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LINDA: Üdvözöllek Adamus Saint-Germain különleges üzenete alkalmával! 

Ahogy erre mindannyian emlékszünk, Adamus nagyon világosan megfogalmazta, először 2015. februárjában, 
majd azóta is több alkalommal, kifejezetten 2015 májusában – hogy felmérje, majd 2016. februárjában 
eldöntse, hogy továbbra is együttműködik-e a Shaumbrával, vagy nem. Elmondta, hogy a döntését majd arra 
alapozza, hogy állunk a saját megvilágosodásunk megvalósulásával. Tehát most következik a várva-várt 
üzenet. Geoff most készül Adamus behozatalára, és az üzenet átadására.

Itt vagyunk a Bíbor Kör stúdiójában Luisville-ben, Colorado-ban, és nagyon-nagyon várjuk, hogy Adamus 
Saint-Germain elmondja nekünk, hogy éppen hol tartunk. 

Akkor most vegyünk egy jó mély lélegzetet! Tényleg érezzünk bele Adamus üzenetének az energiáiba! 
Tényleg érezz bele saját magadba! Hol tartunk egyénileg a megvilágosodásunk realizációjával? 
Megengedted magadnak? Képes vagy azt magadba lélegezni? Tényleg engedd meg, hogy az energiád 
kisugározzon Adamusra!

Akkor most vegyél egy mély lélegzetet! Érezz mindazzal, aki vagy! Nyisd meg a tudatodat és a tudatosságodat 
ennek a rendkívül különleges üzenetnek a befogadására!

ADAMUS: Vagyok, Aki Vagyok, Adamus Saint-Germain.

Vegyünk egy jó mély lélegzetet drága barátaim!

Milyen hosszú is volt ez az utazás, ami eonnyi időkre nyúlik vissza! Atlantisz időszakában kezdődött – 
Tien Templomaiban, ahol megálmodtuk a testet öltött megvilágosodást a Földön, majd bekövetkezett 

Az üzenet teljes energiájának a megtapasztalásához ajánlott az audió vagy a 
videó felvétel meghallgatása a fordítás olvasásával egyidejűleg

Az angol nyelvű videó üzenetet az alábbi linken tudjátok megtekinteni:
http://www.crimsoncircle.com/adamus-message
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Atlantisz tragédiája, aminek a szívfájdalmát sokan azóta is magatokkal hordjátok. Aztán 2000 évvel ezelőtt, 
Jeshua korában megtörtént az újraegyesülés, a Krisztus Mag Tudatosság elültetése a bolygón, amikor is 
megegyeztetek abban, hogy ebben az időben, ebben az életben visszatértek, ami a bolygó legelképesztőbb 
időszaka, tudván, hogy ez a kor lesz az, amikor a tudat megváltoztatja a Föld bolygó valóságát. Azt 
választjátok, hogy visszatértek a legutolsó földi életetekre, hogy emberi formátokban megvilágosodjatok, 
és azt választjátok, hogy elhozzátok a tudatot ide, erre a bolygóra.

Milyen hosszú is volt ez az utazás, és most itt éltek, a bolygó leggyorsabb ütemben változó, a legnagyobb 
kihívásokkal és a legnehezebb időszakkal járó korszakában. Mégis ez az időszak rendelkezik a legnagyobb 
potenciállal, a legnagyszerűbb lehetőséggel, és azzal a hatalmas bőséggel, amiben ennek a bolygónak még 
soha nem volt része. Az Atlantiszban történtek nem fognak megismétlődni ezen a bolygón. Nem leszünk a 
nagy társadalmak elpusztulásának a szemtanúi, viszont hatalmas változásokat fogunk látni az előttünk álló 
10-20 évben. 

Látni fogjuk azokat a változásokat, amiket a tudat, az álmok, a vágyak és a hozzád hasonló emberek 
mozdítanak elő, akik nagyon elkötelezték magukat a saját megvilágosodásuk, realizációjuk mellett ebben 
az életükben. 

Itt vagyunk hát, az új Bíbor Körben. Nézzetek körül! Érezzétek! Ez a Shaumbra új arca.

Utoljára 2007-ben, a Kvantumugrás alkalmával volt ekkora változás, mikor is entitások szerte az egész 
világról, és entitások a többi birodalmakból összegyűltek egymással, hogy megjelöljék és megünnepeljék a 
tudat kvantumugrásának az időpontját, amikor a tudat tényleg letérítette a bolygót a régi lineáris haladásáról, 
és egy kiterjedéssel bíró kanyarulatra helyezte azt. Ez volt annak az időszaka, amikor a változások tényleg 
elkezdődtek, és amik most igazán átalakítják ezt a bolygót, és azt, ami ezután fog történni.

Azt mondom, hogy ez nem Atlantisz ismétlése lesz. Az lesz, hogy vagy azt fogjuk látni, hogy a jelenleg 
létező két Föld, ez a két egymástól teljesen eltérő tudatosság és valóság vagy összeolvad egymással, vagy 
pedig végleg szétválik egymástól. Ez a tudatosságtól, az emberektől függ, attól, hogy az emberek melyik 
irányt választják.

És tudom, hogy mivel sokat belefektettetek ebbe a bolygóba, látni szeretnétek, ahogy ezek az egymástól 
eltérő tudatszintek összeforrnak egymással a bolygó és az emberiség érdekében, hiszen ezt ti magatok 
teremtettétek, és nagyon-nagyon szeretitek. És ez megtörténhet. Pár éven belül kiderül. Vagy a másik verzió 
az, hogy ez a két világ szétválik egymástól az együttérzés következtében, és lényegében a tisztelet egy 
formájaként, hogy azok, akik azt választják, hogy egy régebbi világ régebbi tudatállapotában maradnak, 
és továbbra is azt választják, hogy a korlátozott emberi tapasztalásban legyen részük – ezt megtehessék. 
Azok pedig, akik a tudatosság magasabb állapotát, egy újfajta Földet választanak, és nem csak a korlátozott 
fizikai valóságot, és nem csak az elme korlátozottságát, hanem azt, ahol valódi szabadság és szuverenitás 
van, akkor ők pedig odamenjenek. 

