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Jeg Er den Jeg Er, professor Adamus Saint-Germain. Velkommen til Crimson Circle når jeg nå 
justerer meg til denne menneskelige kroppen og de menneskelige omgivelsene deres her. Hm. 

Velkommen til Crimson Circle, den spirituelle gruppen som har takhøyde. (latter) Jeg vil dere skal 
vite at denne gruppen er på Ti-På-Topp lista når det gjelder ordinære spirituelle samlinger i hele 
verden. Jeg er ikke helt sikker på hva det betyr, men slik er det. 

Denne Gruppen 

Så kjære Shaumbra, det er mange nye som lytter i dag. Hm. Ja, de har funnet Crimson Circle. De 
har søkt på dette ordet «Shaumbra», og i dag er de her for å finne ut hva dette handler om. (han 
snakker inn i kamera) 

Jeg Er Adamus Saint-Germain. Dette er Shaumbra, og dette er annerledes enn nesten alt annet 
dere har sett eller hørt. Hva er det som er annerledes ved denne gruppen – bortsett fra takhøyden 
og innstillingen deres? (noen humrer) 

SART: Pirater! Aargh! 

ADAMUS: Pirater. Ekte pirater. Jeg vil gjerne ha et bilde av publikum her. Se! Denne gruppen 
smiler. (latter) De nyter den spirituelle reisen sin! (publikum bifaller, og Adamus oppmunterer dem 
til å si seg enige) Mange av dere forventet å tune dere inn hit og finne noe kjedelig, noe som var 
fullt av det dere kanskje kaller gamle seremonier, noe som blir tatt veldig seriøst… (gjør tegn til et 
annet kamera) slik ja – noe som er veldig alvorlig. Men her finner dere smil! (han oppmuntrer igjen 
publikum til å respondere) Latter! (mer respons) Manglende ærbødighet! (de bifaller igjen) Nei. 
Ppbbbbtttt! (Adamus ler) Uærbødighet. Og mer enn noe annet, energien beveger seg. (noen sier 
“Å ja!) Ener-… Åååå ja! Energien beveger seg. 

Etter en vanskelig måned der ute i den virkelige verden – eh, kanskje ikke så virkelig likevel – men 
de kommer alle steder fra. De kommer hit for å le, smile, for å ha det moro, for å spise sjokolade, 
og for å lytte til meg. Ja. 

Så de kommer hit, og det er en annerledes energi, en annerledes sammenkomst. Det blir ikke 
tungt. Så absolutt utfordrende til tider, for ting beveger seg veldig fort. Vanskelig fordi det er 
veldig annerledes enn noe dere har gjort før, og det var det som var meningen. Dere velger det på 
den måten. 

Husker dere at jeg forrige måned snakket om at for de fleste blir morgendagen den samme som 
dagen i dag? For de fleste mennesker, slik det var i går. Men for dere kjære Shaumbra, kjære 
lyttere – dere har bedt om å gjøre den annerledes. Dere har bedt om å bli… fri. (han peker på 
frihetssymbolet på talerstolen) Litt dramatikk her. 

Så vi er samlet her. Åh, og hva er dette? Adamus. Hva er Adamus? Det er en liten skvett av Saint-
Germain med sin oppførsel. (latter) Ikke så veldig purpur lenger. Bare klar. 
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Dette er litt av Geoffrey – noen av dere kjenner ham som Cauldre – budbæreren, en liten skvett av 
kjære Linda av Eesa som smiler så pent i dag (latter når hun smiler), og en masse av dere. En 
masse av dere som er samlet her. 

Det er annerledes. Hvis dere forventer å tune dere inn – dere som er nye i dag – hvis dere 
forventet å tune dere inn og se en som kanaliserte sovende i stolen og kom med gamle budskap 
fra gamle Mestre – det skjer ikke her. Det har dere gjort før. Dere har gjort det før (Adamus snur 
seg mot forskjellige kameraer) Jeg skal virkelig gjøre det vanskelig for kjære Jean i dag. Og dere 
har gjort det før (til et annet kamera) Aldri mer. «Aldri mer» - har dere sagt, ikke jeg – «aldri mer. 
Gi det til oss – til meg, gi det til meg – direkte og klart. Ikke hold kilevinkene tilbake. Hm. (Adamus 
ler) Linda er redd for at jeg skal slå til noen. Det har skjedd. 

Ingen tilbakeholdelse av kilevinkene. Ingen unnskyldninger. Beklager. Jeg må komme gjennom 
her. (han går mellom stolrekkene) Ingen unnskyldninger, ingen forsinkelser. Overhodet ikke. Dere 
har sagt; «La oss gå rett på, rett på, og bare gjøre det.» Så her er vi, og bare gjør det. 

De av dere som hører på for aller første gang, kommer til å oppdage at det er litt annerledes. Som 
Cauldre ville ha sagt; «Det er ikke new agen til moren deres.» (latter)Dette er deres new age. Dere 
spiller vill musikk før kanaliseringen. Hvem ville trodd det? Dere trodde at det måtte være denne 
alvorlige, rolige musikken. Ikke her. Dere trodde det ville være en masse seremonier. Ikke her. Vi 
er her for å komme til poenget. Vi er her for å komme til poenget. 

Jeg har det veldig moro når jeg snakker med kollegaene mine i klubben for Oppstegne Mestere. Vi 
samles selvfølgelig regelmessig for å sammenligne notater. De jobber med sine grupper (latter når 
han lager en grimase), og jeg jobber med min. (publikum bifaller og applauderer) Vel, dere synes 
sannsynligvis ikke at det er så spirituelt å ha en liten konkurranse mellom de Oppstegne Mestrene 
for å se hvem som gjør mest fremgang, men det har vi. Hva skal en ellers gjøre i sin Tredje Sirkel? 
Sammenligne notater. 

SART: Drikke! 

ADAMUS: Nei, ikke drikke. (Adamus humrer) Sammenligne notater – det er det vi gjør når vi er 
der – sammenligner notater, snakker om hva som foregår på Jorda. Og den største utfordringen de 
Oppstegne Mestrene har akkurat nå, er at dere, dere som vi jobber med, blir fastlåst. Noen blir 
fryktelig fastlåst. Fryktelig fastlåst. Noen blir så fastlåst at de prøver å snu bakover. Noen blir 
veldig opphengt i de gamle måtene. Ikke på grunn av de Oppstegne Mestrene, men på grunn av 
studentene. 

Men jeg, ah! Jeg er den stolte faren, jeg er den lykkelige Buddha – ikke en gang Buddha er så 
lykkelig som jeg er (latter) – for jeg jobber med dere. Ja. 

Så det dere ser her, er en blanding – en blanding av Ny Energi. En ny form for kanalisering, en ny 
form for spiritualitet. Det er J… Jeg Er spiritualitet. (han ser ivrig inn i et annet kamera) Ja, det blir 
morsomt å redigere dette Vicky. Ja. (latter, og Adamus humrer) Friskt! Modig! Eh, av og til litt 
skarpt, men trenger vi ikke det? (publikum er enig) Jo. Dere, ikke jeg. (han humrer) 

Slutten på en Æra – Pop Quiz 

Så, Shaumbra, her er vi ved slutten av en æra, en stor æra, fem forskjellige æraer som alle samles 
i det siste punktet, samtidig. Nå befinner vi oss i den siste måneden. Dere har studert i mange liv, 
dere har tatt på dere opplevelser og leksjoner, dere har lyttet til Tobias i ti år, og gudene vet hvem 
dere har lyttet til tidligere, og har vært her sammen med meg de siste årene. 

Som Geoffrey sa, er dette den siste shouden i det en kan kalle den gamle æraen. Den siste 
Shouden i dette kalenderåret. Ja, vi skal samles til Slutten på Virkeligheten – Jeg kaller det Slutten 
på virkeligheten party – 21. desember. Vi skal samles til det, men dette er den siste ordinære 
samlingen der så mange av oss forbinder oss via internett. 
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*Refererer til “End of Whatever” 21. Desember 2012. 

Så, når det nå er slutten på æraene, slutten på 2012, er det tid for – jeg skulle ønske jeg hadde en 
liten tromme – det er tid for – drrrraaahhhh (Adamus og publikum lager trommelyder) – Adamus’ 
pop quiz. (publikum responerer med «åhh!» Og kjære Linda, kan du forklare hva en pop quiz er for 
de som ikke kjenner det uttrykket? 

LINDA: Pop quiz betyr at han stiller uventede spørsmål til den han vil. 

ADAMUS: Det gjør jeg alltid. 

LINDA: Såå! Du har alltid pop quiz. 

ADAMUS: Men i dag skal vi fokusere på Slutten av Æra Eksamen. 

LINDA: Åh, så det er det som er temaet… 

ADAMUS: Ja. Slutten på Æra Eksamen, for å se hva dere har lært, hvor langt dere har kommet, og 
hvor mye dere bare gir blaffen i… (latter), ting som egentlig ikke betyr noe lenger. Det er det som 
er hemmeligheten. Jeg skal gi dere svarene her. 

Så her er vi ved slutten av en æra, jeg vil si at det for mange av dere er kuliminasjonen av fem til 
ti liv. Kuliminasjonen av 2000 år med å bringe kristusbevisstheten til denne planeten. Slutten på de 
atlantiske æraene. Slutten på kosmiske æraer. 

Så hva har vi lært? Hva kommer til å skje? Linda kommer med mikrofonen. Jeg trenger noen til å 
skrive på tavla. Noen som skriver klart. 

LINDA: Ricky, vil du skrive? 

ADAMUS: Ricky skriver. Ja. 

LINDA: Mofo. 

ADAMUS: Så jeg har ikke stilt spørsmålet enda, men bare kom med svaret. 

MARTY (Mofo): Jeg gir blaffen. (latter) 

ADAMUS: Sånn ja. (Adamus humrer) Fint. Fint.  

Så (til Ricky), “Adamus’ Pop Quiz” øverst.  

