapcsolódjatok le. Most menjetek el, mert különben…
mikor bele fogunk menni néhány érdekes és mélyen található energiába és tudatosságba, de ha nem
vagytok benne biztosak, ha csak kóstolgatjátok, ha csak látni akarjátok, hogy nem valami trükk vagy
tréfa, akkor valóban fájni fog, mivel elég információt kaptok ahhoz, hogy némi belső tudatossági
változást, valamint belső eseményeket idézzen elő az elmében és a testben és az fájni fog. És ez
frusztrálni fog benneteket. Az is lehet, hogy egy kicsit vagy talán, hogy nagyon lebetegszetek és, hogy
jobban össze lesztek zavarodva és beragadva, mint valaha.
Ezért, mielőtt továbbmennénk, arra kérlek benneteket, hogy vessetek egy őszinte pillantást magatokra.
Tényleg készen álltok arra, hogy túllépjetek ezen a beragadt energián? Készen álltok arra, hogy
túllépjetek a létidők hiányérzetén? Készen álltok arra, hogy túllépjetek az „éppen elég” tudatosságán?
Készek álltok arra, hogy adjatok valamit magatoknak?
Egy pillanatra érezzetek bele ebbe!
(szünet)

www.crimsoncircle.com

4

www.centrodavida.com

Bőség Tanácsadás

Á! Az elme azonnal közbelép: „Ó igen, igen! Elszánt vagyok. Elszántam magam a továbblépésre.”
Azonban, ahogy már mondtuk, ha jelenleg bármiből hiányt szenvedtek az életetekben, az okkal van ott.
Megengedtétek neki, hogy szolgáljon benneteket. Nem néhány földön kívüli miatt van ott. Nem
valamiféle kormány-összeesküvés miatt. Nem azért van ott, mert hülyék vagytok. Semmi ilyesmi. Azért
van ott, mert valahogy szolgál benneteket.
Figyeljétek hát meg, hogyan szolgál benneteket az a hiányérzet, hogyan szolgálja az életetek minden
területét?
Tudom, hogy eleinte azt fogjátok mondani, hogy „Nem, nem, nem, nem. Tényleg készen állok, és ez az
energia már nem szolgál engem és nem az enyém.” De ti alkalmazkodtatok hozzá és a magatokévá
tettétek. Megengedtétek. Ott van. Megengedtétek, hogy veletek legyen az úton. Megengedtétek, hogy
felülírja a mindennapi életeteket.
Szolgál benneteket. Szolgál benneteket, talán nem a legkellemesebb módon, de egy bizonyos szinten
tökéletesen szolgál benneteket. Hogyan? Miért?
Érezzetek bele, különösebb gondolkodás nélkül, érezzetek bele ebbe a hiány(érzetbe), és abba, hogy
hogyan szolgál ez benneteket!
(szünet)
És elsősorban abba érezzetek bele, hogy milyen érzés lenne, ha többé nem lenne jelen az életetekben?
(szünet)
Ma a bőségről fogunk beszélni és közületek sokan mondták, hogy „Igen, igen. Ez olyasmi, amit
szeretnék. Van néhány kifizetetlen számlám. Van pár dolog, amit szeretnék megtenni.” De valójában, a
legtöbben közületek nem hoztak tudatos döntést ezzel kapcsolatban.
A legtöbben közületek azt mondják, hogy „Nem szeretem a nélkülözést.” Nos, ez nem egy tudatos
választás, hanem csupán egy vélemény vagy ellenszenv kifejezése, általában egy nem igazán tudatosnak
mondható módon.
Egy világos, tudatos választást hozni azt jelenti, hogy a Most pillanatában lenni. Itt és most.
Megerősíteni önmagatok számára, hogy készek vagytok elfogadni az ajándékokat, amiket az élet,
amiket az energia, és amiket mások felkínálnak, egyetlen ha, vagy de nélkül, egyetlen kifogás nélkül,
bármiféleféle visszafogottság vagy bármiféle fenntartás nélkül. „A bőséget választom.” Pont. Ez
minden. Ez nem a „Nos, azt hiszem” és a „Ha egyszer ezer dollárom lenne.”-ről szól. Semmi ilyesmi –
barátaim. Egy szívbéli, szenvedélyes választás olyan egyszerű, mint azt mondani, hogy „A bőséget
választom. Gazdag vagyok.” És ez nem egy mentális dolog. Egyáltalán nem mentális.
Erről jut eszembe, meg fogjátok tanulni, fel fogjátok fedezni, hogy a bőség a Most pillanatában létezik.
Nincs bőség a múltban és nincs bőség a jövőben, csupán a most pillanatában létezik.
Vannak, akik hisznek a bőség felhalmozásában, a jövőre gondolva. Ezért egy csomó pénzt tesznek be a
bankba vagy fektetnek be a tőzsde-piacokon, de valójában sosem hozzák be azt a pénzt a Most-jukba.
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Nos, ez a gyakran előforduló problémák egyike. Vannak olyan gazdag emberek, akiknek az összes
pénzük a bankban van és vannak köztetek, akik irigylik őket. De tényleg bőségben élnek-e azok az
emberek? Az, hogy sok pénzük van a bankban, még nem jelenti azt, hogy bőségben és örömben élnek.
Bőségüket a jövőbe helyezték és nem tapasztalják meg a most-ban.
Vannak, akik jólétben éltek a múltban, sok nagyszerű emlékük van azokról a dolgokról, amik korábban
történtek, talán még olyan időszakokról is, amikor egy kicsit nagyobb volt a bőség. De, ez a múltban
történt és ők most is a múltban élnek és ezeknek az embereknek a Most pillanata pedig tele van
hiánnyal. Folyton visszamennek a múltba, vissza a történelembe ahelyett, hogy elfogadnák saját
bőségük ajándékát a Most pillanatában.
Tehát, ez egy fontos pont, ezért megkérem a drága Isza (Ízisz házának energiája – a szerk. megjegyzése)
Lindáját, hogy írja ezt fel az ő érdekes, gépesített írótáblájára (egy iPad). Elvették az írótáblámat, a
tradicionális papírt és a tollat és most egy elektronikus írótáblával helyettesítenek engem. Ó, imádom a
technológiát.
LINDA: A papírt akarod?
ADAMUS: Egyáltalán nem, ez ad neked legalább valamit, amire igazán odafigyelhetsz. (néhányan
kuncognak) És imádja is csinálni.
LINDA: Tényleg szeretem.
ADAMUS: Tehát, ha feltehetnénk a kijelzőkre is.
Szóval, a bőség a Most pillanatában létezik. Ez egy igen fontos pont – a bőség a Most pillanatában. Nem
a múltban létezik és nem is a jövőben.
Haragszom a bőség tanfolyamokra, mert általában olyan emberek tartják, akik tényleg nem élnek
jólétben, legalább is nem a Most pillanatában. Általában olyan emberek tartják, akik maguk is kétségbe
vannak esve a jólétük miatt. Mit csinálnak hát? Elővarázsolnak egy bőség tanfolyamot, hogy keressenek
egy kis dohányt, aztán majd később mennek csődbe.
A legtöbb bőség iskola mentális. Mentális. Olyan dolgokra összpontosítanak, mint a vizualizáció vagy a
megerősítések, melyek mind az elméből jönnek. Kevés vagy semmilyen szenvedély sincs az elméből
származó dolgokban. Ezért nem vonz magához energiát.
Ott a Vonzás Törvénye. Érdekes. Ez egy jó lépés, de a maga módján korlátozott, mivel egy mentális
gyakorlattal, csakis mentális dolgokat fogtok bevonzani.
Az igazi bőség a szenvedélyből származik. Új oldal. Az igazi bőség a szenvedélyből származik. A
szenvedélyből! Az élet iránt érzett szenvedély bevonzza az energiát. És ez az, amibe bele fogunk menni
ezen a Bőség Tanácsadáson.
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Sokatok számos bőség tanfolyamot elvégezett, amelyeknek ha szerencsétek volt, talán voltak rövid távú
eredményei. Rövid távú eredményei, de igazi bőségben éltetek-e azok elvégzése után? Vagy az csupán
valaki más módszere vagy sémája volt?
Még egyszer, ma átvesszük az információt, de valójában csak elterelem a figyelmeteket azért, hogy
beleérezhessetek a lelketek jólétébe azért, hogy túlléphessetek magával a pénzzel és a bőséggel
kapcsolatos néhány félreértésen azért, hogy megbocsátók lehessetek.
Csodálatos összejövetelt tartottunk tegnap. A ProGnost-ról volt szó. A közelgő világméretű
eseményekről beszéltünk, de eljutottunk a beszélgetés egy pontjára, amikor a megbocsátás került szóba
– a megbocsátás önmagatok számára, a múlt elengedése és minden olyan dolognak az elengedése, ami a
múlttal kapcsolatos. Nem csupán a múlt 80 %-a, nem csupán 90 %-a, hanem a 100%-a kerüljön
elengedése! Néhányan azt mondanák, hogy ez egyfajta megtagadása a dolgoknak, de én azt mondom,
hogy ez a beragadt energia elengedése, így hát most már beleérezhettek abba, hogy mi is történt
valójában a múltban.
Abban a pillanatban, amint megbocsátotok önmagatoknak, megszabadulhattok minden múltra
vonatkozó félreértéstől és illúziótól, ekkor a megbocsátás időpillanatába, terébe és tudatosságába
kerültök, ahol elfogadhattok minden ajándékot, amit az élet tartogat számotokra. Ilyen egyszerű!
Vegyünk egy mély lélegzetet és vágjunk bele a beszélgetésünk első részébe!
Sokatok számára ismerős lesz ennek az információnak egy része, de az újak kedvéért teszek egy kis
összefoglalót – az energiával és a tudatossággal kapcsolatos néhány alapvető dologra vonatkozóan, ami
igazán fontos.
A Tudatosság
Először is, új oldal, új rajz. Lássuk, hogy megy neki (Lindának – a fordító megjegyzése). Először is, van
ez a tudatosságnak nevezett dolog. Egy cirkumpunkttal jelképezzük, azaz egy körbe helyezett ponttal.
Linda elkezdi – igen, micsoda művészi tehetség, ez egy érdekes kör. (Adamus kuncog Linda rajzán)
Ez a tudatosság jelképe. Ez vagytok ti. A pont középen jelenti a
Forrást, az Én Vagyok-ságot, az eredeteteket. A külső kör a
lelketekkel megvalósított kiterjedést jelképezi, minden
tapasztalatotokat és az összes létidőtöket. Nagyon egyszerű.
Ezzel a tudatossággal kapcsolatban az az érdekes, hogy …a
tudatosság, ha már itt tartunk, az egyfajta felismerés, nem pedig
intelligencia vagy gondolat, azt jelenti, hogy tudatában lenni
valaminek, érzékelni valamit.
Ez a tudatosság – ti – egyáltalán nem tartalmaz semmiféle energiát. Van egy hatalmas félreértés azzal
kapcsolatban, hogy ti energia lények volnátok. Nem vagytok azok. Ti tudatosság vagytok. És amikor
vissza tudtok térni ahhoz a tudatossághoz, ahhoz a középponthoz, amikor túl tudtok jutni a múlt
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gondolatain és még az energia koncepcióján is, és vissza tudtok térni a tudatosságba, az vagytok ti. Ez a
szenvedély. Ez a forrás.
Tehát kérlek benneteket, hogy egy pillanatra érezzetek bele magatokba, mint tudatosság lényekbe.
Van testetek, van elmétek, melyeket egy sor különböző dinamika hozott össze, mindez energiát hozott
be. De ti nem vagytok energia, ti nem a testetek vagytok, nem az elmétek vagytok. Ti tudatosság
vagytok. Ez minden.
A tudatosság nem ismeri az időt. A tudatosság nem ismeri a részleteket, a tényeket és a számokat. Nincs
rá szüksége. A lelketek, a tudatosságotok levetkőzik mindenféle részletet – az időt, a helyet meg minden
mást is – és kivonja a bölcsességet minden tapasztalatból, amit valaha szereztetek. Tekinthetitek jónak
vagy rossznak, a lélek nem törődik vele. Kivonja belőle a bölcsességet és a saját lényébe hörpinti fel azt
a cseppnyi arany nektárt és örvendezik. Á!
Nem számít, mit gondoltok a tapasztalatról vagy arról, amit csináltatok, a lélek nem törődik vele.
Csupán a bölcsességgel foglalkozik.
Az Energia
A következő. Az energia. Körülöttetek mindenhol energia van. Az energia a lélek szenvedélyéből
teremtetett, magából a tudatosságból. Összesűrítette. Összetömörítette. Olyan erősen nyomta össze,
olyan hatalmas nyomással, a szenvedély oly gyönyörű nyomóerejével, hogy megteremtette ezt az
energiának nevezett dolgot. És a lélek kiküldte az energiát a teremtésbe, hogy benneteket szolgáljon. Ti
teremtettétek az energiát.
Az már nem tudatosság többé. Az már energia, ami mindenütt jelen van. Ne csak a fizikai dimenzióban
gondolkodjatok, hanem az összes dimenzióban. Mindenhol energia van. Van olyan energia, ami
egyedülálló módon kapcsolódik hozzátok, a lelketekhez, ami csak a tiétek. Amit soha nem vehet el
tőletek egy másik ember, sem az isten vagy bármilyen másik lény, sohasem. Az a tiétek. Az a ti mag
energiátok.
Az energiának vannak más szintjei is – a kozmikus energia, a kristály energia és végül a Föld energia –
de ezek mind ugyanabból a forrásból származnak – a lélek tapasztalás iránti szenvedélyéből.
Ti hozzátok be az energiát a valóságotokba – arra használjátok, hogy megteremtsétek a valóságotokat –
mindig, bármi történjék is. Még akkor is, mikor úgy érzitek, hogy alacsony az energia szintetek, még
akkor is hoztok be energiát. Olyanok vagytok, mint egy mágnes, ami energiát vonz, nem a
gondolataitok, hanem a szenvedélyetek által.
A szenvedélyetek általában nagyon különbözik a gondolataitoktól. Mikor elkészül majd a megújult
szenvedély tanfolyam1 – Linda felírhatod a listára, – beszélni fogunk a gondolat és a szenvedély közti
különbségről és meg fogjátok látni, hogy nagyon, nagyon különböznek. Ezért van az, hogy néha
miközben azon gondolkodtok, hogy az életeteknek ebbe az irányba kéne haladnia, az életetek valójában
1