Ahogy ezt más előadásaim során mostanában párszor már említettem, hogy ha ez a szétválás bekövetkezik, 
akkor az természetesen megy végbe, problémák nélkül, kegyelemben, összeomlás és katasztrófa nélkül, 
anélkül, hogy ez a régi bolygó darabokra hullana. Hanem egyszerűen csak lesz egy hirtelen átváltás az 
Új Földre. De ennek megtárgyalása még éveket várat magára, és a mai napon azért vagyunk itt, hogy 
megtárgyaljuk az új Bíbor Kört.

Akkor vegyünk erre egy mély lélegzetet, amíg odamegyek a pódiumomhoz.
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Az Új Bíbor Kör

Ma valószínűleg sokkal inkább Saint-Germain vagyok, mintsem Adamus. Megszoktátok Adamust. 
Hozzászoktatok ehhez az aspektusomhoz, aki Saint-Germain aspektusa, és aki provokál titeket, időközönként 
kötekszik és csipkelődik veletek, aki veletek együtt nevet és sír, és aki osztozik veletek ezen az utazáson. De 
a mai napon kicsit több van itt Saint-Germain-ből. 

Azok, akik ezt most halljátok, és valamilyen módon megérint titeket ez a dolog, ennek nagy valószínűséggel 
az az oka, hogy voltunk már korábban is együtt emberként ezen a bolygón, az elmúlt életek során, a 
Misztérium Iskolákban, az emberiség spirituális minőségéért végzett közös munkánkban. Minden bizonnyal 
dolgoztunk már együtt, és valószínűleg ezért is vagytok most itt.

Tavaly több alkalommal is említettem, hogy még nem tudom, hogy elmegyek vagy maradok, de mostanra 
már biztosan érzitek a választ. Azt választottam – mindig is azt választottam – hogy maradok, de a valódi 
kérdés úgy szól, hogy hova tartunk innentől kezdve? Mihez kezdünk? Mi – én, egytől-egyig mindannyian, 
a többi entitás, aki támogat minket, mint pl. Kuthumi – merre tartunk? Mi jön ezután?

Azt mondtam, hogy ez itt az új Bíbor Kör. Mit jelent ez? Vegyünk át pár tényt és adatot, némi információt a 
magunk módján elvégzett energetikai felmérésünkkel kapcsolatosan. 

Shaumbra

Itt van ez a Shaumbrának nevezett dolog. A Shaumbra elnevezés első ízben úgy 2000 évvel ezelőtt került 
használatra. Tóbiás ezt már elmesélte. Egy csoport volt, akikből később létrejöttek az Esszénusok, majd 
ezt követően azok különféle szétágazásai, utódjai. Tehát Yeshua korszakában volt egy csoport, akik 
Shaumbrának, a családnak, az erős családnak, a kőszikla családjának hívták magukat, és ez a család azért 
volt itt, hogy elültesse a Krisztus Tudat magvait a bolygón. Innen származik az elnevezés.

Majd ezt követően évszázadokon át sokan sok különféle irányba mentetek. Voltak közületek, akik a 
Misztérium Iskolába mentetek, aztán voltak közöttetek olyanok is, akik a saját utatokat jártátok, de mind újra 
összejöttetek ebben az életben. Több, mint százezren vagytok jelenleg a bolygón olyanok, akik vonzódást 
vagy egy kapcsolódást éreztek ezzel a Shaumbrának nevezett dologgal.

A Shaumbra a saját entitásává vált. Létezik ez a Shaumbra entitás, és ez ott van veletek. Minden egyes 
nap ott van mindannyiótokkal. Benne van ebben a weboldalban. Ott van a Bíbor Kör stábjában. Ott van 
mindannyiótokban. Ti hoztátok létre a Shaumbrát.

Szerte az egész világon vannak olyanok, akik beleéreznek ebbe az információba, mert az információ nem 
csak én, Saint-Germain vagyok. Az információ soha nem is csak Tóbiás volt. Hanem mindannyian, és 
ezt nevezzük Shoudnak. Amikor a Shaumbra csinál egy Shoudot – akkor mindannyian belehelyezzük az 
álmainkat és a vágyainkat, a tudatunkat és a reményeinket, mindezt összehozva egymással – és ez az, amit 
megteremtettünk az évek során.

A Shoud többé már nem csak egy havi összejövetel, nem csak az a havi üzenet. Egy Shoud ma már ennél jóval 
több mindent felölel. A Shoud benne van az össze tanfolyamban, anyagban, az összes többi összejövetelben, 
és az összes Cloud-Class-ban. A Shoud az egész szociális médiátok. A Shoud a Shaumbra esszenciája, 
tudatossága a bolygón. 
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Az emberek száma gyarapodott, de ahogy ezt Tóbiás még régen elmondta Cauldre-nek, itt nem lesznek 
tömegek. Cauldre azt hitte, hogy ez úgy maximum 20,30,40 embert fog jelenteni. Mi ezalatt százezer 
embert értettünk, esetleg egy kicsivel többet. De ez soha nem a nagy tömegek, nem mindenki számára lett 
tervezve, mert az, amit Shaumbrának hívtok, azt jelenti, hogy van köztetek egy kapcsolat, ami egészen 
Atlantisz idejére nyúlik vissza, továbbá Jeshua időszakára, valamint erre az életetekre. Ez nem jelent 
kizárólagosságot. Mindenkit szívesen látunk, de ez az alapvető eredeti kapcsolat még most is nagy részét 
képezi mindannyiótoknak, és mindannak, amit tesztek. 

A továbbiakról

Tehát azért vagyunk most itt, hogy megbeszéljük a továbbiakat. Hova tartunk innen? Mi ez az új Bíbor 
Kör? Innentől kezdődően az üzenetek tisztábbak és fókuszáltabbak lesznek, ami alatt azt értem, hogy sokkal 
meghatározottabbak és direktebbek lesznek. És amikor azt mondom, hogy „mi”, azalatt saját magamat, 
titeket, és a Bíbor Kör stábját értem. És ez azt jelenti, hogy rendkívül tisztában vagyunk azzal, hogy EZ AZ 
A LÉTIDŐ. Nagyon is tisztában vagyunk a tudatossággal ezen a bolygón, és elképesztőn tisztán elköteleztük 
magunkat az ebben az életben történő megvilágosodás realizációja mellett. Nem várunk vele, nem toljuk 
félre, nem csak gondolkozunk és álmodozunk róla, hanem valóra is váltjuk ezt az álmot. 