Første spørsmål – Geofysiske effekter 

Så, kjenn nå etter, føl litt. Her er vi ved slutten av æraen. Energiene skifter og forandrer seg på 
global basis. Føl litt inn i dette. Energiene skifter og forandrer seg – du kan skrive «Globalt» der – 
hvor vil disse energiene dukke opp, la oss si de neste 21 dagene? Det behøver ikke å skje 21. 
desember. Sannsynligvis ikke. Det vil sannsynligvis skje før den tid. Tenk på geografien på denne 
planeten. Føl inn i det, slutt å bruke hjernen så mye. Det er et intuitivt svar. Føl inn i geografien. 
Bare forstill dere kloden akkurat nå. Hvor kommer denne forandringen mest sannsynlig til å dukke 
opp, og hvorfor? 

Føl litt inn i det. Linda, Mofo. 

MARTY (Mofo): Jeg må si… 

ADAMUS: Kan du reise deg? 

MARTY (Mofo): Det kan jeg. Det kan jeg. 
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ADAMUS: Vi ber alle om å stå under eksamen.  

MARTY (Mofo): Sannsynligvis der det er mange mennesker. 

ADAMUS: Og det er? 

MARTY (Mofo): Store byer. Hvilken som… 

ADAMUS: Nevn en. 

MARTY (Mofo): New York City. 

ADAMUS: New York. La oss skrive det på tavla – New York. Global basis. Godt svar. Det finnes 
forresten ingen feile svar. Men så er det mitt svar. (litt latter)  

MARTY (Mofo): Alltid.  

ADAMUS: Og hvorfor New York? Hvorfor… 

MOFO: Vel, egentlig fordi der det er en masse bevissthet, vil det være utsatt. 

ADAMUS: Fint.  

MARTY (Mofo): Hett.  

ADAMUS: Hett.  

MARTY (Mofo): Ja. 

ADAMUS: Gi meg et eksempel. Hvordan ville det bli? 

MARTY (Mofo): Bare som det som nylig skjedde. 

ADAMUS: Vil det skje igjen? 

MARTY (Mofo): Nei, det vil bli annerledes, men kanskje enda en bølge av noe slikt. 

ADAMUS: Fint.  

MARTY (Mofo): Ja, ja.  

ADAMUS: Greit, takk. Ingen svar er feil.  

Neste. På global basis. Hvor vil dette energiskiftet mest sannsynlig manifestere seg, og hvorfor? Ja. 

MARY ALYCE: Vel, jeg tenkte på Sentral- eller Sør-Amerika. 

ADAMUS: Hvorfor det?  

MARY ALYCE: Jeg tror bare at der er… 

ADAMUS: Nå buer meksikanerne på deg. 

MARY ALYCE: Åh, beklager. Um, jeg tror bare det er en masse som foregår, og de er på en måte 
utenfor alles radere. 

ADAMUS: Ja, fint. 

MARY ALYCE: Og um, så... 

ADAMUS: Kan du være litt mer spesifikk? Sør-Amerika er stort. 



	   5	  

MARY ALYCE: Ja, jeg tenkte kanskje Quito. 

ADAMUS: Quito. Eh, den er fin. Ecuador. Ja, fint. Greit.  

Neste. Hvor kommer disse forandringene virkelig til å vise seg? 

SUE: Det som øyeblikkelig kom opp for meg, var Afrika. 

ADAMUS: Afrika. Hvorfor? 

SUE: Jeg fikk bare denne fornemmelsen av at de er klare for å åpne opp. 

ADAMUS: Hva føler du kan skje i Afrika? 

SUE: Det kommer også til å bli en masse opprør. 

ADAMUS: Som for eksempel? 

SUE: Vel, som det som foregår i diamantgruvene akkurat nå. 

ADAMUS: Ja. Fint.  

SUE: Ja. 

ADAMUS: Fint. Gode svar så langt.  

LINDA: Pete. 

ADAMUS: Pete. 

PETE: Maui, Hawaii. 

ADAMUS: Maui, Hawaii. 

LINDA: Oooh! 

ADAMUS: Hvorfor Pete? Har du tenkt å reise dit snart? 

PETE: Nei. Men jeg har vært der mange, mange, mange ganger, ja. Det er en masse fra 
universet… eller energier fra de andre rikene som kommer inn, særlig englene. 

ADAMUS: Det er sant.  

PETE: Ja. 

ADAMUS: Fint. Og nye som kommer inn. 

PETE: Ja. 

ADAMUS: Eh, fint. Litt oppristing. Greit. Fint. Noen få til.  

SOUSAN: Jeg planla ikke dette, og jeg vet ikke om det kommer fra sinnet, men jeg tror muligens 
Midt-Østen. 

ADAMUS: Midt-Østen, ja. 

SOUSAN: Og det har jo allerede skjedd… 

ADAMUS: Det skjer. 
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SOUSAN: … og det er en slik kontrast mellom folkets lengsel og systemet som holder dem 
undertrykt. 

ADAMUS: Ja!  

SOUSAN: Og det er en veldig stor lengsel etter frihet.  

ADAMUS: Det er slike utfordringer der akkurat nå – frihet, frihet for menneskeheten – og det er på 
mange måter fødestedet for den moderne sivilisasjon. Og det er veldig mye uro der. Ja, så 
absolutt. 

SOUSAN: Ja. 

ADAMUS: Fint. Og hva tror du kan skje? Det handler ikke om å være synsk. Dette er Adamus’ sunn 
fornuft pop quiz. Det er bare sunn fornuft. En behøver ikke å være synsk. Ja. 

SOUSAN: Vel, det som har skjedd er for eksempel spenningen mellom Israel og Iran. 

ADAMUS: Sier du det? 

SOUSAN: Israel og Palestina, og disse tingene vil kanskje forsterkes. Og det er en masse energi i 
bevegelse i selve Israel, og det er en masse energi i bevegelse i Iran. Mennesker skifter på mange 
nivåer. 

ADAMUS: Mm hmm. Mm hmm. 

SOUSAN: Så jeg håper dette vil skifte. 

ADAMUS: Mm hmm. Ting skifter. 

SOUSAN: Ja. 

ADAMUS: Men skift er ikke alltid… 

SOUSAN: Det er ikke alltid så bra. 

ADAMUS: Ja. 

SOUSAN: Så, jeg er ikke helt sikker. Ja. 

ADAMUS: Ja, muligens – og dette er bare min mening – mulig invasjon av Palestina fra Israel, og 
det vil påvirke resten av Midt-Østen og verden. Ja. 

SOUSAN: Ja. Og i Iran har vi sett… 

ADAMUS: Og… det er der. 

SOUSAN: Ja. Jada. 

ADAMUS: Fint. Og dette er ingen forutsigelse. Dette handler bare om å føle inn i energien. 

Vel, men det som faktisk manifesterer seg kan være helt annerledes, men dere føler inn i 
energiene akkurat nå. Og når dere gjør det, ser på potensialene og mulighetene, fører det kanskje 
til et litt annerledes utkomme. Fint. 

To til Linda. Skift og forandring. Slutten på en æra. Hvor tror dere det kommer til å dukke opp? 
Dukke opp? 

LINDA: Jeg skal få Sean Page til å svare på det… 
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ADAMUS: Vær så god. 

LINDA: … for han er singel og tilgjeengelig. (latter)  

SEAN: Å, hei. 

ADAMUS: Ja, og du vil kanskje reise deg slik at alle kan se at du er singel og tilgjengelig. 

SEAN: Hei igjen. Magefølelsen forteller meg at det skjer et skift overalt. 

ADAMUS: Ja. 

SEAN: Det skjer overalt. Det er bare spørsmål om hvilket skift, men det er forandring overalt. 

ADAMUS: Overalt. 

SEAN: I alle fall overalt der jeg ser. 

ADAMUS: Vanligvis når det er en masse skift og forandring, bare tenk at det er som en kjede, og 
at kjeden blir dratt i begge retninger med en utrolig kraft – og det er egentlig det som skjer – og 
da må noe gi etter. Langs denne kjeden, i denne geografien, bare herfra (hjertet), hvor føles det 
som om det kommer til å… 

SEAN: I Midt-Østen. 

ADAMUS: Midt-Østen. 

SEAN: Jeg mener, ja, det er det magefølelsen forteller meg. 

ADAMUS: Fint. Jeg mener ikke at det er fint at det vil skje, men fint at dere tillater at det kommer 
gjennom. Fint. Utmerket. En til. 

LINDA: Sean bor i Elizabeth, Colorado. Du kan kontakte Suzy hvis du vil treffe ham. (mye latter) 

ADAMUS: Skam deg, Linda. Skam deg. Skam deg. 

Geografisk. Geografisk. 

LADONNA: Vel, vi sa begge Midt-Østen. 

ADAMUS: Midt-Østen. 

LADONNA: Det er allerede sagt, så… 

ADAMUS: Eh, reis deg og fortell oss om det. 

LADONNA: (fniser) Jeg vet ikke. 

ADAMUS: Vel, hvis det er slik den sunne fornuften… 

LADONNA: Ja, det var det vi begge snakket om, og… 

ADAMUS: Hvorfor Midt-Østen? 

LADONNA: Der er bare veldig mye energi. En hører alltid om det på nyhetene. 

ADAMUS: Ja.  

LADONNA: Det virker som om den er samlet der. 

ADAMUS: Fint. Fint. Takk. 
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Det jeg føler, det jeg ser inn i, er faktisk først og fremst Europa. Og først og fremst Sør-Europa. 
Hvorfor? Av et par grunner. Det meste av de strukturelle systemene som er på denne planeten 
akkurat nå, ble utviklet i Europa for omtrent 500 år siden. I begynnelsen av den teknologiske 
tidsalderen, den industrielle tidsalderen, så visst bankvesenet, og mye av veksten for den kristne 
religionen ble grunnlagt der. En masse av det rammeverket som holder denne planeten løst på 
plass akkurat nå oppsto i Europa, og blir fremdeles brukt der. Det ble født der, og er fremdeles i 
funksjon. Fordi en forandring i bevissthet fulgt av en forandring i energi, vanligvis vil påvirke det 
stedet det oppsto, der det ble født – sannsynligvis et eller annet sted i Europa. 