Lásd az eredeti Szenvedélyed felfedezése tanfolyamot Tóbiással
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amarra megy, ti pedig eltűnődtök, hogy mi is történik. Azt mondjátok, hogy „Nos, az istenek akarták
így” vagy a csillagok vagy bármi, vagy más emberek. Nem. Az emberi gondolat és a lélek szenvedélye
közti különbség egyszerűen az, ami ezeket az eltérő dolgokat okozza az életetekben. De ez egy egész
más előadás témája, amiért majd fizetni kell! (néhányan kuncognak)
Nagyon szép művészi rajz, drága Linda.
LINDA: Dolgozom! Dolgozom rajta! Épp tanulom. Tanulom,
hogy is kell ezt használni.
ADAMUS: Tehát, energia van mindenhol. Az energia, lényegét
tekintve ingyenes, szabadon felhasználható. Az energia ingyen
van. Mindenhol megtalálható. Egyesek állítják, hogy létezik
egyfajta Egyesült Energia Mező, és ez valahol igaz is.
Mindenhol ott van. Mindenhol. A testetekben, a levegőben, ami
körülvesz. De mikor az energiára gondoltok, hajlamosak vagytok fizikai energiára gondolni. Fizikai
energiára. És amikor, a fizikai energiának a legfontosabb részére gondoltok – vagyis amit ezen a
bolygón használtok, akkor energiára és üzemanyagra gondoltok – akkor a tűzre gondoltok.
Így lett, ez a bolygó energiával ellátva, aktiválva és ez igazán furcsának tűnik és igen nagyon régimódi
és ideje változtatni rajta. A tűz. A tűz az energia. Elégettek dolgokat azért, hogy energiát teremtsetek
ahhoz, hogy meghajtsátok az autóitokat, hogy energiával lássa el az erőműveiteket, hogy elektromos
áramhoz jussatok a vezetékeken keresztül. A dolgok elégnek, és ha nem égnek el, akkor összeütköznek,
darabokra törnek vagy felrobbannak. Ez jelenti, az energiát ezen a bolygón, és ez nagyon elavult.
Majd vissza fogtok tekinteni, akár ebben a létidőben, akár később, és azt fogjátok majd mondani, hogy
„Hát, elég különös volt, hogy még mindig a tüzet használtuk alapvető energiaforrásként, ugyanazt, amit
több millió évvel azelőtt”, a tüzet vagy a robbanást.
Ez egy érdekes metafora. Ez egy érdekes szimbóluma ennek az időszaknak és az emberiség
tudatosságának. Még mindig a tüzet használjátok a saját életetekben – bizonyos értelemben. Életetek
tapasztalásai során még mindig a robbanásokat és az összeütközéseket használjátok arra, hogy energiát
hozzatok létre az életetekben. Annyira belétek ivódott, hogy még csak gondolni se tudtok másra. És
amíg nem említettem az imént, addig a legtöbben még csak nem is voltak ennek tudatában. Ez olyan,
mintha azt mondanátok, hogy „Nahát, ez igaz! Össze kell ütögetnünk a dolgokat ahhoz, hogy új
dolgokat hozzunk létre.” Nem, nem kell!
Az energiához nincs szükség ütközésre. Csak tudatosságra van szükség, ami előidézi. Nem kell, hogy
tűzforró legyen. Nem kell, hogy összeütközzön vagy összetörjön. A tüzek, ahogy arról már néhány
korábbi összejövetelen beszéltünk, a lélek szenvedélyének tüze, nem egyfajta forró tűz. Az egy hideg
tűz2. De végül fel fogjátok fedezni, hogy a dolgokat nem kell elégetni ahhoz, hogy energiához jussatok.
Az energiát a lélek szenvedélye vonzza be, aminek a lehetőségével nagyon, nagyon kevés ember él
igazán. Drámával élnek. Félelemmel és időnként örömmel élnek, de nagyon ritkán élnek a lélek
szenvedélyével. A lélek igaz szenvedélyét homály fedi. Hipnózis alá került. Be lett programozva. A
2