Óriási lesz a tisztaság, a tisztánlátás és sokkal nagyobb lesz ezen a fókusz, és ahogy Adamusként ezt már 
elmondtam, nincs itt hely azok számára, akik egyszerűen csak az energiából táplálkoznak. Nincs itt helye 
azoknak, akik spirituálist játszanak. Ez többé már nem spirituális. Ez már nem a New Age. És egyértelműen 
nem egy vallás. Hanem a bolygón történő tudatos testet öltött megvilágosodásról szól.

És ez meghaladja a spiritualitást, mert ezek nem pusztán elméletek. Nem csak valami a többi birodalomban. 
Nem csak filozófia. Mert ez valódi. Élő. Ez Te vagy.

És egyértelműen nem a New Age. A New Age valóban elhozott egy új tudatosságot a bolygóra, ami úgy 
az 1800-as évek közepén vette kezdetét, és elhozott egy újfajta gondolkodást és egy újfajta szabadságot a 
bolygóra. De ezt már meghaladtuk. Túlléptünk a New Age-nek hívott korszak cicomáin és öltözékein, és 
biztos vagyok benne, hogy érzitek a New Age és az aközötti különbséget, amit ti és mi csinálunk itt a Bíbor 
Körben Shaumbraként, és azt, hogy ez jóval túlhaladja a New Age korszakát.

Mi itt teljességgel megengedjük a megvilágosodást. A megvilágosodás természetes. A megvilágosodás a 
megengedéssel történik meg. A megvilágosodás nem egy olyan dolog, amit valaki más odaadhat neked, vagy 
akár megtaníthat rá. Mert ez a te megengedésed. De ahogy ezt ti is tudjátok, ez nagy kihívásokkal járhat, 
mert a körülöttetek lévő fizikai valóság elemei nagyon csábítóak tudnak lenni, könnyedén kiránthatnak 
abból a megvilágosodásból, és egy csapásra visszaszippanthatnak az emberi állapot korlátai közé. 

A megvilágosodás azért tud annyira kihívásokkal teli és olyan nehéz lenni, mert az ember ahhoz van 
hozzászokva, hogy mindent az elméjével és az emberi érzékszerveivel észleljen, és a valódi megvilágosodásban 
túllépsz azokon az érzékszerveken. Attól azok az érzékszervek még ugyanúgy épségben megmaradnak, 
hiszen fontos részét képezik a mindennapos életnek. De ezeken túl vannak azok az érzékszervek, amiket 
jelenleg nem lehet szavakkal megfogalmazni. Ezért egyszerűen csak a Mesteri Érzékszervnek hívom őket.

A megvilágosodás azért is lehet nehéz, mert megváltoztatja az életedet, és kifejezetten a változások időszakai 
alatt – amit sokan oly jól ismertek – tehát amikor ezek a változások zajlanak, olyankor minden káosznak 
tűnik. Úgy tűnik, minden elkezd széthullani, pedig lényegében ez nem így van. 
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Az általad nap, mint nap észlelt élet megváltozik, és ez nyugtalanító lehet az elme és a fizikai érzékszervek 
számára, továbbá a múltad és a hiedelmeid számára. A megengedés azt jelenti, hogy megbízol ezekben 
a változásokban, megbízol abban, hogy mindez a megvilágosodásod választásának az eredményeképpen 
történik – ez annyira egyszerű, mégis közben nagyon félelmetes, ijesztő, gyötrelmes és tele van 
kihívásokkal. Érezni fogod ezt a szűnni nem akaró visszahúzást a régi dolgokhoz és az érzékszerveid okozta 
korlátozottsághoz. Visszahúznak majd a családtagjaid és a tömegtudat. Vissza fognak majd húzni a bolygón 
történő túlélés régi elképzelései, az, hogy hogyan juss egy kevés kis bőséghez. 

Tehát bármennyire is egyszerű ez, mégis tele van kihívásokkal. Nem tudsz ezzel harcolni. Nem tudsz ebből 
értelmet kinyerni, legalábbis azon a módon, ahogy általában bárminek is értelmet adsz az elmédben. Vagyis 
ez egész egyszerűen a megengedésről szól.

A megtestesült megvilágosodáshoz vezető út nehéz, és sokszor elképesztően magányos. Ezért is van az, 
hogy ez a dolog, amit ti segítettetek létrehozni – ami a Shaumbra, a Bíbor Kör – ennyire fontos. Ahogy 
ezt már rengetegszer elmondtuk, ez nem egy klub. Nincs tagsági díj. Nincsenek fizetni valók. Tényleg 
nincsenek szabályai, szabályozásai, előírásai. Hanem a rokonlelkek találkozóhelye. Ez egy ismerős terep 
vagy hely, mert általánosságban véve mindannyian ugyanazon az utazáson vesztek részt. Ez a hely azért is 
ismerős számotokra, mert korábban is voltatok már együtt, osztoztatok már együtt.

Ez egy olyan hely, ahova eljöhettek, és ahol érezhetitek a biztonságos teret, és benne tartózkodhattok ebben 
a biztonságos térben. Odakint, az rendszeres emberi valóságotokban nincs ilyen biztonságos tér. De ide 
eljöhettek annak érzéséért, hogy a biztonságos térben legyetek, ahol érezhetitek az együttérzést, ahol mások 
megértenek és szeretnek téged. Nem csak azok a Shaumbrák, akik fizikai testben vannak, hanem azok 
a Shaumbrák is, akik átkeltek a túloldalra, és azok az entitások is, akik kivétel nélkül együtt dolgoznak 
mindannyitótokkal, továbbá mindenki a Bíbor Tanácsból.

Tehát idejöttök. Ez egy energetikailag biztonságos tér. Ez nem egy struktúra, nem egy szerkezet. Nem valami 
klub vagy szövetség, egyáltalán nem az. Mindössze egy vonzó tér, egy biztonságos tér mindannyiótok számára.

Shaumbra statisztika

Akkor vegyük szemügyre a statisztikát, azokat a számokat, amik jelenleg a rendelkezésünkre állnak.