Hva betyr det? Det kan bety mange forskjellig ting. Det kan bety jordskjelv, som er ganske vanlig 
– hvis vi kan skrive «sunn fornuft» - en sunn fornufts forutsigelse når det gjelder dette. Det kan 
være opprør. Sannsynligvis ikke så mye. Det kan være veldig vanskelig vær. Det er ganske 
sannsynlig. Hvorfor? Fordi bevissthet påvirker – eller faktisk skaper – værmønstrene. 

Det er de som vil argumentere – de som vil argumentere mot det jeg sier, vil det ikke? De vil si at 
det er global oppvarming. Vel, hva fører til global oppvarming? Bevissthet! Og enten bevissthet 
handler om å ta vare på planeten eller fremtidige generasjoner eller hvordan energi blir brukt, fører 
bevissthet til en grad av global oppvarming, som i seg selv fører til værforandringer. Så det blir 
sannsynligvis i Europa dere kommer til å se at det kommer opp energi i de forandringene som 
skjer akkurat nå. 

Forandringene har heldigvis pågått lenge. Det er heldigvis mange mennesker som er veldig 
bevisste på hva som foregår. De er våkne, eller delvis våkne, så de forstår. Og i sin forståelse , 
ser, eller føler en liten del av disse inn i nye potensialer. 

Tid og det som kommer til å skje i fremtiden, er ingen rett linje. Det er ikke enkeltstående. Det er 
mange, mange potensialer. Flere potensialer enn dere på noen måte kan tenke dere. Men det er 
nok mennesker som har sett inn i forskjellige potensialer, drømt inn i det som kan bli det neste, og 
mer enn noe annet, tatt ansvar for sine egne liv, slik at alt dette kan forandres. Det kan bli en fin 
og smidig overgang. Men hvis det er noe som kommer opp først, så er det Europa. I sør. 

Andre; Midt-Østen. Dette har pågått lenge. Det ville komme opp her fordi det religiøse elementet 
er veldig sterkt på denne Jorda akkurat nå. Det religiøse elementet er veldig kraftfullt, mer enn det 
noensinne har vært. De som tar parti med forskjellige religioner, ikke aksepterer hverandre, men 
sier at deres måte er den eneste måten, som fremdeles stoler på frelsere og profeter og andre, 
som fremdeles frykter gud. Så, ja, det er veldig gode muligheter, men jeg vil si at det kommer i 
andre rekke i forhold til det som ville skje i Europa. Fint. 

La oss trekke pusten godt og dypt på det. 

Andre spørsmål – Effekten på strukturer & systemer. 

Når det gjelder systemer, strukturer – strukturer som myndigheter, religioner, finanser, 
utdannelse, slike ting – globale systemer som er i funksjon akkurat nå. Bare føl inn i dem, alle de 
forskjellige strukturene som holder maskineriet i gang, som holder matriksen flytende på sin veldig 
definerte måte. Det er en masse understrukturer som holder ting i gang. 

Hvilke av disse strukturene kommer til å bli mest påvirket av forandringen? 

Linda skal løpe rundt med mikrofonen slik at det fantastiske publikummet som lytter kan høre 
visdomsordene deres. Hva kommer til å bli mest påvirket? 

MICHAEL: Jeg tror det er det finansielle systemet… 

ADAMUS: Fint. Det finansielle. Andre kommentarer? Linda er der med mikrofonen. Finansielle. Ja. 

MICHAEL: Federal Reserve tror jeg. 
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ADAMUS: Ja. 

MICHAEL: Det internasjonale pengefondet. 

ADAMUS: Det finansielle, og enten det gjelder Federal Reserve, aksjemarkedet eller andre ting, så 
er det det finansielle limet som holder alt sammen. Det holder myndigheter og 
foretningsvirkesomhet, og så definitivt religioner og utdannelse og alt annet sammen. Det er det 
som er det sårbare punktet akkurat nå. Så det blir påvirket. Hva betyr det for dere på et veldig 
praktisk nivå, la oss si de neste par årene? Hva betyr det for dere? Hvordan kommer det til å 
påvikre dere personlig? 

EDITH: Banker som sier nei. 

LINDA: Edith! Det er ikke du som har mikrofonen. (noen ler) 

EDITH: Beklager.  

ADAMUS: Ja. Hva kommer det til å bety for dere personlig? 

DIANE: Vel, alt det jeg er avhengig av akkurat nå når det gjelder finansene mine, vil kanskje ikke 
være der i fremtiden. 

ADAMUS: Ja. Hva er du avhengig av? 

DIANE: Ting som sosiale goder, pensjon, banker som fungerer, selv om de ikke gir så mye. 

ADAMUS: Tror du at de vil komme og ta det bort en dag? 

DIANE: Det kan være… 

ADAMUS: Nei, nei. Det vil skje sakte og ynkelig og pinefullt. (latter) Nei, de gjør det ikke over 
natta. 

DIANE: Mye bedre! 

ADAMUS: Dere vil få bitte litt mindre brød hver dag. Bare litt mindre. Så lite at dere sier; «Vel, jeg 
kan klare meg med det. Det er bare litt mindre enn i går.» De kommer ikke til å ta hele 
brødstykket, for da ville dere og alle andre gjøre opprør. Men hver dag, og ganske snart vil dette 
brødet være som et flattbrød, og så blir det en mindre del av dette brødet. Dere lærer å tilpasse 
dere. 

DIANE: Å, takk. 

ADAMUS: De vet det. Vel, jeg snakker ikke til dere. Jeg snakker til menneskeheten når jeg sier; 
“dere vil lære å tilpasse dere.» Skattene kommer til å øke. Ingen tvil om det. Jeg snakker ikke bare 
om USA. Jeg snakker om hele verden. Det kommer til å bli skvist. Og, ja Edith, du hadde helt rett. 
Kan du snakke i mikrofonen? Hva mer. 

EDITH: Åh, vel, politikken vil som vanlig være ødeleggende. 

ADAMUS: Jeg trodde du sa noe om at bankene sier nei… 

EDITH: Ja, jeg sa råtne banker. Å, jeg mener, bankene kommer til å si nei. (litt latter) 

ADAMUS: CIA følger med deg, Edith. (mer latter) Vel, nå ser de. (kamera skifter og Adamus 
humrer)  

Ja! Bankene kommer til å si nei. Alle kommer til å si nei. De kommer til holde de måned-… åh, det 
er penger her! (han fant penger i lomma til Cauldre) De kommer til å fortsette å ha pengene i 
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lomma. De vil være bare for mindre grupper av mennesker, spesielle mennesker, men 
sannsynligvis ikke dere. 

Dere sa tidligere at dere ikke vil kunne stole på dette andre – sosiale tjenester, medisinsk hjelp, 
pensjoner, godt betalte jobber. Dere vil oppdage at i de godt betalte jobbene deres, vil de fra tid til 
annen trekke tilbake litt mer og litt mer, helt til dere knapt nok er i stand til å kjøpe dette tynne 
brødstykket lenger. Høres det deprimerende ut? (et par mennesker sier «ja») Sier dere det? Nei, 
det er den aller beste tiden å leve i. 

Hvorfor? Hvorfor? Dette er grunnen. 

Akkurat nå forandrer finansielle strukturer seg. De må det. Vi har snakket om det tidligere. De er 
gamle. De er gått ut på dato. De er ikke særlig rettferdige. De er grådige. De er kontrollert av visse 
grupper. De kommer til å åpne seg på vidt gap. Så energiene skifter for å få til dette, men noen 
ganger sprenges ting i stykker før de kommer sammen igjen på en ny måte. 

Dette er den aller beste tiden når det gjelder å ikke være avhengig av pensjonene deres, men stole 
på dere selv. Javisst. Hvorfor? Fordi ingen andre gjør det. De er alle travelt opptatt med å klage. 

Så dere har denne enorme energireserven, helt ren energi som ikke gjør noe som helst. Når 
pengene tetter seg til og senker farta, så er motstykket energien – en bank uten funksjonærer – 
der det eneste som trengs er et passord, og passordet er «Jeg Er den Jeg Er.» Dere har denne 
store energireserven som ikke beveger seg, og den venter bare på at noen skal hente den. Det er 
det hele. Så enkelt er det. 

Så hvis dere venter på pensjonene deres, hvis dere venter på lønnspålegg, kommer det ikke til å 
skje. De neste få årene kommer til å være sammenpressingstid. Det er gode nyheter for dere. Det 
er virkelig det. Så absolutt den beste tiden. Mer enn du på noen måte kan tenke deg Edith, men du 
må begynne å forestille deg det. 

EDITH: Ja. 

ADAMUS: Ja. 

EDITH: Jeg tror du har helt rett. 

ADAMUS: Du tror jeg har helt rett! Takk. Det fortjener et kyss. (publikum responderer med “Åhhh” 
når han kysser henne. Mmmmm. Det var tunga Edith. (mye latter når han gnir seg på kinnet og 
peker på henne, vinker) 

ADAMUS: Så det finansielle… ikke prøv dere på noe slikt! (Adamus humrer) Ja, det finansielle 
systemet. 

Vær så snill å lytt nøye til disse ordene, for i morgen glemmer dere dem. Men lytt til dem; Dette er 
den beste tiden, det er virkelig det, for alle. 

Energi er gratis for alle som vil akseptere den. I himmelen finnes det gudskjelov ingen banker. Det 
finnes ingen englebanker. Det finnes ingen englefinanskomite. Det er bokstavelig talt ingen som 
overvåker, kontrollerer eller styrer dette som vi kaller Energifeltet. Ingen. Alle kan gå inn dørene i 
denne banken av Gudeenergi. Gå inn dørene! Det finnes ingen sikkerhetsvakter. Det finnes ingen 
som teller. Der er stabler på stabler med energi. 