További információ a témában Adamus DreamWalker Élet® Iskolájában.
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szőnyeg alá lett söpörve és el lett feledve és éppenséggel elég nehéz újra felébreszteni. De ha egyszer
megtörténik, akkor soha többé nem lesztek ugyanazok, akik voltatok. Ha megtörténik, olyan sok
energiátok lesz, hogy nem fogjátok tudni, hogy mihez kezdjetek vele.
És ha már itt tartunk, valakiben felmerült egy kérdés – és most nem fogom az összes telepatikusan feltett
kérdéseteket megválaszolni! Tehát valaki azt kérdezte, hogy „Mi az Új Energia? Ha a régi energia az
égés és a láng és az összeütközés, akkor mi is az Új Energia?”
Nos, ott van körülöttetek mindenhol és az Új Energia egyébként fény. És ne olyan fogalmakban
gondolkodjatok, mint a villanykörték, de az Új Energia az fény. De még hozzá kell adnotok a sötétséget,
vegyíteni kell a sötétséget a fénnyel. És most nem a ti metafizikai ördögi erőitekről vagy bármi
ilyesmiről beszélek. A kozmikus fény fizikájának alapelvéről beszélek, ami mindenhol ott van. Ez nem
a nap fénye vagy a villanykörtéké. Olyan energia, melyet a szenvedély aktivált, és fénnyé válik, a
dimenziókon és a világegyetemen keresztül érkezik be. És miközben egyre közelebb és közelebb jön
ehhez a bolygóhoz, alapvetően megcsonkul vagy besűrűsödik. De végső soron még mindig fény.
És ez az igazi energiaforrás. Ott van mindenhol körülöttetek. De egyesítenetek kell a sötétséggel annak
érdekében, hogy az igazi energia hatását elérjétek vele. Mindenhol ott van. Szabad. Nem kell elégetni.
Könnyű. A fizikusok még nem látják. Nem értik a fény dinamikáját, mert leginkább a látható fényt
vizsgálják, vagy azt, ami a tudomány által ismert spektrumba esik. De ez azon túl van – mondhatnátok –
egy magasabb frekvencián létezik, az igazi fény. És az az igazi energia és mindenhol jelen van.
Mindenhol ott van.
De visszatérve a témánkhoz – az energia mindenhol ott van körülöttetek. Mindenhol – és most nagyon
leegyszerűsítve mondom – de alapjában véve negatív és pozitív formában van jelen. Ez nem azt jelenti,
hogy jó vagy rossz, csak két különböző erő.
A szenvedély hozta be – az emberiség szenvedélye hozta el a Földre és a saját lelketek szenvedélye
hozza el az életetekbe – különböző arányban hozott be pozitív és negatív részecskéket. A „részecskék” –
nem a megfelelő szó ugyan, de a legjobb, amit találtam – beáramlanak az életetekbe, beáramlanak a
testetekbe, beáramlanak a valóságotokba és olyan dolgokat teremtenek, mint a pénz, az autó, az ételek
és a gondolatok és a frekvencia és a rezgés és minden egyéb, amit a valóságotokban láttok.
Ez a fény arra a helyre került behozatalra, amit én az egész teremtés legsűrűbb dimenziójának tartok –
elég nagy teljesítmény volt behozni ide. Figyelemre méltó teljesítmény, megfigyelni, amint a többi
dimenzióból ide érkezik tiszta fény formájában, összegyűjti a pozitív és negatív részecskéket és
leérkezik ebbe a nagyon sűrű dimenzióba és vízzé, földdé, levegővé meg minden mássá válik – nagyon
érdekes jelenség.
Most, fontos az energia törvényszerűségeit kihangsúlyozni ahhoz, hogy megértsük a bőséget.
Emlékeztek arra, hogy ti tudatosság vagytok, nem pedig energia. Ti nem az a test, vagy az az elme
vagytok. Ti tudatosság vagytok és mai második összejövetelünk alkalmával belemegyünk majd a
tudatosságba és a szenvedélybe, hogy esetleg újra bele érezhessétek. Ez rengeteg energiát és bőséget
kezd majd el behozni.
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A választás
Visszatérve az eredeti kérdéshez, amit nem kell hangosan megválaszolnotok, de visszatérve az eredeti
kérdéshez – valóban elköteleztétek magatokat a bőség- és örömteli élet mellett? Ez a szívből jövő
választásotok? Nem az elme választása, hiszen az egész elmétek azt mondja, hogy „Igen. Jesszusom!
Benne vagyok a lekvárban és kell egy kis pénz és be kell fizetnem a csekkeket is.” Na, na, nem, nem!
Jól szórakoztok, miközben ezt a játékot játsszátok. Tényleg! Ó, higgyetek nekem, így van!
És ha már itt tartunk, ha bármi van az életetekben – tudom, hogy néhányan emiatt megharagszanak rám,
de ha van bármi az életetekben, legyen az pénzhiány vagy barátok hiánya, betegség vagy bármi más – az
azért van ott, mert ti akarjátok, hogy ott legyen. Ez van! Tudom, hogy páran most elátkoznak, de ti
akarjátok, hogy ott legyen az a dolog. Másképp nem lenne ott!
Ez a spirituális lét legegyszerűbb alapelveinek az egyike. Ha ott van, akkor nektek kellett akarnotok,
hogy ott legyen. És azt mondjátok, hogy „De nem, én nem ezt akarom.” Nos, valójában igen, mert nem
akarjátok az alternatívát. Ezért beletesztek valamit, ami egy kicsit kényelmetlenné teszi. Nem akarjátok
az alternatívát. Nem akartok igazi bőséget. Miért? Mert ahhoz fel kéne ébrednetek. Nem akartok igazi
egészséget. Miért? Mert akkor nem lehetnétek… használhatok csúnya szavakat?
EDITH: Nem.
ADAMUS: Nem. Köszönöm, Edith. (néhányan kuncognak) Akkor nem lehetnétek többé nyamvadt
áldozatok. Ez milyen volt? Elégé visszafogott?
Igen. Akkor hát nem lehetnétek nyamvadt áldozatok többé. Igen, igen, igen. Tudom, hogy most azt
mondjátok, hogy „Nem, de ez nem az én hibám.” De igen, valójában, ha jelen van az életetekben, akkor
valamilyen célt szolgál. Vagy legalábbis, akkor nem kell szembesülnötök az alternatívával.
Milyen lenne, ha az élet igazán bőséges és igazán könnyű volna? Milyen lenne, ha hihetetlen
mennyiségű energiával rendelkeznétek? Milyen lenne?
Nos, ez azt jelentené, hogy többé már nem játszhatnátok a játékaitokat. Többé nem lehetnétek áldozatok.
Többé nem élhetnétek a „szegény én” mentalitással. Nem lenne több kifogásotok. Akkor megtestesült
Mesterré kéne válnotok.
LINDA: Mmm.
ADAMUS: Élő Istenné kéne válnotok. Ez nagy nyomás, de valójában nem az. (Adamus kuncog)
Mielőtt tovább mennénk, a végére szeretnék ugrani. Szeretem így csinálni. Ahelyett, hogy lineárisan
haladnánk, ugorjunk egyből a végére.
LINDA: Tiszta lap?
ADAMUS: Még nem. Szeretem ezt a mostani oldalt. Olyan művészi. (nevetés) Ez fiú vagy lány? Ott…
LINDA: Én éppen… olvasol a gondolataimban! Nem voltam biztos benne…
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ADAMUS: …valami arra utal, hogy fiú.
LINDA: …és megálltam egy kicsit. Akarod, hogy fiú legyen?
ADAMUS: Ha meg tudnánk mutatni egy pillanatra a
képernyőn. (nevetés, miközben a képernyőn megjelenik Linda
pálcika ember rajza) Nem vagyok biztos benne.
Menjünk tovább – köszönöm. Most menjünk tovább a végére,
mert valójában így működnek a dolgok. Ti az időben éltek. Ti…
(még több nevetés, miközben Linda fiút csinál a pálcika
emberből) Vegyük csak le azt a képernyőről! (többen
kuncognak)
Az igazság pillanata
Ti lineáris valóságra vagytok programozva – ma, holnap, holnapután, a következő nap meg az azutánin
– és a dolgok előre haladnak. De a tény az, hogy a Föld tudatosságán túl, nem igazán ilyen az igazi élet.
Egyáltalán nem ilyen. Ott nincs idő. Elmehettek a végére és visszatérhettek a kezdetekhez. Ezt hívom én
Merlin Hatásnak. Alapjában véve azt mondjuk, hogy „Gyerünk oda, amikor a Tanácsadás már véget ért,
amikor valami mélyen megérintett benneteket, ti voltatok azok, akik mélyen legbelül megérintettétek
magatokat.” Talán segítek most egy kicsit egy kis lelkesítéssel, de leginkább csak elterelem a
figyelmeteket.
Valami igazán megérintett benneteket. Valami igazán bekattant és hirtelen felismertétek, hogy itt az idő
– ideje bőségben élni, ideje kijönni a nyamvadt fejetekből és ideje abbahagyni a bőségen való
gondolkodást és ideje abbahagyni a bőséggel kapcsolatos kifogás keresést, ideje abbahagyni, hogy
megengedjétek, hogy más emberek befolyásolják a bőségetek hiányát. Itt az idő, hogy ezeknek mind
véget vessetek, hogy mindezt elengedjétek!
Egy pillanat. Vegyünk egy jó mély lélegzetet!
Befejeztem. Megtörtént. Megvolt az a mély, megható pillanat, amire számítottatok. És az a fura, hogy
ennek nem kell most, itt a Tanácsadás során bekövetkeznie. Bekövetkezhet egy hét múlva is akár. Nem
igazán számít. De eljött ez a mély és megható pillanat.
Betölti a testeteket. Érzitek, ahogy a hideg futkos a testeteken. Majdhogynem megrémültök vagy
meglepődtök azon, hogy milyen egyszerű is volt, de milyen bonyolulttá tettétek valójában. Hirtelen,
minden rész és darabka a helyére kerülni látszik. Hirtelen felismeritek, hogyan is éltétek eddig az
életeteket a bőséghiányban, és hogy ez olyan, mint egy régi, unalmas ruha. Ideje eladományozni. Ideje
legalább az energiáját áttenni valami másba.
Most egy lényeges ponthoz érkeztetek, mert rendelkeztek a felismeréssel. Rendelkeztek a tudatossággal,
amivel korábban ennyire tisztán nem rendelkeztetek. Lényeges ponthoz érkeztetek el, mert most meg
kell hoznotok azt a bizonyos igazi döntést.
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Rendelkeztek a tudatossággal, a felismeréssel, hogy nincs többé szükségetek erre, de valami visszatart
benneteket. Valami. Úgy tűnik, hogy valami még mindig be van ragadva. Olyan, mint valamiféle
gumiszalag effektus, mintha egy nagy gumiszalag lenne körülöttetek és úgy tűnik, mintha ez vissza
húzna benneteket. Ezek a múlt hangjai. Ezek a hiány, a nélkülözés hangjai. Ezek a bűntudat hangjai.
„Mi van, ha nekem több van, mint a többi embernek? Mi van, ha bőségben kell élnem? Mi van, ha elő
kell jönnöm a belső páncélom mögül? Mi van, ha igazi megtestesült Mesterré kell válnom?”
Tehát, ezekkel a problémákkal néztek szembe ebben a pillanatban. Mi a teendő?
Nos, én ott leszek veletek abban a pillanatban, legyen az a pillanat most vagy később. És az egyetlen
dolog, amit nem engedek majd meg nektek: az a halogatás! Más szóval, hogy azt mondjátok
magatoknak, hogy „Ó! Milyen csodálatos pillanat. Olyan mintha sokkal tisztábban látnék. Minden itt
van. Itt a tudásom, de mihez kezdjek vele? Mi a teendő?” Tehát ott leszek veletek, mikor azt mondjátok,
hogy „Most hoznod kell egy döntést!” Többé nem mondhatjátok, hogy „Nem tudom.” Ez nem
működik.” Többé nem mondhatjátok, hogy „Gondolkodni fogok rajta.” A gondolkodás bűzlik!
(Thinking is just stinking. szójáték – a fordító megjegyzése) Nincs több halogatás! Csináljátok, vagy ne
csináljátok, engem nem érdekel. Nem érdekel! A többi angyali lényt sem érdekli. A családotokat sem
érdekli. Senkit nem érdekel, hogy döntötök. Csak benneteket.
Még az aspektusaitokat, az elmúlt életek aspektusait sem igazán érdekli … nos, őket érdekli. Valójában
megpróbálnak befolyásolni, hogy csak gondolkodjatok róla, mivel rá fogtok jönni, hogyha egyszer
meghozzátok azt a döntést, hogy továbbléptek a bőségbe, vissza kell integrálódniuk. Nem játszhatják
többé a kisded játékaikat. Nem folytatódhat tovább ez a kirakós, rejtvényfejtő játék. Itt az ideje
szembenézni a valósággal.
Eljött hát az igazság pillanata, a döntés pillanata. Mi a teendő? Belefeledkeztetek a gondolkodásba. Ez
nagyon természetes dolog, hogy belefeledkeztek a gondolkodásba. Összezavarodtok. Eltompultatok.
Olyan ez, mintha azt mondanátok, hogy „Ó, elvégeztem a bőség tanfolyamot és most nem vagyok biztos
benne. Mit is mondott, hogy mit csináljak? Mit kéne most tennem?” Megálltok. Vesztek egy mély
lélegzetet és beleéreztek a lelketek szenvedélyébe.
(szünet)
Ez fogja megadni nektek a választ akkor és ott: a lélek szenvedélye, és ti érezni fogjátok. Nem akarok
szavakat ültetni fejetekbe, de érezni fogjátok, amint a lélek azt mondja, hogy „Élni akarok! Tapasztalni
akarok! Túl akarok lépni az épphogy csak elég-en!” És akkor vesztek majd egy mély lélegzetet és
meghozzátok a döntéseteket, akár azt hogy „Bőségben vagyok” vagy, azt hogy „visszamegyek és
játszom még a régi játékot egy ideig.” De kérlek, ne mondjátok azt, hogy „Nem tudom” vagy, azt hogy
„Gondolkodom rajta.”
Ez olyan egyszerű abban a pillanatban, amikor azt mondjátok, hogy „A bőséget választom!” Bumm!
Rendben, térjünk vissza most ide. Ilyen egyszerű.
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(Félre)értések
És most beszéljük egy kicsit a bőséggel kapcsolatos felfogásokról – Linda, egy tiszta lapot – a
felfogásokról, amik valójában félreértések. De ezek olyan dolgok, amikhez ragaszkodtok, olyan
hitrendszerek, amik gyökeret eresztettek bennetek, amik belétek vannak integrálódva. Nem fogunk
harcolni ezekkel a hitrendszerekkel. Nem fogjuk megpróbálni legyőzni vagy lebirkózni őket. Mindössze
arról van szó, hogy tudatosak legyünk néhány nagyon egyszerű, egyszerű hitrendszerrel kapcsolatban.
Az első dolog a listán: A felfogások. (Lindának) Az legyen a címe, hogy: felfogások. És – nos,
felsorolok néhányat, aztán meg foglak kérni benneteket, hogy ti is mondjatok párat – kizárólag a pénzzel
kapcsolatos felfogást.
~ A pénz korlátozott
Az egyik felfogás az, hogy a pénz vagy az energia korlátozottan áll rendelkezésre. Korlátozott. Úgy
értem, hogy ti e szerint éltetek. Hallottátok a szüleiteket azt mondani, hogy „Nos, nincs elég pénzünk,
hogy megvegyük neked ezt vagy azt. Nincs elég pénzünk, hogy fizessük a főiskoládat. Mindig kell,
hogy legyen megtakarításod a nehéz napokra.”
Olyan mintha az energia korlátozott lenne, pedig valójában nem az. Több energia van a kezemben –
Cauldre kezében – ebben a pillanatban, több energia van, mint amivel ezt az egész közösséget
hónapokra el lehetne látni árammal és ez csak egy kis része a teremtés egészének. El tudjátok képzelni
mindazt az energiát? Olyan sok energia áll rendelkezésre, hogy ha az összes lélekkel rendelkező lény a
teremtés egészében, annak az energiának a maximális mennyiségét használná el, amennyit csak el tud
képzelni, még akkor is a rendelkezésre álló energiának csak egy kis darabkáját használnák fel, mivel az
energia eredetileg a lélek szenvedélyéből származik, és a lélek szenvedélye olyan hatalmas. Egyszerűen
rengeteg energia van.
Sosem lesztek képesek az életetekben annyi energiát felhasználni, mint amennyit el tudnátok képzelni.
Soha sem tudtok annyi energiát felhasználni az életetek során, hogy az az energia-mennyiség, ami
elérhető ezen a bolygón, akár csak egy iciri-picirit is csorbát szenvedjen. Úgyhogy lépjünk túl rajta!
Rengeteg energia van odakinn, mindenhol!
Sosem fogjátok más emberektől elvenni az energiát vagy megfosztani őket az energiájuktól. Létezik egy
bizonyos fajta mártír tudatosság, amivel néhányan rendelkeztek. „Nos, ha túl sokat használok, akkor
valaki mást fosztok meg tőle.” Nem, nem fogtok megfosztani senkit! Rengeteg energia van!
~ A pénz minden gonoszság gyökere
Rendben, még egy felfogás, vagy inkább félreértés: Az energia minden gonoszság gyökere. Ki állt elő
ezzel? Elég egyszerű. Azok az emberek, akik irányítani akartak. Azok az emberek, akik gazdagok
voltak, azok mondták ezt. (néhányan kuncognak)
LINDA: Az energia gonosz?
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ADAMUS: A pénz minden gonoszság gyökere. A pénz minden gonoszság gyökere, és ez az agyatokig
hatol. Ez egy hipnotikus réteg és ti egyszerűen csak elhiszitek. Még ha nem is emlékeztek rá, még ha
tudatosan nem is gondolkodtok rajta, de a pénz minden gonoszság gyökere. A gazdagok voltak azok,
akik előálltak ezzel. Elég okosak ezek a gazdag emberek, vagy szervezetek, vagy csoportok, vagy
egyházak, vagy bármi egyéb, akik ezt mondták, mivel „Hú, srácok. Ha mindenkinek lenne abból a
cuccból, akkor el akarnák venni az enyémet és akkor nem én lennék a gazdag pasi. Akkor nem én
lennék a csúcson. Ezért azt fogom mondani, hogy a pénz minden gonoszság gyökere.” – De nem az!
A pénz, a bőség egyszerűen önmagatok megajándékozása. Egyszerűen adjatok magatoknak és ne
érezzétek önzőnek magatokat emiatt.
Az Új Energiában az igazi Mesternek, az igazi Új Energiás tanítónak végtelen bőségben kellene élnie,
szép autójának kellene lennie, ami nem robban le. Nem kell, hogy Rolls Royce-otok legyen sofőrrel,
habár az elég jól fest, de legalább egy olyan autó, ami nem robban le! Képesnek kellene lennetek
minden évben, minden második vagy harmadik évben lecserélni az autótokat. Nem kéne roncsokat
vezetnetek!
Gondoljatok rá másképp! Gondoljátok meg. Felelősséggel tartoztok, mivel azt mondtátok, hogy
megtestesült Mesterek akartok lenni. Ti lesztek a Standardok mások számára. Benneteket fognak
figyelni. Azt fogják nézni, hogy milyen példát mutattok. Azt fogják nézni, hogy valódiak, hitelesek
vagytok-e? És ha egy ütött-kopott, füstölgő autóval jelentek meg, nagy zajt csapva, akkor teljesen
lelombozzátok őket, mivel ők nem erre vágynak!
Ruhák. Ételek. Egy szép ház. Kemény lesz megtestesült Mesterként élni ezen a Régi Energiás földön.
Sok a durva rezgés odakinn és csak egyre durvább lesz. Ez a következő pár év igazán durva lesz. Olyan
házat akartok, ahová visszavonulhattok – vagy lakást, vagy bármit, bár én jobban szeretem a házakat –
ahol közel van a természet, van egy szép kert, ami teljesen a tiétek, ahol kertészkedhettek, ahol áshattok,
ahol azt csinálhattok, amit csak akartok. Szükségetek lesz rá a megújulásotokhoz.
Ha egy zajos lakásban éltek, zajos szomszédokkal körülvéve és nem találtok parkolót, és az
ingatlankezelő nem tartja karban a házat, az kimerít majd benneteket. Kifáraszt benneteket. Az visszavet
majd benneteket egy ősrégi dinamikába. Ezért azt akarom, hogy legyen egy szép házatok – egy nagyon
szép házatok – szép bútorokkal, mert mikor meglátogatlak benneteket, nem akarok valami régi, koszos
széken ülni! A régi cuccok egy csomó Régi Energiát, meg régi rezgéseket hordoznak. És nem, én nem
szeretem az ilyesmit! Ezért igen, meg fogjátok érteni, ha inkább kinn álldogálok az ajtó előtt. Ideje már
néhány új bútort beszerezni!
Kell, hogy legyen pénzetek, hogy bármelyik pillanatban felhívhassatok egy légitársaságot és
lefoglalhassatok egy első osztályú jegyet valahová, mert szükségetek lesz rá. Szükség lesz valahol a
világon a fényetekre valahol, akár csak az utca végén. Képesnek kell lennetek kényelmesen utazni. Ez
nem felesleges vagy lényegtelen dolog! Mindenkinek első osztályon kéne utaznia, de sok ember
választja azt, hogy ne úgy utazzon. Úgy kéne utaznotok, ahogy egy Mesterhez méltó!
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~ A Mesterek szegények
Kérem szépen – a következő félreértés, ha már itt tartunk az, hogy a Mester szegény. A Mesternek nincs
fizikai tulajdona, mert az rossz dolog. Kétlem! Kétlem! Nekem sok palotám volt. Nem csak kis lakások,
nem csak egy kis viskó valahol. Én soha nem éltem viskókban. Kastélyaim voltak és szolgáim és büszke
voltam arra, hogy vannak szolgáim!
És ezt hallgassátok meg! Csak egy Mester tud szolgálatot ellátni. Mindenki más csak szolga, mármint a
Mester van a szolgálat legigazibb fokán, cél nélkül, teljes együttérzéssel, de a legigazibb szinten. És a
Mester megengedi az összes energiának, hogy szolgálják őt. Ezt leírhatnád. (Lindának) Ez nem
félreértés.
LINDA: Új oldalon?
ADAMUS: Persze.
Mondtam már korábban más csoportoknak is, hogy a Mester megengedi az energiának, hogy szolgálja
őt. Ez a könnyedség3 definíciója – megengedni az energiának, hogy szolgáljon. Nekem voltak szolgáim.
Büszke voltam rá. Jól megfizettem őket. Kivételesen jól bántam velük. Szerencséjük volt, egyszerűen
csak azért, hogy a közelemben lehettek – és ez nem vicc! És azt akarom, hogy ti is kezdjétek el ezt
átérezni. Szerencséjük volt, hogy a közelemben lehettek, mivel én állandóan – ahogy majd ti is
állandóan tenni fogjátok – sugároztam a szeret-, az együttérzés-, az egyensúly fényét.
Tehát igen, valóban bárki, aki kapcsolatba kerül veletek, áldottá válik. Van egy automatikus áldás, ami
jelen van. Egy automatikus áldás, még csak tennetek sem kell semmit, ők csupán attól áldottá válnak,
hogy a jelenlétetekben lehetnek.
Tehát, drága barátaim, bőséget akartok! Meg kell, hogy mondjam, hogy ez valóban – előírás egy
megtestesült Mester számára!
Ez az egész dolog, hogy a Mester, a guru világi javak nélkül él, egy rég letűnt időszaknak szólt. És
kihívást jelentett néhányuk számára, akik úgy érezték, hogy az élet fizikai örömei elterelnék őket…
Volt egy tudatosság akkoriban, mely szerint minden, ami fizikai, rossz: hogy a test rossz, mivel olyan
dolgokat csinál, mint az evés, a kakálás, a szex meg az összes többi dolog. Ezért lett a test megtagadva.
De mindannyian – mindannyian, ideértve Kuthumit és Buddhát és a többieket is – rájöttek, hogy a testet
szeretni kell és integrálni és élvezni és örömet lelni benne. Nem arra való, hogy megtagadjuk,
elutasítsuk. A világi javak arra valók, hogy örömünket leljük bennük.
Néhányatoknak voltak az előző életeitekben olyan tapasztalatai, amikor nagyon gazdagok voltatok és
visszaéltetek a hatalmatokkal és emiatt nagy bűntudatot éreztetek. Rendkívüli módon visszaéltetek a
hatalmatokkal. Nem a pénzről volt szó, hanem a hatalomról. Talán, a pénz jelentette a hatalmat a
játékban, de most meg elzártátok a pénz áramlásának útját, mert attól féltek, hogy visszaélnétek vele.