Az elmúlt évben körülbelül 130.000 embert érintett meg így vagy úgy a Bíbor Kör energiája, akár a 
Shoudokon keresztül, akár a könyveken, az anyagokon vagy a tanfolyamokon keresztül. És amikor azt 
mondom, hogy megérintette őket, akkor itt most nem csak azokat értem ezalatt, akik hallottak vagy olvastak 
róla, vagy akik megnézték, mert sokan fognak ehhez a térhez csatlakozni, ahol is szemügyre veszik ezt, 
beleéreznek az energiájába, majd továbbállnak. Amikor azt mondom, hogy megérintette őket, akkor azalatt 
azt értem, hogy azok az emberek éreztek valamit. Vannak, akiket a szavak érintettek meg, másokat pedig az 
itt lévő energia, ami változást indított be a tudatukban. Ez nem azt jelenti, hogy Shaumbraként éreztek volna 
bele magukba, csak azt jelenti, hogy megérintette őket ez az egész.

Van egy mag, egy eredeti Shaumbra csoport, amire máris rátérek, és ők azok, akik tényleg segítenek összehozni 
ezeket az energiákat napi, heti, havi alapon, akik rendszeresen ott vannak a havi összejöveteleinken, akár 
abban a pillanatban, akár egy későbbi időpontban. Ez a mag csoport körülbelül 30.000 emberből áll szerte a 
világon, és ők azok, akik rendszeresen itt vannak, és akik igazán, tényleg beleéreznek ebbe, megértik ezt, és 
a Shaumbra részét képezik. Aztán sokan, nagyon sokan vannak olyanok, akik böngészgetnek, tallózgatnak 
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itt valamit, akik szert tesznek valamire az információkból, de ez az eredeti vagy mag csoport azokból az 
igazán elkötelezett emberekből áll, akiknek a száma úgy 30.000-re tehető. 

Tavaly Adamusként azt mondtam, hogy én megelégednék öt fővel is. Azzal, ha lenne öt olyan ember, aki 
ebben az életében realizálja a megvilágosodását. Nem kellene több száz vagy több ezer, csak egy pár ember.

Adamusként azzal viccelődtem veletek, hogy maradok vagy elmegyek. És azt mondtam, hogy ezt majd 
még megtárgyaljuk, és most pontosan ezt is tesszük. Hol tartunk? Mi lett a tudat és az energia felmérés 
eredménye? És mit fogunk csinálni ezután?

Azóta abból a 30.000 emberből, akik Shaumbrának nevezik magukat 102-en keltek át a túloldalra a 
megvilágosodás egy formájában vagy állapotában. Amikor realizálták, amikor megengedték a saját Én 
Vagyok-ukat, a szabadságukat, akkor egyszerűen csak elmentek innen. Visszatértek a mi oldalunkra. A 
legtöbbük számára ez szinte egyszerre történt. Megvilágosodtak, és már el is mentek. Egy kevesen maradtak 
még egy pár napig vagy hétig, majd azt választották, hogy átkelnek a mi oldalunkra.

Néhányan úgy érezték, hogy jobb szolgálatot tudnak ellátni a Shaumbra számára a túloldalról. Egy páran pedig 
a realizáció pillanatában egyszerűen azt érezték, hogy amit csak tudtak, már mindent megtettek a Földön. 
És nincs okuk itt maradni. Megértették, hogy hasznos lenne, ha itt maradnának a bolygón megvilágosodott 
létezőkként, de ez nem kívánalom, nem elvárás. Senki sem erőlteti ezt rájuk, és egyszerűen csak azt érezték, 
hogy könnyebb lenne átkelniük a túloldalra. 

Vannak még egy páran, akik át fognak kelni az elkövetkezendő pár hétben. Érezzük ennek az energiáit. 
Érezzük, ahogy visszahúzódnak a fizikai testüktől és ettől a valóságtól. Szívesen látjuk őket itt a mi oldalunkon, 
tárt karokkal, szerető szívvel és ünnepléssel fogadjuk őket. Abszolút megbecsüléssel és tisztelettel. Nagyon 
is üdvözöljük őket, amikor átkelnek.

Elsőként nem a családjukkal vagy az elmúlt életbeli barátaikkal fognak találkozni. Hanem a Felemelkedett 
Mesterekkel, akik nagyrabecsülik őket, akik igazi együttérzéssel bírnak, és az átkelésük nagy kegyelemben 
és könnyedén fog lezajlani. És nem sokkal a Felemelkedett Mesterekkel való találkozásukat követően, a 
háziállataik üdvözlik majd őket, és majd csak jóval ezután találkoznak esetleg a családtagjaikkal.

A legutóbbi megbeszélésünk óta két ember, aki Shaumbrának hívja magát, megvilágosodott, megtörtént 
bennük a realizáció, végre megengedték ezt maguknak, és elismerték ezt magukban egy nagyon valódi és 
tiszta módon. Semmi kétségük nincs efelől. És ez nem azért van, mert mi ezt elismertük vagy felmértük 
bennük, hanem egyszerűen azért, mert megengedték, és mert jogot formáltak rá. És lesz még egy valaki, 
nem sokkal azután, ahogy ez az üzenet napvilágot lát. Tehát három Megvilágosodott Mester lesz – Shaumbra 
Megvilágosodott Mester lesz – a bolygón.

És ez egyáltalán nem ad csalódottságra okot, hogy nincsenek 50-en vagy 100-an. Egyébként meg az, hogy 
ezek hárman hol élnek, hány évesek, vagy kicsodák, az egyáltalán nem számít. A megfelelő időben majd elő 
fognak lépni. De valódi alázattal, szerényen és igaz egyszerűséggel. És nem fogják a mellkasukat döngetni. 
Nem fogják ezt kiírni a szociális médiára, semmi ilyesmit nem fognak tenni. Egyszerűen csak fel fognak 
bukkanni, és ez olyan tudással bír, hogy egy szót sem kell majd szólniuk.

Tehát a tények azt mutatják, hogy nincs meg az öt ember. De ez nem okoz csalódottságot, és egyáltalán nem 
ad okot arra, hogy mi –azaz jómagam és a nagyrabecsült Felemelkedett Mester társaim – azt mondjuk, hogy 
nem fogunk maradni, mert van egy tömeg, amit mi a Shaumbra nagy energetikai részének hívunk, akik 
úgyszólván a 11-ik órájuk 59-ik percében járnak. Nagyon közel járnak a megvilágosodásukhoz.
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Ez a csoport úgy nagyjából 6.500 főből áll. Ez nem egy pontos szám, de azért elég közel jár hozzá. 
Megközelítőleg 6.500-an vannak azok, akik Shaumbrának hívják magukat, és akik a megvilágosodásuk 
előestéjén vannak, már nagyon-nagyon közel járnak a megvilágosodásukhoz. Már csak egy pár lélegzet, 
csak még egy pár megengedés, csak még egy kevés elengedés, és az meg is történik. 