Dere går bare inn og tar det dere vil ha, det dere trenger, og dere får ikke skyldfølelse fordi andre 
kanskje ikke får noe, for der er så mye. Der er veldig mye. En dag vil dere kanskje hjelpe dem til å 
finne dette stedet, men der er proppfullt av barrer med energi som bare venter. Dere må komme 
dere ut av stolene deres. Dere må ta av dere disse stramme trusene og bare gjøre noe. (noen ler) 
Takk. 
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Så, fint. Det er bra. Et til, et system til som jeg vil si kommer til å bli påvirket av alt dette. Det 
skjer allerede. Sunn fornuft, ja. Linda løper med mikrofonen, dere reiser dere. La nå CIA få følge 
med dere. 

LADONNA: Organisert religion.  

ADAMUS: Organisert religion. Ja, så absolutt. Hvorfor? 

LADONNA: Jeg tror bare at folk begynner å forstå at en ikke kan stole på en frelser eller en… dere 
vet, en kan ikke stole på alt dette, og jeg tror at de etter hvert kommer til å forstå det. 

ADAMUS: Ja. Hva kommer til å skje? Hva er det som allerede skjer innenfor organisert religion? 

LADONNA: Vel, jeg tror det på en måte begynner å falle fra hverandre. 

ADAMUS: Ja, ja.  

LADONNA: Jeg mener, kanskje ikke bestemte deler av det, men jeg tror det blir mer og mer over 
tid. 

ADAMUS: Det gjør det. Og hva holder det sammen? 

LADONNA: Frykt. Jeg tror grunnen til at det er der er frykt.  

ADAMUS: Ja. ja. 

LADONNA: De holder alle i denne frykten. 

ADAMUS: Frykt, og la oss gå tilbake til det foregående elementet. Hva holder det sammen? 
Penger. 

LADONNA: Åh, penger. Ja, åh! Vel, og… ja. 

ADAMUS: Ja, og alt dette er sunn fornuft. Dette er ikke filosofisk, spirituelt eller noe som helst – 
vel, det er det – men dette er egentlig sunn fornuft. Når folk slutter å gå til organiserte religioner 
fordi organisert religion ikke har gitt dem kraften til å påvirke til forandring i deres egne liv. Enkelt 
og greit. De har funnet seg i dette. Tenk på det i forhold til de tidligere livene deres. Dere har 
funnet dere i det ganske lenge. Løftet, det uinfridde løftet, det uoppfylte håpet og de uoppfylte 
drømmene. 

Så folk har funnet seg i det, og det spørsmålet vi stiller i klubben for Oppstegne Mestere er ; «har 
de det bedre enn for et liv siden? For to liv siden? Er de mer kreative og kraftfulle mennesker?» 
Stort sett ikke. Religion har overhodet ikke gitt dem frihet. Så folk forlater det. 

Vel, de kommer ikke nødvendigvis hit. De går ikke nødvendigvis til Kryon eller noen av de andre 
spirituelle organisasjonene vi samarbeider med. De bare gjemmer seg. De vil ikke mer. De vil ikke 
ha mer retorikk. De vil ikke har flere løfter, metoder, prosedyrer eller kollektkurver. 

Ja. Kommentarer. Med mikrofon… å, du har den. 

LADONNA: Jeg har den fremdeles.  

ADAMUS: Ja. 

LADONNA: Jeg synes det er ironisk at mange av dem sier at de er frelst – og jeg vokse opp med 
slikt – og så er de veldig fortapt. 

ADAMUS: Ja, og kanskje ikke. 

LADONNA: Vel, kanskje ikke. 
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ADAMUS: Ja. 

LADONNA: Men jeg tror at i kjernen av mange ting … 

ADAMUS: Men reddet fra hva? Ja, så absolutt. 

LADONNA: Ja, det er sant.  

ADAMUS: Ja. 

LADONNA: Men å bruke dette ordet er for meg – jeg vet ikke om ironisk er det riktige ordet? 

ADAMUS: Ja. 

LADONNA: Men det virker bare så merkelig at…  

ADAMUS: Ja, og… 

LADONNA: Igjen, jeg vokste opp i dette, og det var det eneste jeg hørte om. Men når jeg nå ser på 
det på en annen måte, så gir ikke det å si dette ordet og den måten de sier det på noen mening for 
meg. 

ADAMUS: Ja. Og til en viss grad er det en viss logikk i det, for på et visst punkt tillater de at en 
kraft utenfor dem blir Standard for dem, og det skal jeg snakke om. Det er dagens konklusjon. Jeg 
hopper allerede til den. Ja, det er fint. Men ja, de hadde noe annet der ute som de modellerte seg 
selv etter. Noe de higer etter å være. Fint. Utmerket. 

Neste spørsmål her. Så ja, i utgangspunktet det finansielle systemet. Så organiserte religioner. Det 
er en teori der ute om at når folk snur ryggen til kirken og dermed den gamle guden, så kommer 
de til å bli fortapt, de kommer til å bli hedninger, og så vil denne verden bryte ut i krig. 
Sannsynligvis ikke mener jeg. De kommer til å ta seg litt fri fra retorikken og løftene og frykten. Og 
faktisk, når de gjør det, når de drar hjem fra kirken søndag morgen, og ikke går i kirken i det hele 
tatt, når de er i sin egen stillhet og ensomhet, vil de begynne å forstå at gud ikke er der ute, at 
Jesus ikke burde henge på et kors, og de vil begynne å forstå at det er en følelse som er her 
(innsiden). Noe varmt og virkelig. Noe som er veldig flyktig og veldig strålene på samme tid. Og de 
vil begynne å fatte at Gud er her. At det alltid har vært slik. 

Så vil de komme sammen med beslektede ånder, likesinnede mennesker i verden, for teknologien 
tillater det nå. De vil dele historiene sine, men de vil ikke bli involvert i en masse retorikk og 
prosesser. De vil ikke slutte seg til organisasjoner. De vil bare samles for å puste av og til. 
Strålende. 

Tredje spørsmål – Biologiske effekter 

Neste i pop quizen vår. Så langt gjør dere det veldig bra. Utmerket. 

Neste i pop quizen vår. Disse energiene ved slutten av denne æraen er veldig sterke. Det er 
forandringsenergier frembrakt av mennesker som har bedt om det, av bevisstheten som har sagt; 
«La oss bevege oss til et annet nivå.» På et veldig personlig nivå for dere, hvor dukker det opp i 
kroppen, særlig de neste få ukene? Og føl litt inn i det. I kroppen. Hvilken del av anatomien? Bare 
føl inn i det, for kroppen har allerede fortalt dere det. Føl inn i det. Linda vil nå løpe med 
mikrofonen. 

PAUL: Jeg føler det i magen.  

ADAMUS: Ja. Magen. 

PAUL: I tarmene.  
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ADAMUS: Ja. 

PAUL: Det området. 

ADAMUS: Fint. Og hvorfor? 

PAUL: (nøler litt) Det føles som om det er energielementer som jobber der, og som vil være der og 
bli fastlåst, og akkurat nå bygger det seg veldig opp, og det er en masse press og pushing mot det. 

ADAMUS: Ja. Utmerket. Fint. Takk. Neste Linda. Hvor påvirker energien kroppen, og hvor vil den 
dukke opp, særlig de neste ukene? Ja. 

WENDY: For meg har det vært leddene. 

ADAMUS: Ledd.  

WENDY: Ledd. Jeg har aldri verket i leddene eller hatt beinverk. Men plutselig har det kommet de 
siste månedene. 

ADAMUS: Ja. Hvorfor leddene? 

WENDY: Jeg tror det bare handler om forandringen, akkurat som en følelse av uro og at alt er 
strammet til akkurat nå. Det har bare behov for å bli sluppet ut. 

ADAMUS: Og jeg klapper for den (give a hand). Klapper med varme hender, ikke verkende. Når 
energien kommer inn i lyskroppen og den biologiske kroppen, kommer den inn fra flere retninger, 
men det er en enorm mengde energi som samler seg i leddene. Den må det, for leddene beveger 
seg på kommando fra sinnet. Så det er en masse energi som er fokusert på dette punktet, og dette 
kan være skikkelig bra, særlig hvis biologien er i harmoni, og dere gjør ting som åpner leddene – 
yoga, andre former for kroppsbevegelser – som holder det flytende. 

WENDY: Det virker som om det hjelper å strekke seg.  

ADAMUS: Ja. 

WENDY: Løpe, strekke seg.  

ADAMUS: Løpe, ja, strekke seg. 

WENDY: Men det gjør vondt å løpe. (hun ler) 

ADAMUS: Javisst. Så prøv å gå. 

WENDY: Greit.  

ADAMUS: Det er sant. Prøv ting som er mindre belastende for kroppen din. Bare åpne, flytende 
bevegelser er noe av det beste, og det tillater at energien i leddene beveger seg. Men hvis du 
bruker mye tid på å bekymre deg for det, samler energien seg bare enda mer der og gjør det mer 
smertefullt. 

WENDY: Jeg har ikke en gang hatt lyst til å ri på hesten min i det siste. Anklene har bare… 

ADAMUS: Ja, og det har hesten din vært glad for. (latter)  

WENDY: Ja. (ler) 

ADAMUS: Hesten… nei, faktisk så… 

WENDY: Ja, det er jeg sikker på! 
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ADAMUS: … føler hesten noe av smerten i anklene dine.  

WENDY: Ja, han gjør sikkert det.  

ADAMUS: Ja, så absolutt. Ja, bra. Hvor ellers vil det dukke opp i kroppen? Vi har tarmer. Vi har 
ledd. Hvor ellers? Der bak. Åh, her også. 

LINDA: Hvor? Hvor er bak? 

ADAMUS: Ja. 

GAIL: Um, lungene mine. Av en eller annen grunn har jeg fått det i lungene mine. 

ADAMUS: Ja. 