3

További információért lásd az Ahmyo: Az Isteni Könnyedség Állapota című kiadványt.
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Elárulhatom nektek, hogy még akkor se tennétek ilyet, ha megpróbálnátok. Nem tudnátok. Egyszerűen
képtelenek lennétek rá. Mikor elértek a tudatosság egy adott pontjára, többé már nem tudtok visszaélni
vele. Kellemetlen. Visszataszító. Nem akarnátok azt tenni. Hatalmas bőségben lesz részetek és meg
fogjátok osztani – nem a bűntudat miatt. Meg fogjátok osztani, egyszerűen csak úgy – és a bőség
továbbra is áramolni fog hozzátok. És nem fogtok visszaélni vele. Túl sok tudatossággal rendelkeztek
jelenleg az olyan dolgokkal kapcsolatban, mint a hatalom. A hatalom az egyfajta illúzió4. Nincs
szükségetek a hatalomra. A hatalom azoknak való, akik nem ismerik fel, hogy már minden bennük van.
~ Intelligenciát igényel
Egy másik félreértés a bőséggel kapcsolatban, – vagy beszéljünk inkább csak a pénzről – szóval a másik
az, hogy: intelligensnek kell lennetek. Jó oktatást kell kapnotok. Jó családból kell származnotok, vagy
értenetek kell a pénzügyekhez. Egyáltalán nem! Egyáltalán nem! A St. Germainként leélt utolsó
életemben, Misztérium Iskolákba jártam, amikor nagyon fiatal voltam, de ott nem igazán volt olyasmi,
amit ti hagyományos oktatásnak neveznétek. Tanultam matematikát, de inkább kozmikus szinten, nem
evilági, földi szintűt. Egyáltalán nem tanultam pénzügyet.
St. Germainként leélt életemben soha nem volt munkám. Milyen szörnyű! Milyen undorító! (néhányan
nevetnek) Tényleg. Förtelmes! El se tudtam képzelni, és néha azon viccelődöm – de ez nem is olyan
vicces – hogy számomra a középszerűség kvintesszenciája a névjegykártya, a beosztás, hogy
középvezetők vagytok. Egy doboz alakú kis irodában dolgoztok. Középvezetők vagytok. Te jó ég, azt
hittem, hogy 100.000 év a kristály börtönben5 nehéz volt. De most már azt gondolom, hogy egy
középvezető, bezárva a doboz alakú irodájába, még annál is rosszabb! (némi nevetés)
Soha életemben nem volt munkám. Soha nem dolgoztam senkinek. Nem mintha bármi baj lenne a
munkával… nos, igen, némelyikkel van azért probléma. Végül magatoknak fogtok dolgozni. És ez nem
azt jelenti, hogy most menjetek, és még ma mondjatok fel a munkahelyeteken, de fel fogtok. Mikor a
tudatosságotok megváltozik, végül saját magatok főnökei lesztek.
Soha nem volt munkám, de rengeteg pénzem volt, sok pénzem. Valójában – ez az első eset, hogy
elmesélem ezt a történetet – de valójában nem emlékszem, hogy honnan volt pénzem. Nahát, ez furcsa,
nemde? Akkoriban, a mai szóval milliárdosnak, multi milliárdosnak számítottam. Nem dolgoztam. Nem
emlékszem, hogy honnan volt pénzem. Soha sem voltam senkinek a lekötelezettje. Úgy hiszem, voltak
emberek, akik adtak nekem pénzt vagy dolgokat. Nem emlékszem. De nem voltam lekötelezve nekik.
Nem voltam a rabszolgájuk, ha nagyobb összegeket adtak is nekem – nem tudok róla, hogy le lettem
volna kötelezve nekik. Nem volt senkim, aki a pénzügyeimet kezelte volna, de mindig volt pénzem.
Elegáns hintókban utaztam. Miért is ne? A lehető legjobb lovaim voltak. Szerettem a lovakat, az
ételeket. Én leginkább őrölt zabot ettem mézzel és olajos magvakkal, de megengedhettem magamnak az
óriási banketteket és hatalmas partikat is adtam, a legjobb francia borokkal. Kizárólag francia borokkal!
De még így sem tudtam, hogy honnan jött a pénzem. Képtelen voltam számon tartani az összes
földemet, az ingatlanjaimat. Egy csepp bűntudatom sem volt miatta. És nektek se kéne bűntudatot érezni
miatta. Egyből elkezdenétek korlátokat szabni mondván, hogy „Nos, csak két kastélyom lehet és minden
4
5