Az összes energiát bemérve, az összes Felemelkedett Mesterrel együtt dolgozva azon, hogy felmérjük, hogy 
ezek közül hányan fognak itt maradni a Földön testet öltött Mesterként, a hozzávetőleges kalkulációnk szerint, 
úgy legalább ötezren-ötezer-ötszázan fognak itt maradni. Ami azt jelenti, hogy úgy ezren – ezerötszázan fogják 
majd azt választani, hogy átkelnek a mi oldalunkra, a többi birodalomba, a fizikai testüket hátrahagyva. És 
ismét elmondom, hogy nincs ebben semmi szégyen. Nincs ebben semmi tiszteletlen vagy becstelen. Nincs 
semmiféle ítélkezés. Ugyanakkora a megbecsülés azok esetében, akik a megvilágosodásukban elhagyják a 
fizikai síkot, és átjönnek a mi oldalunkra, mint azok esetében, akik itt maradnak. 

De ez egy elég jelentős számú embert jelent – 5000-et, 5500-at – akik pillanatnyilag a megvilágosodásuk 
határán, fordulópontján járnak, és ez örömmel és motivációval tölt el bennünket, és azzal vággyal,hogy 
továbbra is együtt dolgozzunk veletek. Olyan sokan vannak, akiknek mindössze egyetlen lélegzetre van 
szükségük az Én Vagyok-uktól, hogy az behozza őket a megtestesült megvilágosodásba. Ez hónapokig, 
vagy akár évekig is eltarthat, de ez tényleg nem számít. 

A tény az, hogy ilyen messzire eljutottatok, hogy ilyen sok kihívást elviseltetek, ilyen sok akadályon 
keresztüljöttetek, és most itt vagytok a megvilágosodásotok előestéjén. 

Tudjátok, kik vagytok. És ezt nem kell kitűzővel a mellkasotokon mutogatnotok. Ezt nem kell közhírré 
tennetek a szociális médiátokon. Tudjátok, kik vagytok, és mi is kivétel nélkül mindannyiótokról tudjuk, 
hogy kik vagytok. Ez lenyűgöző! A számok, a potenciál, a megvilágosodáshoz való közelség. Ez tényleg, 
igazán lenyűgöző!

Itt vagyunk, és veletek dolgozunk, ahogy ezt már régen elmondtam – veletek vagyunk az út minden egyes 
lépésénél. Nem tudjuk ezt helyettetek megtenni, és nem is akarnánk. De itt vagyunk, hogy megnyugtassunk 
titeket, és hogy átsegítsünk benneteket azokon a kihívásokkal teli viharokon, amik pontosan a megvilágosodás 
küszöbén történnek. 

Aztán vannak még sokan, akik Shaumbráknak hívják magukat, és akik úgy még 30.000-en vannak, és 
elkötelezték magukat a megvilágosodásuk mellett, mégis haboznak, meginognak. Tűnődnek. Sokszor 
nagyon elterelik magukat. Belevesznek a saját makyo-jukba. Olyan dolgokba ragadnak bele, amik 
úgyszólván földhözkötötten tartják őket, vagy más szóval a tudatosság hiányában oly sokféleképpen. És 
ezek nem feltétlenül kifogások, hanem talán valós indokok, de nem akarják megtenni azt a végső szintű 
megengedést, talán a családtagjaik miatt, amiatt aggódva, hogy mi történik a családjukkal, ha megengedik 
a megvilágosodásukat, és mi van, ha akkor tényleg átkelnek a túloldalra. 

Vannak, akik egyszerűen nem állnak készen a megengedés utolsó lépésére, mert vannak dolgok, amiket 
emberként be akarnak fejezni és be akarnak teljesíteni az emberi állapotuk közepette. Aztán vannak, akik 
egyszerűen csak arra várnak, hogy még egy páran tegyék meg előttük, hogy megbizonyosodjanak arról, 
hogy megvilágosodás az, amit erről gondoltak.

Ezek a Shaumbrák rengetegen vannak, és ismételten, ti tudjátok, hogy kik vagytok, és nincs emiatt egy 
szemernyi ítélkezés sem. Ha azt választjátok, hogy vártok még egy darabig, és továbbra is emberként 
akartok tapasztalni az emberi állapotok közepette, emiatt senki sem ítél meg benneteket, mert tudjuk, hogy 
előbb vagy utóbb kivétel nélkül mindannyian meg fogjátok engedni a saját szuverenitásotokat. 
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Nagyon sokan vannak ilyenek, és néha ez mondhatni kihívásokat okoz, mert az egyik pillanatban ez a 
30.000 főből álló csoport nagyon elkötelezett a megvilágosodása iránt, nagyon is a megvilágosodására 
fókuszál, ahogy ezt látni is lehet, amikor eljönnek a találkozókra, és amikor az interneten kommunikálnak. 
De a következő pillanatban máris elterelik magukat, elmennek valahová máshová, valami mást csinálnak, 
és elfeledkeznek a testet öltött megvilágosodásukról. Elfeledkeznek arról, hogy elkötelezték magukat, hogy 
ebben az életükben ezt megteszik, sőt, még erről az álomról, az atlantiszi álomról is elfeledkeznek, arról az 
álomról, ami Jeshua idejében összehozott mindannyiotokat. És ismételten szólva, egy szemernyi ítélkezés 
sincs emiatt, mert itt vagyunk, és ti is itt vagytok mindannyiuk számára, amikor majd készen állnak, amikor 
majd ezt választják.

Ez nem verseny. Nem arról szól, hogy ki csinálja meg elsőként, vagy ki teszi ezt meg nagyszerűebben, 
gyorsabban vagy jobban. Ez mindössze egy tapasztalás. De számukra, ennek a 30.000 főből álló csoport 
számára időnként ez nagy kihívásokat okoz, mert ott van a tudásuk a megvilágosodásról, és mély vágyat 
éreznek a realizációjukra, ugyanakkor mégis nagyon könnyen elterelhetőek. Olyan dolgokra fókuszálnak, 
amik nem igazán fontosak most a megvilágosodásuk szempontjából, és emiatt meg nagyon-nagyon 
befrusztrálják magukat. 