GAIL: Og du vet, på en måte knytter det seg sannsynligvis til en periode for omtrent seks år siden 
da en enorm transformasjon begynte. Og det som skjedde var at… jeg fikk egentlig en influensa, 
og så vet du, jeg hadde ikke hatt noen undersøkelse på veldig lenge, for jeg tror ikke på det, men 
alle gikk til lege, og de fant dette… legen sa at jeg hadde kreft tilsvarende nivå 4 i lungene. Jeg fikk 
utført en biopsi og jeg sa; «Vel, vent litt. La meg puste, jobbe energetisk med dette», og legen sa 
nei. Jeg sa «jo». Og omtrent to uker senere tok jeg denne biopsien, og de vekket meg etter 
inngrepet og sa; “Vi fant ingenting.” Jeg sa; «jøss. Er det ikke morsomt at slikt kan skje?» Du vet. 

ADAMUS: Ja, ja. 

GAIL: Um, men… det er bare… 

ADAMUS: Så lungene dine? Hva skjer der nede? 

GAIL: Vel, jeg tror at de sa; “Åh, det er bare en biopsi. Du er helt i orden om et par uker.» Ja, en 
uke etterpå følte jeg at jeg hadde blitt sparket, og jeg hadde fremdeles følelsen av hvordan de 
skrapte rundt på innsiden. Av en eller annen grunn kan jeg nå føle arrvevet mer enn noensinne, og 
det har å gjøre med all transformasjonen, med DNA trådene som manifesterer seg på en fysisk 
måte. 

ADAMUS: Fint. Ja. Det er en masse søppel – energisøppel – som blir fanget i lungene, og jeg 
snakker ikke om bokstavelig, materiellt søppel, men bare det at energisøppel vanligvis blir fanget 
der nede. Det er en grunn til at pusten alltid beveger denne energien gjennom. Noe av søppelet 
blir fanget opp i væskene, i den nedre delen av lungene. Pusten hjelper til med å løse opp. Fint.  

Og jeg snakker ikke om å bruke time på time hver dag på å puste. Hvis dere bruker fem minutter 
pr dag på å puste bevisst, gjør det underverker. Ti minutter – det er fenomenalt. Bare litt bevisst 
pusting. Det handler ikke om hvor dypt en kan puste eller hvor sterkt en kan puste eller hvor lenge 
en kan holde på pusten. Den burde være som en elv. Den burde flyte. Dere vil elske den varsomt. 
Bringe den varsomt inn, forløse. Bringe den inn, forløse. Ikke sant Aandrah? (hun nikker) Fint. 

Neste. Hvor kommer det til å dukke opp i kroppen? 

LARA: Denne uken handlet det om ørene for meg.  

ADAMUS: Ørene. Hvorfor det? 

LARA: Um, dere snakket litt om det med Dr. Davies denne uken, og det handler om at ørene åpner 
opp, og det å lære å puste gjennom dem. 

ADAMUS: Ja.  

LARA: Høre på en ny måte. 
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ADAMUS: Ja. Mye av… ja, ørene, for det er en masse som foregår når dere nå ekspanderer 
bevisstheten deres, når dere ekspanderer den sensoriske oppfattelsen. Veldig mange av dere lytter 
ikke, så det kommer til å påvirke ørene deres. Dere får ringing eller øreverk, eller det virker som 
om hørselen blir svakere. Det er bare kroppen som prøver å få oppmerksomhet – om å lytte. Lytte. 
Fint. 

En til. Hvilke andre områder på kroppen? Og vi må snakke om dette. For det første så er dette en 
pop quiz, og for det andre er det ting dere gjennomgår akkurat nå. Ja. 

ALAYA: For meg har det handlet mye om nakken og kjevene. 

ADAMUS: Ja. Nakke og kjever. Hvorfor? 

ALAYA: Jeg tror jeg har mye å si. Jeg vil får fram kreativiteten og uttrykket mitt, og prøve å 
formulere disse ordene. Jeg biter veldig sammen kjevene mine om natta, og så… 

ADAMUS: Du biter kjevene sammen om natta. Hvorfor? 

ALAYA: Jeg tror jeg tygger på en masse – tygger på en masse tanker. 

ADAMUS: Jeg skal si det om en liten stund. 

ALAYA: Å, ja, vær så snill. 

ADAMUS: Fint. Ja. Kjever, nakke. Jeg vil komme med en til som jeg har observert hos Shaumbra 
over hele verden. Hodepine, stort sett i forbindelse med bihulene. Vel, det er to grunner til det. 
Den ene er at dere blir mer sensitive overfor ting i lufta – pollen, litt allergi – så dere har flere 
problemer med bihulen, noe som fører til mer hodepine. Men den egentlige underliggende 
energiårsaken til dette, er at det skriver seg tilbake til pustingen. 

For det første, så puster dere ikke nok bevisst. For det andre, så er det dere puster inn nå når dere 
puster bevisst annerledes. Dere forventer at det skal være den samme pusten som tidligere, og det 
er det ikke. Pusten forandrer seg. Med andre ord, så er ikke den energien dere puster inn nå 
gammel energi eller gammel luft. Dere begynner bokstavelig talt å puste inn en annen form for 
energi. 

Dette slår midlertidig bihulene ut av balanse. De prøver å finne ut hva som foregår, og det gir 
hodepine. Når dere fortsetter, særlig med den milde pusten, den veldig milde pusten, begynner 
bihulene å tilpasse seg til den Nye Energien, og hodepinen begynner å forsvinne. 

Ja. Veldig observant. Magen, først og fremst den, og Paul sa det ikke, men det går ned til 
innvollene, for det er den mest naturlige forløsningsmekanismen for biologien deres. Naturlig. Dere 
vet, folk spøker litt med det, men ja, dette er et forløsningssystem. Det er designet for å kvitte seg 
med masse søppel, og akkurat nå kvitter dere dere med en masse søppel. Så hvis dere har litt 
diare, mageverk, det at ting ikke føles helt i orden, at magen vrir og vrenger litt på seg, så, vel, 
selvfølgelig gjør den det, for dere er på denne fantastiske karusellturen akkurat nå. Så det kommer 
til å påvirke magen. 

Så hva gjør dere? (noen sier «sparker») Sparker. Ja. (Adamus humrer) Og hva… først og fremst, 
ikke bekymre dere. Ikke bekymre dere. Det er midlertidig. Noe av det verste dere vanligvis gjør, er 
at dere blir veldig bekymret. «Hva er galt med meg?» Overhodet ingenting. Magen renser. Den går 
gjennom rotasjonene sine. Dere kvitter dere med energi og gamle ting dere ikke trenger. Vær 
takknemlige for det. Slutt å bekymre dere så mye for det. 

Pust litt. Jeg snakket nylig om vann. Vann er veldig bra. Men vær så snill, hva dere nå enn gjør, 
slutt å bekymre dere for det. Slutt å lure på hva som er galt. Gå ut fra – vær så snill, fra nå av – 
gå alltid ut fra at dere gjør det riktig. Gå alltid ut fra det. Uskyldig til dumhet er bevist. (latter) 
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Fint. Neste i pop quizen. Neste. 

Fjerde spørsmål – Mentale effekter 

Trekk pusten godt og dypt og føl inn i denne. Hvor påvirker det – denne energien, alle disse 
forandringene – hvor påvirker det sinnet eller tankene? 

JANE: Sinnet mitt blir sprøtt.  

ADAMUS: Ja. Hvorfor? Hvorfor?  

JANE: Det bekymrer seg.  

ADAMUS: Hvorfor?  

JANE: Det prøver å beskytte meg, fordi… 

ADAMUS: Sier du det? 

JANE: … hvis jeg gir slipp på dette programmet, vet jeg ikke hva som kommer til å skje. 

ADAMUS: Ja. Har du noen gang prøvd det, bare for å se?  

JANE: Det har vært øyeblikk. Javisst. 

ADAMUS: Ja, ja. Hvor lange øyeblikk? 

JANE: Noen øyeblikk nå og da. (noen ler) 

ADAMUS: Og hva skjedde? 

JANE: Det blir stille og rolig! 

ADAMUS: Ja. Så… men dette er bra, og jeg prøver ikke å grille deg, men du snakker for mange 
mennesker. Hvorfor bekymre seg – kan vi kalle det en liten besettelse? (hun nikker) Fint. En lett 
besettelse. 

JANE: Sannsynligvis mer enn lett. Ja. 

ADAMUS: Ja, veldig lett. Bitteliten. En kan nesten ikke stave den en gang. (latter) Bekymringen, 
frykten – det er bare mental skravling, og hvis det ikke var slik, ville du sannsynligvis ha vært 
besatt av kryssord eller noe slikt. Det opptar sinnet. Hvorfor? Hvilke fordeler har det? Slutt å smile 
Marc (til ektemannen hennes). (Adamus ler) Hvilke fordeler gir det deg? 

JANE: Ingen.  

ADAMUS: Ja, ingen. Da hadde du ikke gjort det! 

JANE: Vel, jeg tror det på en eller annen måte beskytter meg fra å bevege meg inn i noe 
annerledes. 

ADAMUS: Du tror, men hvilke – la oss bruke litt sunn fornuft her – hvilke fordeler gir det, for hver 
og en av dere har ting som pågår akkurat nå – det spiller ingen rolle om det er finansielle ting, ting 
som gjelder helse, noe som er en lett besettelse – jeg bryr meg ikke om hva det er, men dere får 
en eller annen fordel av det. Hvis ikke hadde dere gitt slipp på det for lenge siden. På en eller 
annen måte tjener det dere. 

Hver og en av dere, se litt på dere selv. Hva dette nå enn er, så gir det dere en fordel. Det tjener 
dere. Og derfor er alt vel i hele den forbannede skapelsen deres, for det tjener dere! Det gjør noe! 
Dere elsker det, hvis ikke hadde dere forlatt det. 
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Så hvordan tjener det deg å ha dette? 

JANE: Det er en distraksjon. 

ADAMUS: Det er så absolutt en distraksjon, men en distraksjon fra hva? 