További információ ezzel kapcsolatban a “Búcsú a hatalomtól” című közvetítésben (YouTube)
További információ Adamus kristály börtönéről a Crimson Circle blogon (angolul)
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szolgám nevét tudnom kell. Jaj, nem lehetnek szolgáim.” Igen, dehogy is nem lehetnek! Nevezzétek
őket alkalmazottaknak, az ugyanaz. De, egyértelműen bánjatok jól velük! Bánjatok jól velük! Fizessétek
jól meg őket! Fizessétek meg igazán, igazán jól őket!
Tehát, drága barátaim …
LINDA: Úgy beszélsz, mint a Forrest Gump (Adamus kuncog)
ADAMUS: Szóval, nincs szükségetek iskolai képzésre, intelligenciára, pénzügyi háttérre.
Tulajdonképpen, ez akadály is lehet egy kissé, mert ettől túlságosan intellektuálisan álltok a dolgokhoz.
Korlátozzátok magatokat, mielőtt egyáltalán belevágnátok. Megállítjátok az áramlást. Erre nincs
szükségetek. Nem számít, ha soha nem érettségiztetek le. Nem számít, ha semmit sem tudtok az üzleti
életről.
Tudjátok mit? A bőség semmit se tud az üzletről. A tudatosság tesz az üzletre. Nem kell ilyen jellegű
háttérrel rendelkeznetek!
Vannak, akik meg fogják mondani nektek, hogy mit tegyetek – „Hogy pénzed legyen, keményen kell
dolgoznod.” Ez egy másik dolog a listánkon. Nem kell keményen dolgoznotok! Lehet, hogy keményen
akartok dolgozni. De nem kell keményen dolgoznotok. Lehet, hogy csinálnotok kell valamit. Más
szóval, nem ülhettek folyton a trónotokon a kastélyotokban. Nos, megtehetitek, de akkor el fogjátok
unni magatokat. Fel akartok majd kelni, nos azért, hogy erőfeszítést tegyetek, hogy beszálljatok a
hintótokba, vagy a ti esetetekben a luxusautótokba és végig vezessetek az utcán kivéve, ha sofőrötök
van.
De nem kell keményen dolgoznotok. Lépjetek túl ezen. Ezt sokatokba belenevelték a szüleitek és a
tanáraitok. Nem! És nem kell még csak okosan se dolgoznotok. Csak meg kell engednetek, hogy az a
bőség beáramoljon! Ez minden! Ez minden! Anélkül, hogy bűntudatot éreznétek miatta anélkül, hogy
szégyenkeznétek miatta anélkül, hogy azon tűnődnétek, hogy megérdemlitek-e vagy sem!
Egyéb félreértések a pénzzel kapcsolatban: Mik azok? Milyenek a ti félreértéseitek?
~ A spirituálisnak ingyenesnek kéne lennie
Mit szóltok ahhoz, ami ebben a pillanatban is itt van az orrotok előtt ahhoz, ami – kapcsolódik néhány
másik dologhoz is, amikről már beszéltünk – ha spirituális munkát végeztek, akkor nem kérhettek pénzt
érte.
LINDA: Hú!
ADAMUS: Ez beteges! Ez egészen egyszerűen undorítóan beteges. És ki mondja ezt? Azok az emberek,
akiknek nincs pénzük, de belőletek akarnak táplálkozni, akik manipulálnak benneteket. Azt mondják,
hogy „Nos, de ez spirituális munka. Ennek ingyenesnek kéne lennie!” Kétlem! Drágábbnak kéne lennie,
mint bárminek ezen a bolygón! Ennek kéne a legdrágábbnak lennie és rá kéne vezetnetek őket, hogy
annyira akarják, hogy csodával teremtsék elő a rávalót!
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Tudom, hogy sokatok számára időnként még az ételre való pénzt is problémás előteremteni. De ha van
egy tanfolyam, amire nagyon el akartok menni, akkor igazán fura dolog történik. Hirtelen ott terem a
pénz, ti meg úgy csináltok, hogy „Hát ez meg hogy került ide? Honnan jött?” És aztán elmentek és
elvégzitek a tanfolyamot. Megálltatok, hogy beleérezzetek ebbe a dologba? A szenvedély volt az! Azt
mondjátok, hogy „Ó! El kell végeznem azt az iskolát!” Kicsit olyan ez, mint egy káros szenvedély, mint
egy betegség, hogy el kell végeznetek azt az iskolát. Nem, nem kell. De, legalább ez megmutatott
nektek valamit. Egy kis szenvedéllyel elő tudjátok teremteni dolgokat, manifesztálni tudtok! De aztán
visszatértek a régi mintákhoz, vissza a régi mintákhoz.
A spiritualitás – nem érdekel mi az, a spiritualitás vagy bármi más, amivel foglalkoztok, akár asztalosok,
akár könyvelők vagy bármi mások vagytok – magas díjazást számoljatok fel érte. Mindegy mennyit
kértek most, ha vállalkozóként végzitek a munkátokat, kérlek benneteket, hogy duplázzátok meg az
áraitokat, még mielőtt ma végzünk. Kérlek, duplázzátok meg a tarifátokat. „Ó! Hogy tehetném,” –
mondjátok – „az emberek így is alig akarnak fizetni.” Nos, akkor ezek nem a megfelelő emberek.
Tényleg, nem a megfelelő emberek akarják a szolgáltatásaitokat. És nagyon sok táplálkozás folyik,6 és ti
azt hiszitek, hogy olcsónak vagy ajándéknak kell lennie. Aztán azok az emberek találnak meg, akik
valójában nem akarnak változást, csak csupán táplálkozni akarnak az energiátokból!
Ne áltassátok magatokat! Nem szeretnek benneteket! Csak táplálkozni akarnak belőletek! És azt fogják
mondani, hogy „Te vagy a legjobb tanító, akivel valaha dolgom volt. Ha te nem lennél, nem hiszem,
hogy képes lennék itt maradni.” Ugyan már! Amint teljesen kiszipolyoztak, kihasználtak, továbbállnak a
következő Olcsó Jánoshoz, hogy őt is megcsapolják, majd a következőt is és az azutánit is. És még a
nevetekre se fognak emlékezni a végén.
Duplázzátok meg az áraitokat, legyen egy kis önértékelésetek és aztán duplázzátok meg újra. És meg
fogjátok látni, hogy hirtelen elkezditek bevonzani – nagy szó, bevonzani – a megfelelő embereket, akik
hajlandóak lesznek fizetni a szolgáltatásotokért. És hirtelen bőségben lesztek és hirtelen jobb tanítók
lettetek és hirtelen még jobb tanácsokat tudtok adni és nem kell évekig terápiára járniuk. Átalakulást
tudtok előidézni náluk, ha ők is akarják, átalakulást idéztek elő – csettint! – ilyen egyszerűen.
Aztán egyszer valaki elkezd majd reklamálni mondván, hogy „Nos, mindössze öt percre volt szükség,
hogy megváltoztasd az életem, de jesszusom, kétezer dollárt számoltál fel érte.” Mire ti azt mondjátok,
hogy „Ja, legközelebb tízezer lesz.” (néhányan kuncognak)
~ Ez pénzsóvárság
Van ebben egyfajta dinamika, aminek semmi köze sincs a pénzsóvársághoz. Az egy másik felfogás – ha
pénzt akartok, akkor pénzsóvárnak kell lennetek. Kapzsik vagytok! Nem vagytok azok! Bölcsek
vagytok! Olyan emberek vagytok, akik élvezik az életet. Ha mások nem azt választják, hogy bőségben
éljenek, ha nem azt választják, hogy élvezzék az életet, az az ő bajuk, nem a tiétek! Ti az élet élvezetét
választjátok.

6

Az Energia Vámpírok (angolul) ingyenesen elérhető felvétel; további információ az életet-megváltoztató Szexuális
Energiák Iskola tanfolyamon
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Valószínűleg ez lesz az egyik utolsó életetek, sokatok számára valószínűleg az utolsó életetek ezen a
bolygón. Srácok, ha a helyetekben lennék – és voltam – én bőséget akarnék erre az életre. Utazni
akarnék. Egy szép házat akarnék. Azt akarnám, hogy jótékonykodhassak, ha ahhoz van kedvem. Azt
akarnám, hogy pazar partikat adhassak a barátaimnak. Nem azért akarnám, mert pénzsóvár vagy
nagyképű vagyok. Azért akarnám, mert a) ez az utolsó életem a bolygón és jól akarom végezni; és b) a
gazdag élet fényes példáját akarom hátrahagyni, hogy mások is követhessék ezt a példát.
Vegyünk egy jó mély lélegzetet.
Veszünk majd egy lélegzetet és vissza fogunk térni, hogy beszélhessünk a mintázatokról, belemegyünk
majd a lélek szenvedélyébe is.
Én vagyok az örökké jelenlévő és az örökké gazdag.
És, ha már itt tartunk, meg kell említenem valamit. Kicsit nehéz számomra – egy kissé nehéz hogy, azt
kell, hogy mondjam – mikor hívtok, meghívtok az otthonotokba, és nos, nem olyan elegáns, mint
szeretném.
Tehát ezzel, Adamus Vagyok, a szolgálatotokra.
LINDA: Szóval kérlek benneteket, hogy vegyünk pár mély lélegzetet és áradjunk a tudatossággal, az
energiával, amit Adamus áraszt felénk, mindannyiunk felé.
Csak vegyetek egy mély lélegzetet. Tükrözze, amit hallottatok, amit éreztetek. Mindazt, amit
számotokra jelentett.
Csak legyetek ebben a lélegzetben, maradjatok az áramlásban. Csak engedjétek az energiát mozogni és
áramolni, minden egyes lélegzettel.
És ez így van. Köszönöm.
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BŐSÉG TANÁCSADÁS
2. ELŐADÁS