És ez egyfajta egyensúlytalanságot okoz a Földön a Shaumbrán belül - ennek az egyensúlytalanságnak a 
kezelése. Ez az, ahova a Bíbor Tanács sok erőforrást összpontosít, mert segíti őket visszahozni a tudásba, 
és segít számukra bevilágítani a körülöttük lévő potenciálokat, és segít nekik túllépni a félelmeiken, az 
aggodalmaikon, és a magukkal kapcsolatos kétségeiken.

Tehát a mi részünkről rengeteg energia fordítódik erre, továbbá a Földön lévő Shaumbrák energiája számára 
is ott van ez az egyensúlytalanság. De ahogy ezzel mindannyian tisztában vagytok, az egyensúlytalanság 
nem feltétlenül rossz. Igazából ez egy lehetőség az energiák átváltására. Minden egyensúlytalanságon 
belül minden dologban a teremtés egészében potenciálok vannak. És egy egyensúlytalanság sok esetben 
létrehozza a mozgást, az új váltásokat. 

Aztán megint nagyon sokan vannak olyanok, akik nem nevezik magukat Shaumbrának. Nem azonosulnak 
erősen ezzel a névvel. Érzik, nem tolják félre, de nem azonosulnak ezzel túlságosan. Nem biztosak benne, 
hogy egy csoport részévé akarnak-e válni, de természetesen itt erről szó sincs. Nem biztosak abban, hogy 
tényleg akarják-e ezt a dolgot, amit felemelkedésnek hívnak, és amit mi testet öltött megvilágosodásnak 
hívunk. Nem biztosak ebben a dologban, de azért vonzódnak ehhez, pont úgy, ahogy például egy légy 
vonzódik a mézhez. Van ott valami.

A ti energetikai minőségetek miatt vonzódnak ehhez, mert érzik a benne rejlő igazságot. De néha az igazság, 
annak tisztasága, amit mind együtt csinálunk, túlságosan erős a számukra. De időnként visszatérnek ehhez, 
sőt olyan is van, hogy rendszeresen. Megengedik maguknak, hogy belemerüljenek egy bizonyos szinten 
annak tudatosságába, amit mind megteremtettetek, de ez elég kemény számukra. Nehéz nekik. Még mindig 
erősen vonzódnak a másik életükhöz, az emberi állapotukhoz, mégis időről-időre visszatérnek, mert tudják, 
hogy létezik annál több.

Tehát a Shaumbrán belül van egy rendkívül elkötelezett csoport. Ez nem egy nagy csoport, de annál inkább 
elkötelezett – hatezer-ötszáz ember – akik a 11-ik órájuk 59-ik percében vannak. Egy lépésre vannak a 
megvilágosodástól, a realizációtól. Ők azok, akiket korábban kipattogó kukoricáknak hívtunk, arra utalva, 
a kukoricaszemek készen állnak a kipattogásra. A hőség most már nagyon intenzív, az átalakulás, a váltás 
pedig a küszöbön áll. És ebben a határzónában vannak, a két tudatállapot között. Valahol a kettő között 
vannak, pont középen, és innen már nem tudnak visszafordulni. Nem tudsz visszafordulni. És pontosan 
abban a pillanatban vannak, ami a valóban testet öltött realizáció pontja ezen a bolygón.
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A mag

Tehát, miután mindezt elmondtam, azt is el szeretném mondani, hogy az elkövetkezendő években sokkal többen 
fognak vonzódni a Bíbor Körhöz, ahhoz a munkához, amit mindannyian megteremtettetek. Létrehoztátok 
a mag vagy gyökér anyagot. Tóbiás idejétől kezdődően egészen eddig a pillanatig valójában felépítettetek 
egy alapzatot, egy mag anyagot. Ez a Shaumbra története. Ez a ti utazásotok. Ezeket a járdaköveket ti 
helyeztétek oda egy olyan útra, ami korábban tényleg soha nem is létezett, és az elkövetkezendő években 
nagyon, de nagyon sokan fognak ezen az úton végigmenni. Lesznek, akik teljesen végigjönnek majd ezen 
az úton. Mások útközben majd megállnak, mert túl nagy kihívásnak fogják ezt érezni, vagy mert túlságosan 
sok mindennel elterelik magukat. De mindaz, amit eddig tettetek, mostanra létrehozta ezt az alapzatot, ezt 
a mag anyagot.

 Ha már a mag anyagról beszélek – amikor havonta egy alkalommal összejövünk egymással, olyankor közösen 
megteremtjük az anyagot, az információt, amit megnézhettek az interneten, vagy amit meghallgathattok 
vagy elolvashattok. Havonta egyszer ezt közösen megteremtjük, és ez a munkánk alapja.

Vannak még ezen kívül más anyagok, tanfolyamok azok számára, akik tényleg szeretnének együtt lenni 
fizikai formában más rokonlelkekkel. Vannak tanfolyamok, amiket felkínálunk a Cloud Class-on, és 
ezeket ti segítettetek létrehozni egy bizonyos mértékben. Ez az újrakapcsolódás módja. Hiszen ilyenkor 
visszatértek annak esszenciájához, amit csinálunk. Tanultok, gyarapodtok, de közben ezzel együtt ahhoz is 
hozzájárultok, hogy ezek az anyagok létrejöjjenek és elérhetőek legyenek. 

A lényeg az, hogy nincs erre vonatkozó követelmény vagy elvárás, ami azt mondaná, hogy nektek kötelező 
ezt tennetek. Semmi sem mondja azt, hogy amennyiben ezt nem teszitek, akkor kihagytok valamit, mert 
minden, az összes energia már eleve benne van ezekben a havi összejövetelekben, amiket megtartunk, és 
amik online ingyen elérhetőek. 