JANE: (nøler) Fra meg. 

ADAMUS: Ah! Så du tror kanskje at hvis du tok en pause, stoppet sinnsskravlingen – og det er det 
dette er, det er en enorm distraksjon, og det kan være i form av kryssord hele tiden som jeg sa, 
eller bekymre seg for ting – hva ville da skje? Da måtte du forholde deg til… 

JANE: Meg selv.  

ADAMUS: Fint. Fint. Vel, hva er den største frykten i forhold til å forholde deg til deg selv? 

JANE: Jeg ville ikke like meg? 

ADAMUS: Jeg liker deg. Hvorfor liker ikke du deg? (litt latter) 

JANE: Jeg vet ikke. Jeg antar jeg har gjort mye galt. 

ADAMUS: Vel, det har du, men husker du siste måned? «Det var ikke jeg! (Adamus synger) Jeg 
hadde ingenting med det å gjøre!» Du hadde ikke det. Jeg kan vitenskapelig bevise at det ikke var 
deg. Matematisk vitenskapelig, spirituelt, filosofisk, så var det ikke deg. Du får en ny start. Så hva 
er det å frykte? 

(hun blir stille igjen)  

Jeg skal fortelle det.  

JANE: Greit, takk. 

ADAMUS: (humrer) Akkurat nå står du på kanten til at det er ingenting der. 

JANE: Jeg skulle til å si ingenting. 

ADAMUS: En tom dress. Hva har du å tape ved å prøve?  

JANE: Å falle inn i et tomrom, ingentinghet. 

ADAMUS: Eh, det kommer til å skje før eller senere. Hvis du dør og der egentlig er ingenting, 
kommer du til å falle inn i det. Så hvorfor ikke finne ut av det nå, slik at du kan nyte resten av 
livet? Når du kan oppdage at det virkelig er noe der, og at det ikke er det du trodde det var, så er 
det den beste delen og den tøffeste delen. Det som er der er ikke det du trodde det var. Overhodet 
ingenting som det. Så prøv det. Gjør det. 

Vel, sinnet vil fremdeles ønske å være opptatt med noe, for det er vant til å løse problemer og slike 
ting. Men dette kan kanaliseres – uh, nøkkelord – inn i noe som er mer produktivt. Det er ingen 
grunn til bekymring, og jeg snakker til dere alle. Noen ganger ser jeg på livene deres og hvor mye 
det på daglig basis er opptatt med bekymringer for et eller annet – ting som ikke kommer til å 
skje. Har dere ikke oppdaget det nå? Det dere bekymrer dere for skjer vanligvis aldri. Det er en 
spirituell lov. Ja. Fint.  

JANE: Men jeg er redd for at hvis jeg slutter å bekymre meg, så er det da det skjer. (latter) 
Seriøst! 

ADAMUS: Da vil jeg som professor Adamus si til deg; gå for opplevelsen. Javisst! Gå for 
opplevelsen – alt faller fra hverandre. Eller har det allerede gjort det? 
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JANE: Det har det. 

ADAMUS: Ja, ja, ja.  

JANE: Ja. Ja. 

ADAMUS: Ja. Så all denne bekymringen blåste alt fra hverandre, og du er her fremdeles. Du har 
ikke forsvunnet. Kanskje er det noe nytt å oppdage? Ja. 

Jeg vil utfordre deg, og neste måned skal vi få deg hit fram. Du kommer tilbake, gjør du ikke? 

JANE: Kanskje. (latter) 

ADAMUS: Jeg mener selvfølgelig etter verdens ende. Selvfølgelig. 

JANE: Hvis vi er her. 

ADAMUS: Ja. Dere aner ikke hvor mange mennesker som har bekymret seg for verdens ende, 
bygd bomberom under jorda og alt annet sprøtt. Og dere vet, 22. desember kommer til å bli en 
mørk dag for dem. (latter) En trist dag. Hvorfor? Fordi de kommer til å si; “Jeg tok feil igjen. Jeg 
tok til og med feil når det gjelder Jordas undergang! Jeg rotet det til enda en gang!» 

Så, fra nå og til neste måned, ikke bekymr deg for noe som helst. (hun ler) Nei, alvorlig talt. Jeg 
mener, du tenker «Å, jeg vet ikke om jeg kan gjøre det.» Det er klart du kan. Du velger det bare 
ikke. Hva gjør du når bekymringene begynner å komme til deg? 

JANE: Noen ganger stopper jeg opp og trekker pusten dypt. 

ADAMUS: Ja, og noen ganger… 

JANE: Og jeg sier til meg selv, “Dette går også over.” 

ADAMUS: Ja. Og det er to. Det var ikke deg. Ikke bare «det går over», men «det var ikke deg». All 
frykten, alle bekymringene blir frembrakt av minnene fra fortiden som nå er irrelevante fordi vi går 
inn i en Ny Energi forstår du. Så det var virkelig ikke deg. Så når bekymringene kommer, trekker 
du pusten dypt og kysser dem, akkurat slik Edith og jeg kysset tidligere. (noen ler) Omfavn det. 
Omfavn det. Dykk inn i det. Dykk inn i det. Du har ingenting å bekymre deg for. I stedet for å la 
det jakte på deg, også i drømmene dine, dykk inn i det. Se hva som skjer. Det er bare energi. Du 
kommer til å oppdage at bekymringen bare er fasade. Ja. 

Stopp opp. Bekymringene bare jager deg bortetter gata, er rett bak deg. Bare snu deg rundt og 
forhold deg til det, og se hva som skjer. Ikke kjemp deg gjennom det. Gå inn i det. 

JANE: Hva er forskjellen? 

ADAMUS: Når du kjemper har du motstand. Du prøver å overvinne det eller overvelde det som om 
det pågår en kamp, og det gjør det ikke. Bare gå inn i det. Gå rett inn i det som fwwt! Bare gå rett 
inn i det. Bare prøv det. 

JANE: Det skal jeg. 

ADAMUS: Ja. Du vil sannsynligvis gjøre det.  

JANE: Det vil jeg.  

ADAMUS: Så i en hel måned, og så måneden etter, bare fortell alle hvor fantastisk du har det, hvor 
flott du ser ut, hvor fredfull du er, og så vet du ikke hva du skal gjøre med all denne ekstra 
energien. Ja. 

JANE: Greit. 
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ADAMUS: Fint. 

JANE: Takk. 

ADAMUS: Fint. Takk. (applaus)  

Edith vil snakke om… ja. 

EDITH: Jeg vil legge til noe. Hva om du… 

ADAMUS: Linda kommer med mikrofonene slik at hele verden kan høre. 

EDITH: Hva om en ikke bekymrer seg? Jeg har ikke bekymret meg, og jeg har fått en kreftsvulst i 
høyre bryst, og det liker jeg ikke. Hvorfor gjorde jeg det? 

ADAMUS: (sukker) Jeg skal la deg svare på spørsmålet hvis du reiser deg. Hvorfor? Det er et veldig 
godt spørsmål, for her er vi, spirituelle vesener, og plutselig ka-boom. Kreft. Hva handler det om? 

EDITH: Jeg vet ikke. Det er derfor jeg spør deg. 

ADAMUS: Du vet det. 

EDITH: Vel, det er dumt. Det er det eneste jeg vet. 

ADAMUS: Ja. Kommer det til å stoppe deg, Edith? 

EDITH: Nei. 

ADAMUS: Fint. Og hva vil du gjøre?  

EDITH: Vel, det er det som er vanskelig å finne ut av. 

ADAMUS: Ja.  

EDITH: Om jeg skal ta bare kulen, eller hele brystet. 

ADAMUS: Det spiller ingen rolle. Det er ikke en del av det. Hva vil du gjøre? 

EDITH: Vel, jeg bare fortsetter å gjøre det jeg gjør. 

ADAMUS: Fint. 

EDITH: Ja. 

ADAMUS: Og velger livet. 

EDITH: Ja, og puste.  

ADAMUS: Og puste.  

EDITH: Ja. 

ADAMUS: Og som Gail sa, ikke kjøp dette konseptet om at kroppen er sårbar for sykdom. 

Vel, dere har alle båret rundt på en masse energier som før eller senere vil komme fram som 
sykdom hvis dere ikke på forhånd har forløst dem, hvis dere henger fast ved det. Det er kreft og 
andre sykdommer i alles kropper akkurat nå – ikke for at dere skal bekymre dere, men det er det – 
det er bare energi, og dere behøver ikke å finne dere i det mer. Ingen av dere. 

EDITH: Jeg vil bare ha det bort. Jeg har prøvd å forløse det, og vennen min i Canada sendte meg 
noen utsagn fra englene som jeg skulle si, og… (Adamus spytter) U-oh! 
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ADAMUS: Sier du det?! Sier du det??! 

EDITH: Ja, det gjør jeg! 

ADAMUS: Fra en kanadier??! (mye latter) 

LINDA: Boo! 

EDITH: Du har vært for lenge sammen med mennesker. Du har blitt fanatiker. 

ADAMUS: Nei, jeg er entertainer… 

EDITH: Ja, det er du. 

ADAMUS: … som holder dere alle i live. Så, sier du det? Noen har sendt disse utsagnene fra 
englevesener og du sier dem? 

EDITH: Det vil jeg ikke fortelle deg. Du vil bare gjøre narr av meg. 

ADAMUS: Jeg ville aldri gjøre narr av deg – ikke i dag.  

Edith og alle dere andre, å ja? Å ja? Hva med å bare velge å være frisk. Hva med å komme seg ut 
av sinnet, for i det øyeblikk det begynner å lese små ting fra englevesener – jeg bryr meg ikke om 
at de forteller dere at det har gått rundt Jorda mange ganger og reddet mange millioner 
mennesker, noe som uansett ikke er sant – i det øyeblikk dere legger kraften deres i noe slikt, sier 
kroppen akkurat det jeg nettopp sa – «Å ja? Greit. Da trer jeg tilbake. Å ja? Jeg har alt du trenger 
for å helbrede deg selv innebygd.” Kroppen sier «jeg vet hvordan jeg skal ta inn energi. Jeg vet 
hvordan jeg skal balansere. Jeg vet hvordan jeg skal eliminere energier som egentlig ikke tjener 
biologien min lenger. Men hvis du vil lese små utsagn fra englene som englene i utgangspunktet 
egentlig ikke har sagt, så ok, da får du gjøre det slik. Da gjør du det, og så stopper vi 
egenhelbredelsen. Vi slutter å ta inn energien, og vi lar deg bare gå gjennom opplevelsen din.» 