LINDA: Meghívom mindannyiunkat, hogy legyünk a Most pillanatának áramlásában, legyünk a
légzésben, a mély és tudatos légzés áramlásában. Ez az energia áramlása. Ez a levegő áramlása, az
energiáé és mind azé, amik vagyunk.
Ezért kérlek benneteket, hogy itt a Most pillanatában, akár itt ültök ebben a teremben vagy bármikor is
hallgatjátok ezt az anyagot, nem számít, hol vagyunk, lélegzünk bele a Most pillanatába, mert mindig
csak az számít, a lélegzetünk és a Most pillanata.
Lélegezzetek hát és áramoljatok! Lélegezzetek és hívjátok be Adamust, ha azt választjátok!
Lélegezzetek mindazzal, akik vagytok, nyíljatok meg és bontakozzatok ki ebben a tapasztalásban itt, a
Most pillanatában.
Lélegezzetek!
ADAMUS: Vagyok, aki Vagyok, az örök Adamus.
Folytassuk a Bőség Tanácsadásunkat! Térjünk vissza a megfigyelésekhez vagy valójában inkább ahhoz,
hogy milyen tévhitek vannak. Linda, megint szükségünk lesz rád és a tabletedre.
LINDA: Ó, örömmel!
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ADAMUS: Beszéltünk a tudatosságról és arról a tényről, hogy ti tudatosság vagytok, nem pedig
energia. Beszéltünk arról a tényről, hogy az energia mindenhol ott van körülöttetek. Az energia nem
csak fizikai dolgokat jelent, vagy olyan dolgokat, amik felrobbannak. De léteznek olyan formái is az
energiának, amiknek még nem is vagytok tudatában. De még ezek is szolgálnak benneteket. Itt vannak,
mindig elérhetőek.
A szenvedélyetek vonzza be az energiákat, a szenvedélyetek vonzza be az életetekbe. Egyáltalán nem
másoktól kapjátok. Nem létezik az angyali Bőség Tanács, akik eldöntik, hogy megérdemlitek-e vagy
sem. Istent valójában nem érdekli, hogy így vagy úgy – bocsánat, de nem érdekli – bőségben éltek-e
vagy sem. És a lelketeket – a lelketeket sem igazán érdeklik azok a dolgok, amiket az ember csinál, mert
a lélek számára ti csak egy tapasztaláson mentek keresztül, bármilyen legyen is az.
Egy másik félreértés
A következő és egyben utolsó félreértés és talán a legfontosabb megfontolandó dolog is számotokra,
amikor azt mondjátok, hogy „Nem élek bőségben.”
LINDA: Mmmm.
ADAMUS: Valójában teljes mértékben. Tehát így is lesz „Nem vagyok bőségben” (Lindának).
Sokatoktól hallom ezt, különböző formákban. „Nincs pénzem. Nincs ez. Nincs az.” De valójában azt
mondjátok, hogy „Nem élek bőségben.” ezért, pontosan ez az, amit bevonzotok.
Valójában bőségesen bevonzzátok a hiányt. Csak olyan bőség fogalmakban gondoltok, mint a vagyon
vagy esetleg a szerelem, a barátság vagy hasonló dolgok vagy az anyagi javak. De mindannyian
bőségben éltek. Lehet, hogy nem úgy, ahogy emberként a legkényelmesebb lenne számotokra, de
mindannyian bőségben éltek.
Vannak, akik eljönnek hozzám és beszélnek hozzám esténként, vagy vezetés közben vagy csak
elátkoznak, és azt mondják, hogy „Adamus, nincs munkám. Nem élek bőségben.” Én pedig azt mondom
nekik – de néha nem mindig hallanak jól – azt mondom nekik, hogy „Hatalmas mennyiségben áll
rendelkezésedre a bőség. Bőségesen van időtök, különösen azokhoz képest, akiknek van munkájuk, ahol
egy bizonyos mennyiségű órát le kell dolgozniuk. Hogy értitek azt, hogy nem éltek bőségben? Óriási
szabadságotok van! Nem kell minden nap időre mennetek, dolgozni. Az egész nap szabadon a
rendelkezésetekre áll. Ez óriási bőséget jelent!”
Valójában szerintem az egyik legértékesebb dolog az idő. Az idő. És azoknak, akik nem dolgoznak,
rengeteg idejük van.
Vannak, akik azt mondják, hogy „Adamus, fizikai panaszaim vannak. Van néhány betegségem vagy
fogyatékosságom.” Bőségében vagytok a fizikai egészség hiányának, egyfajta óriási bőségben. Micsoda
tapasztalás a fizikai problémák ilyen bősége! Talán ezt nem akarjátok többé már. Talán belefáradtatok.
De megkérdezem tőletek – és ettől soha nem vagytok túl boldogok – azt mondom, hogy „Lehet, hogy
csak kifogásnak használjatok ezeket.” Ó, ettől dühösek lesztek rám.
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Van bőségetek – legyen az másoktól származó bőséges szeretet vagy bőséges szeretethiány, az
önmagatoktól származó bőséges szeretet vagy a bőséges szeretet hiány. Bármi legyen is az, bőségesen a
rendelkezésetekre áll. Nagy mennyisségre tettetek szert belőle. Lehet az bőséges mennyiségű fájdalom,
kétség és zavarodottság, de mindig bőségesen van nektek belőle.
Tehát, lépjünk túl ezen az egészen, mikor azt mondjátok, hogy „Nem élek bőségben” vagy „Nem
vagyok gazdag” vagy „Nincs túl sok energiám.” Ó, nem, nem, nem. Sok energiátok van. Nagy
bőségetek van, és lehet, hogy az a szabadság, vagy az idő vagy a felelősség hiánya. Sokan közületek,
akik nem csinálnak semmit és emiatt panaszkodnak, azoknak nincs túl nagy felelősségük. Nagyjából azt
csinálhattok, amit csak akartok.
Lépjünk túl ezen az egész dolgon, amikor azt mondjátok, hogy ti nem éltek bőségben. Hatalmas
mennyiséggel rendelkeztek belőle. Ez igazán inkább arról szól, hogy hová szeretnétek azt a bőséget
elvezetni. Az életetek melyik területére szeretnétek átirányítani? És ti, mint lélekkel rendelkező lények,
ezt megtehetitek! Mit szeretnétek, hová menjen az az energia?
És visszatérek az egyik nyitó kijelentésemhez: Ha van most valami az életetekben, az minden bizonnyal
szolgál benneteket. Akarnotok kellett, hogy ott legyen, különben nem lehetne ott. Senki más nem
helyezi oda. Senki más nem erőlteti rátok, hogy elfogadjatok valamit, amiről azt gondoljátok, hogy nem
akarjátok.
Tehát óriási bőséggel rendelkeztek, de hová fogjátok átirányítani? Hová fogjátok tenni azt az energiát?
Ez most majd itt néhány embert a reflektorfénybe állít és hallom, ahogy elkezditek azt mondani, hogy
„De, de, Adamus, te nem érted!” Értem én. Értem, hogy egy nagyon érdekes és mély és érzelmes
játékban vesztek részt. Ezért kérdeztem korábban, hogy hogyan változna meg az életetek, ha sok pénz
vagy sok szeretet vagy nagy egészség lenne benne? Mit kéne elengednetek? Mit kéne megváltoztatnotok
az életetekben? És tényleg hajlandóak vagytok megtenni? Tényleg hajlandóak vagytok megtenni a
következő lépést?
Ez azt jelentheti, hogy valami olyasmin mentek majd keresztül, ami nagyon megváltoztatja az életeteket.
Azt jelentheti, hogy meg kell válnotok azoktól az élősködőktől, akik jelen vannak az életetekben és
belőletek táplálkoznak. Családtagokról és barátokról beszélek. Ez az igazság. Azt jelentheti, hogy el kell
engednetek azt, amit szerelmi kapcsolatnak neveztek, ami valójában nem is az. Hanem karmikus
kapcsolat – sok esetben – karmikus kapcsolat és a táplálkozásról és a hatalmi játszmákról szól.
Azt jelentheti, hogy elengedtek néhány dolgot. És ez az, amikor gyakran egy nagy kátyúba kerülünk
bele az úton. Azt mondjátok, hogy „Nos, nem, én bőséget akarok, de nem válhatok meg ezektől a
dolgoktól. Mihez kezdenének ezek az emberek nélkülem?” Nos, keresnek majd valaki mást, akiből
táplálkozhatnak vagy ti fogtok valaki másból táplálkozni.
A kérdés
Tehát, mindez felszínre hozza majd azt a bizonyos problémát. Az életetekben rengeteg bőség van.
Lehet, hogy a dráma az, ami bőségesen van. Lehet, hogy az unalom, de az bőségesen van. Most – ebben
a pillanatban is – rendelkeztek a bőséggel.
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Látjátok, soha nem volt az enyém, hogy nektek adhassam. Már eleve a tiétek volt. Hogy mihez kezdtek
vele?
Ugyanazokat a játékokat fogjátok tovább játszani? Továbbra is azt fogjátok mondani nekem, hogy
mennyire nincs pénzetek? Folytatódni fognak az egészséggel, az energiával vagy bármi mással
kapcsolatos problémák az életetekben? Továbbra is azt fogjátok mondani, hogy gondját kell viselnetek a
gyerekeiteknek, a családotoknak, a világnak, a delfineknek és minden másnak? Továbbra is
kifogásokkal fogtok előállni, vagy látjátok a lelki szemeitekkel és megengeditek, hogy valami jobb és
más jöjjön el az életetekbe?
Mindig ide lyukadunk ki, amikor álom állapotban beszélgetünk/vitatkozunk. Hosszú, hosszú
beszélgetéseink vannak erről és mindig ugyanazt mondom, hogy „Bőségben vagytok. Mihez kezdetek
vele? Hová akarjátok irányítani?” És mindig azt kapom, hogy „Nos, nem tudom.” És ha már itt tartunk,
ilyenkor aztán lelépek. Mikor azt hallom, hogy ezt mondjátok. Akkor kisétálok. Elmegyek. A „Nem
tudom”-ot vagy a „Had gondolkodjam rajta”-t nem akarom hallani! Tudjátok, mondtátok már nekem
ugyanazt három élettel ezelőtt is és már kiment a divatból. Vagy egyszerűen csak összezavarodott
állapotba kerültök, üvegessé válik a tekintetetek és ilyenkor is elmegyek.
De most megkérdezlek benneteket, mint lélekkel rendelkező a lélekkel rendelkezőt, a teremtő a
teremtőt, rendelkeztek bőséggel – csak úgy tesztek, mintha nem rendelkeznétek, mintha valamiből nem
rendelkeznétek bőséggel – mihez kezdtek ezzel? Hajlandóak vagytok átirányítani, átcsatornázni azt
máshová, behozni egy másik fajta energiát?
Mielőtt bármilyen döntést hoznátok ezzel kapcsolatban, azzal szórakoztatom magam, hogy figyelem
most az energiákat, ahogy épp versengve körbe-körbe áramlanak. Egy kicsit el vagytok keseredve, mert
egy csomó minden történik egy csomó különböző szinten. „Ó istenem, a célkeresztbe kerültem!” Hát, ti
kértétek!
Egy történet
Hagy meséljek el egy történetet a következő könyvemből, az „Egy Mester emlékiratai”-ból. A könyv
még nem íródott meg, ki sincs adva, még csak nem is lett igazán végig gondolva, de azért már itt van.
Látjátok, már kész is van, és most csak hagyom, hogy megteremtse saját magát. Tehát…had legyen ...
SART: Kapunk jutalékot utána?
ADAMUS: Nincs jutalék! (Adamus nevet)
SART: Biztos?!
ADAMUS: Duplán fogom nektek felszámolni a könyv árát! (még több nevetés)
Kicsit tompítsuk a világítást, miközben elmesélem a Mester és a tanítvány szívbe markoló történetét.
Nincs szükségünk zenére, csak egy kicsit tompítsuk a világítást!
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Ez tulajdonképpen, egy megtörtént eseményeken alapul, vagy ilyesmin.
A Mester ült egy gyönyörű tó partján egy meleg és napsütéses napon, pecázgatva. Szeretett pecázni,
mert ez lehetőséget nyújtott neki arra, hogy a természetben legyen, és hogy gyakorolja azt a természetes
tehetségét, amivel bőséget teremt. Úgy tűnik, mintha abban a pillanatban, hogy bedobja a zsineget a
vízbe, egy hal rá is harap, noha nem is volt csali a horgon. És csak kiveszi a halat, megcsodálta
szépségét és persze visszadobja a tóba. Szinte erőfeszítés nélkül tette mindezt, de a Mester számára ez
remek módja volt annak, hogy megtapasztalja, hogy minden eljön hozzá.
A hal eljött hozzá. Annyira vonzotta őket, hogy még, csak gilisztát sem kellett tennie a horogra.
Miközben élvezte a természetben, ennek a gyönyörű napnak a békéjét és a csendjét, hirtelen zajt hallott
maga mögül, a bokrok felől, megfordult és meglátta az egyik tanítványát, Richardot, aki kétségbeesve
közeledett felé.
A Mester vett egy mély lélegzetet. „Ismét helyben vagyunk,” gondolta magában. „Richard az.”
Richard odament a Mesterhez és azt mondta, hogy „Mester! Mester! Szörnyű állapotban vagyok.
Minden elvégzett tanfolyam, minden tanítás és tanulás ellenére, rosszabb állapotban vagyok, mint
valaha. Tönkre mentem. Nem tudom fizetni a számláimat. Az autóm a szerelőnél van és nincs elég
pénzem, hogy elhozzam. Hátralékban vagyok a házam törlesztőjével és nagy valószínűséggel el fogom
veszíteni. Alig van pénzem ennivalóra. Mester! Mester! Mit tehetnék? Kérlek, kétségbeesve kérem a
segítséged. Mondj valamit, Mester. Ossz meg velem valamit Mester. De annyira ideges vagyok. Azt
hiszem Mester, hogy meg fogok halni. Nem akarok élni többé.”
A Mester vett egy mély lélegzetet és nevetett magában – nem hangosan, természetesen, de nevetett
magában – mert olyan sokszor hallotta már ezt Richardtól és a Richardhoz hasonló többiektől. Az
elkeseredettség pillanata, potenciálisan fontos pillanat, mivel nos, úgy tűnik, hogy az emberek az ilyen
pillanatokban lépik meg a legnagyobb változásokat – vagy nem.
Tehát, a Mester azt mondta, hogy „Kedves Richard, mennyi pénzre van szükséged, hogy megoldd a
problémáidat? Mennyi pénzre van szükséged?”
És Richard vett egy mély lélegzetet és azt mondta, hogy „Mester! Mester! Csak ötezer dollár kéne.”
És a Mester, kifejezéstelen arccal nevetett magában és azt mondta, hogy „Ostoba Richard, ötvenezret
kellett volna kérned.” De Richard olyan kétségbeesett volt, annyira korlátozottak voltak a gondolatai, de
még a képzelete is, hogy csak ötezer dollárt kért.
A Mester hosszú ideig várt, szándékosan persze, elszínészkedve Richarddal az egész drámát és
valójában eléggé élvezte, mert a Mester kb. öt létidővel ezelőtti saját magát látta Richardban.
Kétségbeesett, de még mindig másokon élősködik, minden tanfolyam és iskola meg minden ellenére is
még mindig ragaszkodik hozzá, hogy a dolgok rajta kívül állnak, nem pedig ő benne vannak.
Végül a Mester azt mondta, hogy „Richard, kölcsönadom neked a pénzt. Odaadom a pénzt, az ötezer
dollárt.” És a Mester benyúlt a zsebébe, és noha nem tett oda pénzt aznap korábban, mikor bedugta a
kezét, hirtelen talált ott ötezer dollárt, pontosan annyit, amennyire szükség volt. Így megy ez a
Mestereknél.
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Nos, akár tett pénzt a zsebébe aznap reggel, intuitívan megérezve, hogy Richard el fog jönni, akár nem,
a Mester elfelejtette, mivel ez egyáltalán nem számított. A pénz ott volt. A Mester még csak azt se tudta,