Innentől kezdve még intenzívebb lesz a fókusz. Lesznek egy páran, méghozzá nem is kevesen, akik 
elmennek majd innen, de helyettük jönnek majd mások, akik hirtelen kapcsolódnak a Shaumbrához és a 
Bíbor Körhöz. Néhányan azért távoznak majd innen, mert nagyon intenzív lesz, és bizonyos értelemben 
nagyon követelő is lesz, és minden egyes hónapban, amikor én, Adamus idejövök, egyenesen a szemetekbe 
fogok majd nézni, és azt kérdezem majd: - Készen állsz? Igaz vagy magadhoz? Túl vagy a makyo-idon? – 
Azt mondom majd neked: - A megvilágosodásod küszöbén állsz. Mi az, ami visszatart téged?- És lesznek, 
akiket ez majd kellemetlenséggel tölt el. Lesznek olyanok, akiknek ez annyira nagyon intenzívvé fog válni, 
hogy mindenféle kifogással fognak előállni a távozásukra vonatkozóan. És a legtöbbjük később valamikor 
majd vissza fog térni, mert fel fogják ismerni, hogy milyen jelentős részét képezték ennek az egésznek a 
megteremtésében.

A jövőre nézve

Innentől kezdődően drága barátaim, másokat is be fogunk hozni a Bíbor Tanácsba. A Bíbor Tanács egy 
angyali csoport, ami angyali családokból áll a teremtés egészéből. És másokat is be fogunk hozni ide, a 
Bíbor Tanácsba, hogy még dinamikusabb energia egyensúllyal tudjunk szolgálni, mert az, ahol most tartotok 
- közvetlenül a megvilágosodás előtti pillanatok azok, amik hatalmas kihívást jelentek sokféleképpen. És 
az tényleg ki tudja billenteni a személyt az egyensúlyából. Tehát a Bíbor Tanácshoz csatlakozni fognak 
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azok a megvilágosodott létezők, akik Shaumbráknak hívják magukat, és akik átkeltek a mi oldalunkra, mert 
hatalmas az empátiájuk, hiszen alig egy pár pillanattal ezelőtt, még ők is a Földön voltak fizikai testben. 
Tehát csatlakozni fognak a Bíbor Tanácshoz a mi oldalunkon.

Mi pedig közelebb jövünk hozzátok, kifejezetten ehhez a mag csoporthoz, akik 6.500-an vannak, sőt, még 
ahhoz a további 30.000 főt számláló csoporthoz is, akik már nagyon közel járnak a megvilágosodásukhoz. 
Közelebb jövünk hozzátok, sokkal közelebb, mint eddig bármikor. Annyira közel jövünk, hogy érezni 
fogjátok a jelenlétünket. És tudni fogjátok, hogy nem vagytok egyedül. És ezt egyben a ti kérésetekre 
is tesszük, hogy ne engedjük meg nektek, hogy elterelődjön a figyelmetek, és hogy emlékeztessünk 
benneteket – időnként egy bosszantó és provokatív módon – a testet öltött megvilágosodásotok iránti 
elkötelezettségetekre. 

Időnként olyan érzésetek lesz, hogy el akartok majd lökni magatoktól, és távol akartok tartani minket 
magatoktól, de bízzatok bennem, az Adamus aspektusomban, hogy akkor is ott leszek veled, melletted, 
egyenesen a szemedbe nézek majd és azt kérdezem tőled: - Most már készen állsz? – Hiszen ti kéritek ezt 
tőlünk, és mi ezért vagyunk itt.

Shaumbra csoportként nagyon közel vagytok, sőt valamennyire benne is vagytok a megvilágosodásotokban. 
És arra szeretnélek kérni benneteket, egytől-egyig mindannyiótokat, hogy becsüljétek és tiszteljétek 
egymást. Tudom, hogy ezt érzitek a szívetekben, de néha ez a megbecsülés nem jön át abban a munkában, 
amit egymással tesztek. Néha a szociális médián való megnyilvánulásaitok, kommunikációitok, és azok a 
módok, ahogy ezt az egész Shaumbra dolgot meg a Bíbor Kört kezelitek – értsétek meg, hogy ez az egész 
a ti szolgálatokra van. Nem ellenetek dolgozik, nem akar semmi olyanra rávenni benneteket, amit nem 
akartok, nem akar hatalmaskodni felettetek semmilyen értelemben.

A többi Shaumbra és a Bíbor Kör teljes egészében titeket szolgál. És arra kérlek titeket, hogy legyen bennetek 
együttérzés, megbecsülés és tisztelet erre vonatkozóan. És cserébe a többi Shaumbrától és a Bíbor Körtől is 
együttérzést, megbecsülést és tiszteletet fogtok kapni.

Ez most a legnehezebb időszak itt a Föld bolygón a változások értelmében, amik elképesztő gyorsan 
történnek. Annyira nagyon gyorsan, hogy nehéz a testnek és az elmének ezzel tartani a ritmust. És a testet 
öltött megvilágosodást pont most, ebben a legnehezebb, legnagyobb kihívásokkal teli, és a leggyorsabban 
változó időszakban teszitek meg. Ez egyben a legnagyszerűbb energiák ideje is, amit a Föld még sohasem 
látott, mert most vannak a legnagyszerűbb potenciálok és lehetőségek.

Azt is lehetne mondani, hogy könnyebb a testet öltött megvilágosodás egy olyan időszakban, amikor a 
dolgok nem mozognak és nem változnak ilyen elképesztő iramban, amikor a dolgok kicsit csendesebbek. De 
arra emlékeztetlek titeket, hogy olyankor közel sem érhető el ilyen sok energia potenciál azok számára, akik 
a megvilágosodásukat óhajtják, és azok számára, akik lényegében meg is engedik a saját realizációjukat. 

Arra kérlek benneteket, hogy értsétek meg, hogy a Bíbor Tanács és a Bíbor Kör a ti szolgálatotokra van itt. 
Abból az okból vannak itt, hogy titeket szolgáljanak. Arra kérlek benneteket, hogy ebbe nézzetek bele és 
érezzetek bele, hogy a fátyol felém eső oldalán lévő entitások, és a fátyol felétek eső oldalán lévő emberek 
mennyire elkötelezték magukat a ti testet öltött megvilágosodásotok iránt.

Néhányan egy cégként, és üzletként gondoltok a Bíbor Körre, és sok értelemben véve ez így is van. De 
a valódi oka annak, hogy ott vannak, az a ti szolgálatotok. És eközben pedig kivétel nélkül mindannyian 
megengedik maguknak a saját megvilágosodásukat is. Tehát, képzeljétek csak el egy pillanatra, micsoda 
szolgálatot látnak el ezzel a munkával, azzal, hogy az interneten lehetővé teszik a dolgokat, a havi Shoudokat, 
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a tanfolyamokat, az anyagokat, a támogatást, és eközben ők maguk is keresztülmennek a saját testet öltött 
megvilágosodásukon. Ez az igazi szolgálat. 