EDITH: Nei, det vil jeg ikke. Jeg setter pris på påminnelsen din, og jeg vet at du har helt rett. 

ADAMUS: Ikke helt. 

EDITH: Men jeg har gjort disse tingene også, og… 

ADAMUS: Hva med å trekke pusten dypt og si; “Kjære kropp, jeg kommanderer deg til å tjene 
meg.” 

EDITH: Det har jeg gjort. 

ADAMUS: “Når det gjelder helse. Når det gjelder livet. Kjære gamle energier som eventuelt er her 
– aspekter eller hva det måtte være – jeg skiller meg fra dere. Dere er ikke meg. Jeg er på et 
annet tog. Det som skjedde i går er dere. Jeg Er den Jeg Er.» Så enkelt er det. 

EDITH: Jeg antar at jeg må være litt mer glad i meg selv. 

ADAMUS: Sier du det? Ja. Ja.  

EDITH: Så, greit. (hun ler) 

ADAMUS: Ja. Du kan helbrede deg selv. 

EDITH: Det vil jeg. 

ADAMUS: Ja.  

EDITH: Greit. 
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ADAMUS: Nei, nei. Det kommer du til å gjøre. 

EDITH: Greit. 

ADAMUS: Det må du.  

EDITH: Ja, det må jeg. 

ADAMUS: Jeg må rapportere til klubben for Oppstegne Mestere, og de følger med deg Edith. 

EDITH: Greit.  

ADAMUS: Ja. Jeg er coachen din. 

EDITH: Mange takk. Det er du. Du er den utmerkede coachen min. 

ADAMUS: Og det beste er; gjør det enkelt! Ikke distraher deg selv med – vi skal snakke om dette 
om en liten stund, om hvor dere sitter fast akkurat nå – men ikke distraher deg selv med noe som 
kommer fra utenfor deg selv. Det finnes intet hellig vann. Det gjør ikke det. Det gjør ikke det. Ja, 
det finnes noen ting som har litt verdi når det gjelder å få dere ut av frykt og ut av 
dødssentreringen, men ved et visst punkt er noen av disse tingene – hellig vann, hva det nå enn 
måtte være, egyptisk healing, det er Cauldre som forteller meg dette – disse tingene er til syvende 
og sist en større distraksjon enn den lille healingen de kan gjøre. Det er du som kan gjøre det. 

EDITH: Riktig, ja.  

ADAMUS: Det er det hele. 

EDITH: Søsteren min sendte meg en bok med mange alternative healingmetoder, og den har 
nesten drevet meg til galskap. 

ADAMUS: Ja, og alternativ healing – vi har et show med Dr. Doug og Linda når det gjelder 
alternativ healing – og det er noe av det som er veldig bra hvis det er en selv som forordner det til 
seg selv. Hvis det er en selv, for det finnes slike ting. Vann hjelper, men ikke vann som er kjøpt fra 
noen som tar 25$ for literen og forteller dere at det har vært velsignet av en eller annen guru som 
ikke en gang finnes. Det er lureri. 

EDITH: Vel, dette er kjemiske ting. Noe av dette blir kalt Protocel og er laget av urter og… 

ADAMUS: Ja. Men når det gjelder dette biologiske som vi skal gå inn på om en liten stund, la oss 
alle begynne med det dere allerede har uten noe fra utsiden. Og nei, det betyr ikke at dere må 
slutte med medisiner dere går på nå. Men vi skal begynne å gå bort fra disse. Vi skal få kroppen 
tilbake til healing. Fint. 

Vel, hvor var vi?  

EDITH: Det liker jeg. 

ADAMUS: Hvor dukker det ellers opp i kroppen, å, og så sinnet. Hva mer i sinnet? Hvor påvirker 
det sinnet? 

LINDA: Å, Adamus, dette er bare underholdning. Det er ikke medisinske råd. 

ADAMUS: Det er virkelig gode medisinske råd. Hvis legene ville lytte, kunne de lære noe. (latter) 
Det er råd for helsevesenet. 

LINDA: Veldig bra. 

ADAMUS: Ja. 
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SHAUMBRA 11 (kvinne): Korttidshukommelse. 

ADAMUS: Korttidshukommelse. Hvorfor det? 

SHAUMBRA 11: Hvorfor det? 

ADAMUS: Ja. 

CAROLE: Jeg tror det er befrielse fra tankene. 

ADAMUS: Ja. Korttidshukommelse. Hva med langtidshukommelse? Hva med bare hukommelse? 

CAROLE: Det er ikke så ille, det gjelder mest korttidshukommelsen. 

ADAMUS: Korttidshukommelse. 

CAROLE: Og jeg venter, og så kommer det kanskje en time etterpå. 

ADAMUS: Ja, husker du hva jeg sier etter kanaliseringene? 

CAROLE: Å, Jeg Er den Jeg Er? 

ADAMUS: Du behøver ikke å svare. (Adamus humrer) 

CAROLE: Nei? (hun ler)  

ADAMUS: Galleriet der bak. Hvorfor korttidshukommelsen? 

CAROLE: Jeg tror det er en befrielse fra noe, fra å måtte tenke eller håndtere ting. 

ADAMUS: Hva med et skifte fra mentale systemer til kreative, intuitive systemer? En annen form 
for viten, kunnskap, visdom. Langtidshukommelse er som å arkivere noe på PC-en. Det er lagret 
der et eller annet sted. Korttids handler mer om den følelsen en får. Når dere går herfra, så vær så 
snill å ikke husk det jeg sa, men føl hva dere skapte for dere selv. Det utgjør en stor forskjell. Så 
sinnet forandrer funksjonaliteten sin. 

Fint. Og her avslutter vi spørsmålene i denne delen av pop quiz. 

Det foregår en masse forandringer akkurat nå, og i de neste ukene kommer de til å påvirke 
planeten, kroppene deres og sinnene deres. 

Fint. La oss trekke pusten dypt på det, og bevege oss over til neste tema. Jeg skal være rask, for 
vi har masse å gå gjennom. 

Gi slipp 

Neste tema. Akkurat nå er det en tendens til å ville holde fast. Bare bite sammen tennene. Dere 
holder fast. Dere biter dere fast som hunder, prøver å holde fast ved noe, og ja, det kommer til å 
påvirke beina og hjernen, og ja, evnen deres til å stige opp. (noen sier «nei») Nei. Jeg tuller. 
(Adamus humrer) Jeg ville se om dere var våkne. 

Det påvirker også til en viss grad leddene, for dere holder fast ved ting. Gamle ting, for dere kan 
føle at ting forandrer seg. Så det blir som en unaturlig tendens til å holde fast ved hva det nå en 
måtte være. Dere prøver å gripe fatt i og holde fast, enten det gjelder selve livet, eller tro eller det 
lille dere kanskje har igjen. Dere prøver å holde fast ved det. Ikke gjør det. Ikke gjør det. Gi slipp. 
Gi slipp. 

Tillat dere å falle inn i denne avgrunnen. Tillat dere å fullstendig gå inn i det dere frykter er mørket. 
Det er en modig uttalelse, jeg er sikker på at det blir sitert på internett. Hvorfor? Hvorfor? Fordi 
kjære venner, for det første, jo mer dere holder fast, jo mer smertefullt er det. Og for det andre, 
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fordi dere allerede har bedt om – dere ba om det på Tobias’ tid – å gå gjennom denne 
forandringen. Dere bifaller når jeg sier; «Vi gjør framgang. Se hva vi gjør. Dette er fantastisk. Jeg 
er en stolt far når jeg går til Klubben for Oppstegne Mestere. «Ja, ja, ja! Vi gjør det! Så det 
kommer til å skje, for dere har bedt om det. Dere har bedt om det. (bifall og applaus) Ja. Ja. 

Men dere prøver å holde fast av frykt for hva som er det neste som skjer. Mellom nå og neste 
samling i den Nye Energien i 2013, oppfordrer jeg dere til å gi slipp. 

Det er utfordrende. Det er utfordrende. Og hva kommer dere til å gjøre – og dette er synske 
Adamus – dere kommer til å gi slipp på noen få ting, men dere kommer til å holde fast ved mye 
mer. Dere kommer til å tro at jeg ikke ser det. Dere kommer til å vise – «Åh, se hva jeg har kvittet 
med med!» (latter fordi Adamus sier det med jentete stemme) – og så er lommene deres 
fremdeles fulle av gammel energi. 

Dette vil ikke gå så veldig bra disse neste ukene. Det vil ikke gå så bra, så dere kan like godt bare 
gi slipp på det. Frykten er at dere ikke vet hva som kommer til å skje. 

Nei, la oss stryke over det. Det er det som er velsignelsen – at dere ikke vet hva som kommer til å 
skje. Selv om dere holder fast for bare livet, og dere kan føle denne vibrasjonen som rister opp i 
alt når dere nå går inn i denne nye æraen, holder dere fremdeles fast. Gi dere selv den gaven det 
er å gi slipp. 

Gi slipp på hva? Vel, for det første gir dere slipp på sinnet, og det begynner dere å gjøre. Dere 
behøver ikke lenger å tenke, og igjen, dette kommer til å bli tatt ut av konteksten på internett, og 
det er greit. Litt kontroverser for en lykkelig Oppsteget Mester. (litt latter) Ja. Kan dere forestille 
dere de fryktelige tingene de pleide å si om Buddha? «Han forlot familien sin!» han – kone og barn. 
«Han forlot familiebedriften. De hadde jobbet i generasjoner for å bygge opp denne bedriften. 
Hvem tror denne feite fyren at han er?» (latter) De sa fryktelige ting om ham. Nå sier de veldig 
fine ting om ham. Han er ikke lenger kontroversiell, men det er jeg. 