hogy honnan volt az a pénz. Csak ott volt és ő nem kérdőjelezte meg.
Odaadta hát a pénzt Richardnak, száz dollárosával leszámolva. Richard szeme tágra nyílt. Nem tudta
elhinni, hogy a Mester tényleg odaadja neki azt a pénzt. Nem tudta elhinni, hogy most mehet és
megoldhatja a problémáit, befizetheti a számláit és megjavíttathatja az autóját.
Természetesen egy csomó dolgot megígért a Mesternek a kétségbeesés pillanatában. „Visszafizetem,
Mester, kamatostul.” A Mester nevetett magában, hogy „Richard már megint hazudik.” Azt mondta,
hogy „Ó Mester, soha sem felejtem el, amit értem tettél.” És a Mester megint nevetett és azt mondta,
hogy „Igen, igen, és egy nap így is-úgyis elfelejtesz vagy becsapsz, de nem számít!”
A Mester befejezte a pénz átadását Richardnak és Richard elszaladt, alig köszönve meg, alig mondva
őszinte köszönetet, csak elrohant. A Mester visszatért a horgászáshoz, az egyik halat a másik után fogva
ki. „Olyan egyszerű ez” gondolta a Mester, „Ez az egész horgászás dolog. Olyan ez, mint az élet. Eljön
hozzátok. Elveszitek, ami kell. A maradékot visszaengeditek, de soha se korlátozzátok magatokat!”
Hat hónappal később, a Mester ült egy kávézó teraszán, újra élvezve a csodálatos időjárást és egy tripla
karamellás macchiatot ivott (nevetés), három csokoládés croissant-nal, mert tudjátok, egy Mester nem
diétázik. Egy Mester nem aggódik ilyen dolgok miatt. Az a korlátolt embereknek való, akik azt hiszik,
hogy vannak dolgok, amik nem tesznek jót nekik. A Mester bármit ehetett. Legyen az hal vagy egy
karamellás macchiato, nem számít. És a Mester megihatott akár öt ilyet és az se számított, mert a teste
mindig a Mester mivoltára reagált. Nem számított, hogy sok kalória van benne vagy túl sok koffein
vagy, hogy mit mondtak a tudósok a kávéról vagy bármi másról. A Mester parancsolt a testének és a
saját energiájának, ami ennek megfelelően reagált is rá.
Miközben szürcsölte a csodálatos italát ezen a gyönyörű napsütéses napon, történetesen felnézett és épp
Richardot látta arra sétálni. Richard szörnyen nézett ki. A ruhája rongyos volt. A haja kócos. Hosszú,
szutykos szakálla nőtt, a szandálja kopott volt, és a lába koszos. A Mester azt gondolta magában, hogy
„Egy Mesternek nem így kéne kinéznie,” és persze Richard nem is volt Mester.
A Mester odakiáltott és azt mondta neki, hogy „Richard! Richard! Gyere ide egy pillanatra. Igyál egy
csésze kávét.” Richard azt mondta, hogy „De én, én, én, én… semmi pénzem sincs. Nem engedhetek
meg magamnak egy csésze kávét.” A Mester azt mondta, hogy „Nos, ez szomorú. Gondolom, akkor
majd nézel engem, ahogy élvezem a sajátomat.”
Tehát, a Mester egyszer már adott neki ötezer dollárt és van, aki azt hinné, hogy a Mester könnyedén
vehetett volna neki egy csésze kávét vagy akár csak egy sima kávét. De a Mester most már belefáradt a
játékba.
A Mester azt mondta, hogy „Richard, mi történt? Mi történt a pénzzel? Mi történt az életeddel?”
„Ó, Mester, Mester! Szörnyű volt. Elvettem a pénzt és elhoztam az autómat a szerelőtől, de egy héttel
később szörnyű balesetet szenvedtem, összetörtem az autómat. Totálkáros lett.” És azt mondta, hogy
„Ráadásul az egyik este benn voltam a boltban, amikor tolvajok jöttek be, rablók és elvették a nagy
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részét annak, ami a pénzből megmaradt. Azt a keveset, ami pedig megmaradt, oda kellett adjam egy
barátomnak, aki szörnyen kétségbeesett volt, úgyhogy semmim nem maradt.” És azt mondta, hogy
„Ami azt illeti Mester, több adósságom van, mint valaha.”
És Richard azt kérdezte, hogy „Mester, lehetséges volna, – kérlek, soha többé nem kérek semmit,
megígérem – hogy adj még ötezer dollárt ma? Szívesen visszafizetem kedden.” Ó, ez butaság!
„Szívesen visszafizetem neked hat hónapon belül az egész tartozásomat, az összes pénzt Mester!
Kamatostul, természetesen!”
A Mester vett egy mély lélegzetet és azt mondta, hogy „Nem. Nem Richard. Valamit be akartam neked
bizonyítani és megtettem. A lényeg pedig az, hogy te egy mintát követsz és nem vagy hajlandó kiszállni
belőle. Ez a minta pedig a „csak épp elég.” Te a „csak épp elég” tudatosságában vagy és hiába adnék
neked tízezer dollárt vagy ötvenezer dollárt, előre megjósolhatnám, hogy ugyan úgy találkoznánk újra,
mint most és újra le lennél törve, újra ki lennél ábrándulva, újra megpróbálnál belőlem táplálkozni, és
újra hazudnál magadnak. Egyszer elég volt, Richard. Nincs több. És ami azt illeti Richard, nem csak
azzal az ötezer dollárral és a kamatjaival tartozol nekem, hanem az összes tanfolyam árával is, amire
eljöttél. És nem akarlak látni többé, amíg az összes tartozásodat vissza nem fizetted, az utolsó fillérig.”
Ez a történet vége. Ez vicces volt. (Adamus nevet) A Mester feljegyzései – mindig vicces a befejezés.
(néhányan nevetnek)
Készen álltok?
De, ez az élet. Ilyen az élet, ahogy oly sokan közületek tapasztaltátok vagy talán még mindig
tapasztaljátok. Egy mintát követtek és tulajdonképpen van egy mondásom, ami szó szerint fel van írva
az egyik Misztérium Iskola falára – „Adj egy áldozatnak egy millió dollárt, két év múlva két millióval
lesz mínuszban.” – mert ez egy minta. Ez táplálkozás. Ez a felelősség hiánya. Ez a bőségtelenség
bősége. Mindig ugyanabban az energiában maradni. Mindig, mindig találni valami kifogást. Soha nem
vetni egy pillantást önmagatokra a tükörben. Soha nem mondani azt, hogy „Végeztem ezzel a régi
módszerrel!”
Közületek oly sokan akarnak a lottón nyerni. Hála istennek, hogy nem sikerült, mivel kétszer ilyen rossz
állapotban lennétek egy éven belül. Még nyomorultabbul jönnétek hozzám, azt kívánva, hogy bár soha
ne kaptátok volna meg azt a pénzt, ugyanis egy mintát követtek – a hiány mintázatát, a táplálkozás
mintázatát, egy olyan mintát, melyben nem engeditek meg magatoknak, amit megérdemeltek.
A bőség az egy Isten-adta jog. Attól a pillanattól fogva, hogy a Szellem identitást adott nektek, az
Éneteknek, megkaptátok mindazt a bőséget és mindazt az energiát, amire valaha szükségetek lehet. De
sokan beleragadtak az áldozati energiába, beleragadtak abba a játékba, hogy ők miért nem tudnak
bizonyos dolgokat megtenni, beleragadtak a korlátokba. Sokan olyanok, mint Richard. Még ha lenne is
egy millió dollárotok, arra használnátok, hogy tönkre tegyétek magatokat.
Tehát, azt csináljátok, hogy a csak épp elég tudatosságában maradtok. Apránként teszitek tönkre
magatokat ahelyett, hogy egyszerre túl lennétek rajta. A saját természetes teremtő képességeteket
teszitek tönkre az állandó kifogásokkal, késlekedéssel, és halogatással. Az életörömöt – ami pedig istenadta jogotok – teszitek tönkre a visszafogottsággal és a korlátozással, aztán meg azzal, hogy kifogást
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kerestek, másokat hibáztattok, összeesküvésről beszéltek, meg általában „az emberről” beszéltek. Nincs
ember – nincs senki más rajtatok kívül – se nő, se férfi, aki visszatartana titeket. Semmi. Nem érdekel,
hogy milyen országban éltek. Nem érdekel, hogy milyen lehetőségeitek voltak. Nem érdekel, hogy
gazdag- vagy szegény családból származtok, hogy okosak vagy ostobák vagytok. Ezek mind nem
számítanak. Ezek mind csak kifogások.
Csak egyetlen dolog számít, az – hogy készen álltok-e arra, hogy egy örömteli, és egy beteljesítő módon
csatornázzátok be, közvetítsétek a bőséget az életetekbe, egy gazdag és tehetséges módon, vagy
továbbra is rengeteg kifogással élve, a csak épp elég ösvényén fogjátok folytatni az utat?
Ez nem egy mentális gyakorlat. Nem innen fentről (fej) jön. Azt már próbáltátok korábban. Próbáltatok
küzdeni ellene és legyőzni. Próbáltátok hipnotizálni magatokat vagy mantrákat használtatok vagy
mindenféle hülye trükköket, hogy behozzátok a bőséget az életetekbe és egyik se működött. Különösen
akkor nem, mikor egy bizonyos fajta mintázatot követtetek, mikor olyanok voltatok, mint Richard,
mikor elfogadtatok volna valamit és aztán szó szerint visszairányítottátok az energiát a régi mintázatba.
Valójában egy bizonyos módon, az egyfajta átokká válik, mikor elfogadtok valamit. Mit csináltok?
Energiának használjátok, annak folytatására, hogy kiirtsátok vele az életörömöt. Kaptok egy kis pénzt és
mit csináltok? Kifolyik a kezeitek közül, vagy arra használjátok, hogy igazán bántsátok magatokat,
hogy, rászedjétek magatokat. Vagy odaadjátok másoknak, azt gondolván, hogy ti nem érdemelitek meg.
Engeditek kifolyni az életetekből, vissza a régi mintába. Hála istennek, hogy nem nyertetek a lottón.
Egy csomó másféle, undok, ronda energia lenne itt megülve. Köszönjétek meg magatoknak, hogy
legalább nem fogadtátok el a gazdagságot addig, amíg tényleg nem álltatok rá készen!
És visszatérek a kérdéshez, hogy tényleg készen álltok? Ez meg fogja változtatni az életeteket! Ez meg
fogja változtatni a kapcsolataitokat. Ez meg fogja változtatni a felfogásotokat. Mindent!
Tényleg készen álltok az igazi bőségre? Mert ha igen, akkor ott lesz úgy, ahogy a halak jöttek a
Mesterhez. Ilyen egyszerű. Nincsenek trükkök. Nincsenek titkok. Nincs hadonászás a varázspálcákkal.
Nincsenek bűvös képletek a bőséghez. Ez a felismerése annak, hogy az energia mindenhol ott van.
Nincs korlátozva. Ez a felismerése annak, hogy eleve bőségben éltek, de szokatlan és néha perverz
módon, még akkor is, amikor az épp elég bőségében vagytok.
És most a kérdés harmadjára is visszatér hozzátok. Valóban készen álltok a bőségre? Azt mondjátok,
hogy igen. Álmodtok a pénzről, de olyanok lennétek, mint Richard? Olyanok lennétek, mint az, akinek
egy milliót adtak és két év múlva két millióval volt mínuszban? Készen álltok az életörömre?
Ez egy egyértelmű kérdésnek tűnhet, de az oly sok ugyan azon mintában eltöltött élet után, az oly sok
önbántás, az oly sok korlátozás után eltűnődöm ezen.
Azt mondtam, amikor elkezdtük, hogy csak kis százaléka azoknak, akik nézik vagy hallgatják ezt,
fognak igazán megnyílni és fogják megajándékozni önmagukat. A többiek még mindig a problémáikkal
küzdenek, azon tűnődnek, hogy megérdemlik-e, azt gondolván, hogy „Nem, nem, nem, nem. Adamus,
valamit elnéztél, ugyanis adnod kellett volna egy receptet. Adnod kellett volna valami varázslatosat.”
Mondok én nektek valamit, hogy megerősítsem az álláspontomat, hogy csak egy nagyon kis
százalékotok fogja valóban elérni a bőséget, a gazdagságot.
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A kristálybarlangok
Beszéltem már a kristálybarlangokról tavaly.7 21 kristálybarlang van ezen a bolygón, teli kristályokkal
és azok energiáival. Valódiak. Szó szerint igaziak. A Föld alatt vannak. Nem azért vannak ott, hogy oda
menjetek és elvegyétek a kristályokat és zsebre tegyétek őket, hanem hogy odamenjetek és
beleérezzetek a masszív bőség energiájába, a korlátlan bőségbe, oda közvetítve azt, ahol az életetekben
szükségetek van rá.
Néhányan ellátogattak oda. Nagyon különös volt. Azt hittem, hogy ezren vagy még többen jönnek majd
el ezekbe a kristálybarlangokba. A legtöbben csak gondolkodtatok rajta. Legtöbben soha nem áldoztatok
rá öt percet, hogy leüljetek, hogy oda hívjatok, és azt mondjátok nekem, hogy „Gyerünk! Adamus,
készen állok, hogy meglátogassuk a kristálybarlangokat”, hogy érezzük a bőség energiáját, hogy
érezzük az energia döbbenetességét, amilyet még soha nem éreztetek az életetekben ezen a bolygón.
Csak közületek néhányat vittem el oda és azok közül a néhány közül is, akik velem mentek oda, csak
néhányuk ment be a barlangokba és érezze azt az energiát, azok közül is csak csupán néhányan álltak
valóban készen arra, hogy behozzák azt a saját életükbe.
A többiek csak gondolkodtak rajta. A többiek azt gondolták, hogy „Ó, kristálybarlangok. Rendben,
akkor hol is van a borítékban lévő pénzem?” Ez nem az elkötelezettség. Ez nem a régi mintáitok
megváltoztatása. Ez ugyanaz a régi dolog. És én nem rángattam senkit oda anélkül, hogy meghozta
volna azt a választást, hogy készen áll.
A kristálybarlangok még mindig ott vannak. Ez nem csak egy metafora. Azok nagyon is valóságosak.
Az energiák nagyon is valóságosak. Segíteni fognak nektek megszerezni bármit, amit csak választotok.
De a kérdés az – újra – hogy készen álltok-e erre?
Nem fogom megtűrni – nem fogom megtűrni a tanfolyamaimon – azokat, akik még mindig a „csak épp
elég” tudatosságában vannak. Más szavakkal, hogy „csak annyit kérek, amennyiből kifizethetem a
számláimat és megélek.” Egy Mester számára ez többé már nem működik! Nem fogom ezt eltűrni!
Nem akarom, hogy valaki azért akarjon a kristálybarlangokba menni, hogy aztán csak még több legyen
neki az épp elégből. Mindent vagy semmit. A gazdagságban nincs részlegesség. Értitek? Nincs olyan,
hogy egy picit gazdag. Mindent vagy semmit.
Van bőség, van energia vagy lehet folytatni az életet az „épp elég” tudatosságban.
Ami felé Mesterként tartunk az Új Energiában az az, hogy példaként szolgáljunk mások számára, olyan
Mesterekként, akik könnyedén és elegánsan teremtenek, ott nincs helye az épp elégnek vagy a csak egy
picit többnek. Akkor csupán Richardok vagytok! Akkor csak arra használnátok, hogy csak még több
energiát hozzatok be az eddigi megszokott, nagyon nyomorúságos életetekbe. Ha több energiát kaptok –
tudatossági váltás nélkül – akkor csak még több kétségbeesés, még több betegség, még több probléma,
még több dráma, még több forgalmi dugó, még több szemét lesz.