És időközönként ennek megfizetik az árát mindannyian. Van, hogy nem tudják, hogy a saját 
megvilágosodásukkal foglalkozzanak, vagy pedig titeket szolgáljanak. És mind a kettőt csinálják. És 
elképesztő munkát végeznek a kettő egyensúlyba hozatalával. De időnként látjuk, hogy ez nagyon nehéz 
ám mindannyiuk számára. 

Arra kérlek benneteket, hogy amennyiben ennek a részesei akartok lenni, akkor először is, nagyon tudatosan 
értsétek meg a saját realizációtok iránti vágyatokat. Mert néha ingadoztok ezzel kapcsolatosan. Néha ez 
nem kifejezetten van egyensúlyban. Időnként ez egy energia játszmává válik a valódi, igaz realizáció 
helyett. Tehát először is vegyétek szemügyre magatokat! Érezz bele saját magadba! Miért választottad ezt 
valamikor? Miért ezt az utat választottad ebben az életedben, ami eljuttatott ide téged? Mikor fogod igazán 
megengedni a megvilágosodásodat? 

Nincsenek erre vonatkozó előírások. Ennek nincs dátuma. Nem számít, hogy most teszed meg, vagy később, 
de igazából mit jelent ez neked? Mi az az álmod, ami a tiéd? Miért vagy itt? 

Nézzétek át ezeket a dolgokat! Legyen szó akár a munkádról, az egészségedről vagy bármi másról – lépj túl 
most ezeken egy pillanatra! Lépj túl az összes kis apróságon, amik látszólag akadályoznak és elterelnek, és 
minden olyan dolgon, ami lenyom téged. Térj vissza az álmodhoz, a megvilágosodás iránti vágyadhoz! Ez 
változást idéz majd elő ebben hatalmas Shaumbra csoportban, a 6.500 személyben, a 30.000 emberben, és 
végre kerülj tudatába annak, hogy miért is választottad azt, hogy itt legyél ebben az életedben. 

Támogatás

Következő dolog. A Shaumbra és a Bíbor Kör részeként – támogasd azt energetikailag. Ha máshogy nem 
tudod, akkor energetikailag. Hogy ez mit jelent? Azt jelenti, hogy küldj szeretetet, mert ez a Bíbor Körnek 
hívott dolog ti mindannyian vagytok. Ez a Shaumbrának hívott dolog mind ti vagytok. Küldd a szeretetedet és 
a támogatásodat minden Shaumbrának! Küldd az áldásodat a Bíbor Körnek, és értsd meg, hogy mindannyian 
ugyanebben az álomban osztoztok. Mindannyiótoknak ugyanez a vágya. Együtt jöttetek ide vissza, és annak 
ellenére, hogy talán szanaszét vagytok szerte az egész világon, mégis együtt jöttetek ide vissza ebben az 
időszakban valami olyanért, ami a létező legbecsesebb a számodra, ahogy a többiek számára is. 

Támogassátok a Bíbor Kört és a Shaumbrát, és ne kritikával, meg durva szavakkal illessétek! A szereteteddel 
és a csodálatoddal támogasd őket, mert a Shaumbra és a Bíbor Kör utazása megegyezik a te utazásoddal. 
Amikor kritikát gyakorolsz, és amikor nem a jót látod, hanem csak azt látod, amit rossznak tartasz, amikor 
másokat kritizálsz, amikor másokkal kegyetlen vagy, akkor azzal igazából csak magaddal vagy kegyetlen. 

Ez a csoport annyi mindent megélt már közösen - és egyénileg fogjátok realizálni a szuverenitásotokat. 
Egyénileg. Nem csoportként fogjátok ezt egyszerre megtenni, de ettől függetlenül mégis létezik ez az 
entitás, akit Shaumbrának hívnak, ami egytől-egyik mindannyiótok tudatossága. Életeken át folytatódott 
ez a megosztás. Ott voltak a Misztérium Iskolák időszakai. Aztán voltak olyan időszakok, amikor velem, 
Saint-Germain-nel voltatok. Olyan sok mindent megosztunk egymással. Annyi sok mindent megéltünk 
egymással, és most elérkeztünk ide, ehhez a pillanathoz itt a bolygón, ahol elképesztő gyors változások 
zajlanak. Ehhez a pillanathoz, az új Bíbor Körhöz, hatalmas fókusszal, elképesztő tisztasággal, és a 
megengedés kegyelemteli formájával.
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Tehát igen, ezután a sok kimondott szó után, ezután a sok várakozás után, igen, én, a Szeretett Saint-Germain 
továbbra is ott leszek egytől-egyig mindannyiótokkal, közelebb leszek hozzátok, mint eddig bármikor, de 
csak azokkal, akik ebben az életetekben választjátok a testet öltött megvilágosodást. Mások is csatlakoznak 
majd hozzám, akiknek a neve időről-időre felmerül majd, és lesznek olyanok is, akik névtelenül a háttérben 
maradva dolgoznak majd kivétel nélkül mindannyiótokkal.

Akkor most vegyünk egy mély lélegzetet közösen, ahogy belépünk egy újabb kvantum váltásba itt, ezen a 
bolygón, a Bíbor Körben és a Shaumbrában! Már várom az előttünk álló időszakot!

A legtöbbször az Adamusként ismert csiszolatként térek majd vissza hozzátok. Az elképesztően fantasztikus 
humorérzékemmel, a varázslatos vonzerőmmel, a bámulatos külsőmmel és a briliáns intelligenciámmal térek 
vissza hozzátok. Adamusként jövök majd vissza, hiszen lényegében ti teremtettétek meg őt. Azt mondtátok: 
- Kicsit valami másra vágyunk. Valami energikusabbat akarunk! Valami olyat, ami majd szórakoztat, inspirál 
és motivál minket, és nevetve világosodunk meg. 

És ezzel drága Shaumbra szerte az egész világon, drága barátaim a Bíbor Tanácsban, és azok, akik mostanság 
hagyták hátra a fizikai testüket a megvilágosodásukban – a Szeretett Saint-Germain Vagyok. Köszönöm. 
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