7

A kristálybarlangokat Adamus a 2013. márciusi Shoudban említi, valamint a Grand Canyon utazás című anyagban

www.crimsoncircle.com

29

www.centrodavida.com

Bőség Tanácsadás

Tehát, itt a Bőség Tanácsadáson eljött az igazság pillanata! Ha nem vagytok hajlandók tovább lépni,
akkor arra kérlek benneteket, hogy menjetek ki! Kapcsoljátok ki az interneteteket! Itt, most sétáljatok ki
az ajtón vagy lépjetek tovább ebben a dologban.
Bőség merabh
Vegyünk egy jó mély lélegzetet, miközben elkezdjük a merabhunkat8 egy kis zenével a háttérben. (több
válogatás a PremiumBeat.com oldalról)
A merabh a tudatosság megváltoztatásának az ideje, a tudatosságban bekövetkező minőségi váltásé,
jelen esetben a korlátozottságból, a hiányból a nagyszerű bőségbe, melyet tovább közvetítetek a testetek
egészségbe, a bölcsességbe, a (belső)tudásba, a még több pénzbe természetesen, egy szép házba, egy jó
autóba, sok autóba – bűntudat nélkül, szégyenkezés nélkül.
Eljött az ide. Megérdemlitek! Eljött az ideje, mindannyitok számára!
Most, még egyszer figyelmeztetlek benneteket, lényem szívének legmélyéről, figyelmeztetlek
benneteket. Ne menjetek most tovább, csak ha teljes mértékben elköteleztétek magatokat! Máskülönben
szét fog tépni benneteket! Ha az életetekbe beérkező több energiát ugyanabba a régi trutyiba
irányítjátok, ugyanabba a régi tudatosságba, akkor az szét fog tépni benneteket! Fájni fog! Akkor
Richard angyalnak fog tűnni hozzátok képest. Csak akkor tegyétek, ha készen álltok.
Vegyetek egy jó mély lélegzetet!
Ebben a bőség merabh-ban erőlködés nélkül megengedhetitek a dolgokat. Megengeditek a bőségbe
történő tudatossági váltást – abba a bőségbe, amely jól szolgál benneteket, abba az energiába, ami jól
szolgál benneteket. Nincs többé hiány, nincs többé kifogás, nincs többé semmilyen korlátozás.
Ebben a tudatossági merabh-ban eljön a minőségi váltás és elviszi a régi szegénységi fogadalmakat.
Elmossa a régi hiedelmeket, ami pénzzel vagy azzal kapcsolatos, hogy nektek több van, mint másoknak.
Elmossa a régi hiedelmeket, ami szerint szenvednetek kell vagy keményen kell dolgoznotok.
Ebben merabh-ban a tudatosság minőségi váltáson megy keresztül és megváltozik a pénzszerzéssel
kapcsolatos régi felfogás.
Felváltja az olyan gondolatokat, hogy okosnak kell lennetek vagy értenetek kell a pénzügyekhez. Ez
nem igaz!
Ez a merabh elmossa az eónok óta ott lévő, valamint a korábbi életek régi hiedelmeit és régi hipnotikus
rétegeit.

8

A „merabh” definíciója megtalálható a Bíbor Kör Szójegyzékben.
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Elmossa azokat a dolgokat, amik elzártak benneteket az élet élvezetétől. Ezek a dolgok valójában nem is
a tieitek. Ezek a dolgok nem hozzátok tartoznak.
Ebben a merabh-ban erőfeszítés nélkül, gondolkodás nélkül megengedhetitek, hogy ezek a dolgok
kitisztuljanak lényetekből, hogy elengedésre kerüljenek, hogy visszakerüljenek az energia tiszta
állapotába, hogy aztán gazdagságban és jólétben szolgálhassanak benneteket.
Ebben a merabh-ban nem gondolkodunk olyan fogalmakban, mint megpróbálni gondolkodni a bőségről.
Csak elfogadjuk. Nem Istentől származik. Nem tőlem származik. A lelketekben rejlik. A tiétek. Mindig
is az volt!
Látjátok, a bőség a lélek szenvedélyéből jön.
A lelketek, a tudatosságotok – nem a gondolataitok vagy az elmétek, hanem a lelketek és a
tudatosságotok – rendelkezik akkora létezési szenvedéllyel, hogy megteremtse.
Mondhatnánk, hogy az igazi bőség azzal a felismeréssel kezdődik, hogy „Létezem.”
Tisztítsatok ki minden gondolatot, minden az elmétekből érkező zavart és térjetek vissza ehhez a nagyon
egyszerű, egyszerű szenvedélyhez – „A Létezem-hez.”
Ez az eredeti szenvedély. A szenvedély, mikor elhagytátok az Otthont9 és felismertétek, hogy léteztek.
A – „Létezem! A Vagyok. Vagyok, aki vagyok.” első tudatosulásának csodája volt ez.
A „Létezem” nem egy gondolat. Ez egy mély szenvedély. Annak a tudatosulása, annak a felismerése,
hogy „Létezem! Hála a Létezemnek, semmi más nem számít.”
„Nem valami vagy valaki más miatt létezem. Szuverén, független lényként létezem. Senkinek és
semminek nem vagyok lekötelezve. Létezem.”
Ez a lélek éneke, egy dal, amit a lélek énekel évezredek óta, rátok várva, az emberre várva, hogy
meghallja végre. „Létezem. Létezem.”
Ez a szenvedély, barátaim. Ez nem egy gondolat, egy hiedelem vagy egy mantra. Ez egy mély
szenvedély. Ez a Kaikho,10 a szenvedély, a belső láng – „Létezem.”
Ez a felébredés és az újra felébredés – „Létezem.”
(szünet)
A felismerésnek ebben a pillanatában, érezve a lélekből jövő „Létezemet,” lángra gyúl, előtérbe kerül
minden energia, a ti energiáitok, azok az energiák, amik hosszú ideje szunnyadhattak, azok energiák,
amik interdimenzionálisak, amik nem csak itt a Földön léteznek, azok az energiák, amik kozmikusak,
amik szentek, tiszták. És a tieitek.
9
10

Többet megtudhattok az utazásról, ha elolvassátok az Angyalok utazása című könyvet.
A „kaikho” definíciója megtalálható a Bíbor Kör Szójegyzékben.
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Felébrednek, aktiválják a „Létezem. Élek. Létezem.” szenvedélyét. Az energiák felébrednek, és azt
mondják, hogy „Itt az idő. Sorakozzunk fel ennek a léleknek, ennek az embernek. Sorakozzunk fel és
menjünk dolgozni. Drága ember, drága lélek, itt vagyunk. Mit akarsz, mit tehetünk érted? Hogy
szolgálhatunk téged? Mi a te energiáid vagyunk. Itt vagyunk. Hogy szolgálhatunk most téged?”
(szünet)
Vegyetek egy mély lélegzetet és parancsoljatok az energiáknak. Igen, parancsoljatok nekik!
Parancsoljátok meg az energiáknak, hogy „Szolgáljatok engem a bőségben. Szolgáljatok engem a
könnyedségben. Szolgáljatok engem a gondtalanságban és az örömben. Energiák, szolgáljatok engem,
Én most megparancsolom.”
És akkor félreálltok az útból. Engeditek megtörténni a dolgokat, ahogy a Mester engedte a halakat
odajönni a horoghoz, ti is engedjétek odajönni hozzátok azokat az energiákat, gondolkodás nélkül,
manipuláció nélkül, ha / és / de nélkül, anélkül, hogy azon tűnődnétek, hogy mikor, miért vagy hogyan.
Csak engedjétek őket szolgálni. Csak vállaljátok fel, hogy tudjátok, hogy érzitek.
Felejtsétek el a bankszámlátokat, a bérleti díjat. Felejtsétek el a számláitokat. Felejtsétek el mindezeket a
dolgokat. Hagyjátok abba az aggódást miattuk. Parancsoltatok az energiáknak és ők szolgálnak
benneteket. Nem érdekel, ha ti a leghitványabb emberek is vagytok a Földön, nem érdekel a múltatok,
nem érdekel mit tettetek korábban, mert ha elég bátrak voltatok ahhoz, hogy itt legyetek ebben a
pillanatban és érezzétek, a Létezem szenvedélyét, ha annyira merészek vagytok, hogy újra
felragyogtassátok a fényetek, a múltatok nem változtat semmin.
Félreálltok az utatokból és megengeditek, hogy az energiák szolgáljanak benneteket örömben,
gondtalanságban, könnyedségben.
(szünet)
Engedjétek beáradni az életetekbe – hogy, pont annyi könnyedséggel teljen meg az élet, mint a Mesteré.
Hogy egy olyan élet legyen, amit nem gondolkodásra, tervezésre, erőlködésre építetek, hanem olyan élet
legyen, amibe a legmagasabb energiákat, a legtisztább energiákat, a leg jómódúbb, leggazdagabb
energiákat közvetítitek bele.
„Létezem – tehát az energia szolgál engem. Létezem – tehát méltó vagyok rá. Létezem – tehát nincs
erőfeszítés. Létezem, messze túl azon az épp elég típusú életen. Vagyok, aki Vagyok.”
Aztán elhallgatok. Félreálltok az utatokból. Többé nem gondoltok rá. Járjátok tovább az élet útját
boldogan, szagolva a levegőt, érezve a természetet és azon tűnődve, mit teremtsetek legközelebb, tudva
azt, hogy meg fog történni, abban a pillanatban, amint eldöntöttétek, hogy megteremtitek. Nos,
valójában már rég megteremtettétek, most csak bejön az életetekbe.
Adj egy Mesternek egy millió dollárt és ő egy milliárdot csinál belőle, aztán még egy milliárdot és még
egy milliárdot.
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Ez mind természetes dolog, drága barátaim! Ez a dolgok természetes működési módja. A korlátozás, a
hiány – ezek nem természetes dolgok. Térjünk vissza hát a természetes állapotba, abba az állapotba,
ahogy a dolgoknak mindig is lenniük kellett volna!
Lépjünk ki az illúzióból! Lépjünk ki a korlátozottságból! Térjünk vissza a jólétben és örömben élt
élethez.
Vegyünk egy jó mély lélegzetet.
Linda lélegez majd még egy kicsit veletek, gyengéd légzéssel, egy pár perc erejéig. És én, Adamus,
visszamegyek pecázni.
Ezzel, Vagyok, aki Vagyok, a Mester.
LINDA: Tehát arra kérlek benneteket, ahogy Adamus is kérte tőletek, maradjatok még itt néhány
percig!
Maradjatok a lélegzet áramlásában! Maradjatok az energia áramlásában!
Csak lélegezzetek tovább saját magatok számára, mélyen lélegezve, oly módon, ami támogat titeket,
támogatja a lélegzeteteket, az életeteket. Mindannyian lélegezzünk bőségesen, tisztán.
Lélegezzetek és integráljatok. Integráljátok magatokba ezeket az érzéseket!
Lélegezzetek és integráljátok be a saját tudatosságotokat!
Maradjatok az áramlásban, légezzetek be, és ki. Az élet, életet lélegez.
Lélegezzétek be a mester-létet, amivel mindannyian rendelkezünk!
Lélegezzetek, érezzétek azt, hogy miként akartok eljutni oda! Ez a mi választásunk. Ez a mi
választásunk.
Lélegezzetek! Lélegezzetek, maradjatok az érzésben, lélegezzétek be a megengedést, lélegezzétek be a
bőség energiáját!
Lélegezzétek be ezt a tapasztalást, amit mi mindannyian Adamusszal teremtettünk itt meg, ezen a Bőség
Tanácsadáson.
Ha azt választjátok, hogy maradtok, ha mind azt választjuk, hogy maradunk, akkor csakis rajtunk múlik,
hogy miként maradunk, hogy miként lélegezzünk, áradunk, élünk ezzel a dologgal.

Megjegyzés: Megtámogathatjátok a választásotokat Adamus Bőség Merabh-jával is.
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