Så dette er en fantastisk tid for å bare gi slipp. Dette er tiden for å gi slipp slik at dere kan sveve. 
Det er litt skremmende til å begynne med, for dere vet ikke hva det vil si å sveve. Dere vet ikke 
om dere har vinger. Er de sterke nok? Hvor drar dere? Vil vinden bære dere? Dere trekker pusten 
dypt. Dere sier; “Jeg bryr meg ikke.” Javisst. Javisst. 

Jeg kan garantere dette. Jeg kan garantere dette: Når dere gir slipp, vil dere oppdage det aller 
mest strålende ved dere selv. Dere vil forstå universets hemmeligheter. Dere vil forstå hva jeg 
mener når jeg sier «Jeg Er den Jeg Er.» Jeg skal gi skriftlig garanti. Fint. 

“Hmm. Hvordan fungerer det?” spør de skeptiske sinnene deres, “hvordan fungerer det? Hva gjør 
jeg hvis ikke garantien fungerer?» (Adamus humrer) Da får dere en Adamus Frihets pris! 
(publikum sier «woo») Eh, dere kan kjøpe en for… hvor mye? 

LINDA: Tjue. 

ADAMUS: Tj-…! Tjue. Det burde være hundre. Hvem er det som bestemmer prisene? 
Overflodsproblemer.  

Overflod. 

Når vi snakker om overflodsproblemer, vil jeg undersøke lommene til Cauldre. Jeg har merket meg 
at det henger noen julestrømper her. Julenissen kommer ikke, men det gjør jeg. Så dette er til 
Larry. En dollar for bryderiet Larry. En dollar. (han legger en endollarseddel i Larrys julestrømpe) 
Og denne er til Hunter, to dollar. (han legger to dollar i Hunters strømpe, og publikum sier 
«whoa») Han er yngre. Han har flere år igjen der han trenger penger. 

Vel, Larry, Hunter, kom hit. Så her har du en dollar som er signert av meg. Ja, de er begge signert 
av meg. Hunter, to dollar til deg. 
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Vel, la oss nå gjøre dette med fisk og brød her. 

LARRY: Greit. 

ADAMUS: Greit. Du gjør det. 

LARRY: Fisk og brød? 

ADAMUS: Fisk og brød. Du vet, Yeshua, sultne mennesker, de er i ferd med å gjøre opprør? 

LARRY: Oh,vi har alle mer. Ikke sant? 

ADAMUS: Nei, nei. Dere gir mer til dere selv. 

LARRY: Oh greit. 

ADAMUS: Og Hunter gir mer til seg selv. Hva gjør dere? Alt som trengs er… (Larry gnir pengene i 
armhulen, latter, og Adamus ler) 

LARRY: Hjelper dette? Jeg hadde tenkt å gjøre det et annet sted, men… 

ADAMUS: Ja, det kommer til å hjelpe deg!  

Så, her er et lite frø til deg. Vel, dette er seriøst. Jeg mener, dette er veldig virkelig. Så det var et 
lite frø som ble plantet her. Du hengte opp strømpen i håp om at Adamus… (Adamus humrer) Du 
hengte opp strømpen. Ja. Noen ganger tar disse tingene litt tid. 

LARRY: Ja, det vet jeg.  

ADAMUS: … grådig! Pusher! (Adamus humrer) 

LARRY: Nei, jeg tenkte at hvis jeg satte navnet mitt på den, ville det fungere bedre.  

ADAMUS: Ja. Så du plasserte strømpen her. Du påbegynte prosessen, sa «jeg er klar.» Var det det 
du sa? 

LARRY: Ja. 

ADAMUS: Fint. Fint. Og nå… 

LARRY: Er der mer? (han sjekker jakkelommene til Cauldre) 

ADAMUS: Det er sådd… det er sådd litt. Følg nå med på hvordan dette skjer. Det er veldig enkelt, 
veldig klart. Så gjør nå noe sermonielt med strømpen din. (Larry tegner et kors over den) Nei, ikke 
det. (latter) nei, nei. Bare hold den til hjertet, dere begge. Hold den til hjertet. (Larry griper 
dollaren) Nei, strømpen og pengene. 

LARRY: Åh! 

ADAMUS: Mine penger, din strømpe. Så, hold det nå til hjertet, og ville det ikke føles fint om 
overfloden flyter inn? Ville det ikke føles bra å komme seg ut av denne rutinen, disse greiene…? 

LARRY: Jo. 

ADAMUS: Jo, jo. Ville det ikke være fint å bevege seg utover dette? 

LARRY: Jo. 

ADAMUS: Jo. Så… jeg mener, velger du det virkelig? Ser du etter om det er mer der nede?!  

LARRY: Sist fikk jeg en sjokolade. (noen sier “senere når det blir til hundre”) 
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LARRY: Fisk og brød! 

ADAMUS: Det vil det. Og så tusen, ti tusen, mye mer. 

LARRY: Vil du vedde om penger med meg? 

ADAMUS: Larry, jeg vedder ikke… 

LARRY: Å. 

ADAMUS: Så hva gjør du? Her er du, kamera peker på deg, på deg og sønnen din. Ja.  

LARRY: Hvilket? Hei mamma. (vinker til kamera) 

ADAMUS: Så på en måte slutten på en æra med overflodsproblemer? 

LARRY: Det hadde vært fint.  

ADAMUS: Så, greit. Fint. Pust nå bare dette inn, og bare forestill deg en flyt… og ikke se på meg. 
Føl det. Ja. En flyt. Overfloden som kommer til deg. Overfloden som kommer til deg. Fint. Og nå, la 
den virkelig – jeg mener virkelig – komme til deg. 

LARRY: Greit. 

ADAMUS: Eh-eh-eh. Du er der oppe (hodet).  

LARRY: Jeg vet. 

ADAMUS: La det virkelig komme til deg. Ja. Du sier «hvordan?» og «Vel, ja, jeg finner meg i dette 
fordi vi er på lufta og alle ser på.» For, jeg mener, du kommer til å gjøre meg flau hvis ikke. 

LARRY: Ok. 

ADAMUS: Ok, så hvorfor ikke? Hva har du å tape? Hva har du å tape?  

LARRY: En dollar. 

ADAMUS: En dollar. Det er riktig. (Adamus humrer)  

LARRY: Den var ikke min en gang. Så jeg mener… 

ADAMUS: Så la oss bevege oss utover dette. Vi behøver ikke en masse seremonier. Veldig enkelt, 
akkurat her, velge overflod. Du legger ut strømpen, jeg legge en dollar i, og så setter vi i gang. 
Klar? 

LARRY: Greit. 

ADAMUS: Er det? Hva gjør vi nå? Jeg vet ikke hva det neste steget er. 

LARRY: Ikke jeg heller. 

ADAMUS: Joda, det gjør du. 

LARRY: Gjør jeg?  

ADAMUS: Ja.  

LARRY: Hvem vil være millionær? Jeg.  

ADAMUS: Velg det. 
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LARRY: Velg det. 

ADAMUS: Det er det hele.  

LARRY: Jeg velger å være millionær. 

ADAMUS: Ja, fint. Velg nå overflod. Hvorfor begrense det til en million?  

LARRY: Det er sant. Ja, ja. Det er sant. 

ADAMUS: Overflod. Slutt på overflodsproblemer. Fint. Fint. 

LARRY: Jeg skal ramme det inn. 

ADAMUS: Fint! Greit. Så enkelt er det. Vær så snill å rapporter tilbake om seks måneder, her 
fremme. Å, ikke noe press. Nei, det er faktisk det enkleste han noensinne har gjort, men hvorfor 
har det vært overflodsproblemer? Egenverd, ja, men det manifesterer seg i oveflod. Hvorfor? Fordi 
det på en eller annen måte har tjent ham. Javisst. Det har tjent ham på en eller annen måte. 
Hvorfor? Han må ha noe å klage over. Ikke sant? Ikke sant? 

LARRY: Det er riktig. 

ADAMUS: Når du er ferdig med å fotografere. (Dave tar bilder) Ja, det tjente deg. Du kunne klage. 
Du hadde en grunn til å ikke tre fram. Du hadde en unnskyldning. «Disse idiotene. De har alle 
pengene, og jeg har ingen.” Nå har du forstått det. Jeg ga dem ikke en dollar for å starte opp den 
strålende forretningsvirksomheten eller få inn en flom av overflod. Nå har du forstått det. Alt du 
behøver å gjøre Larry, er å la det vokse. 

LARRY: Jeg kan legge det på ebay, og det kan være en begynnelse. (Adamus ler) 

ADAMUS: Gjør det du velger. Gjør det du velger. Fint. 

Femte spørsmål – Den største kritikeren deres 

Jeg kom litt på avveier. Hvor var vi? Et til pop quiz spørsmål mens vi holder på, og så går vi til 
neste tema. Hvem er den største kritikeren og skeptikeren i det arbeidet dere gjør i forhold til 
opplysthet. 

LARRY: Kona mi. (mye latter)  

ADAMUS: Ja, der har du det Larry! (mer latter, og Adamus humrer) Hvem kommer til å være den 
største kritikeren og skeptikeren i denne opplyste oppstigningen, levende oppstigningen? 
(publikum sier «en selv») 

JOEP: Sannsynligvis jeg selv.  

ADAMUS: Det er et godt svar, og så, hvem fra utsiden? Men du har rett, det kommer til å være 
deg. Og så, hvem er den neste? Enten det er en gruppe eller individer, hvem er den neste som 
kommer, la oss si i forhold til dere som gruppe? 

JOEP: De som er mest fastlåst i den gamle troen sin. 

ADAMUS: Og det er? 

JOEP: Religioner.  

ADAMUS: Ja.  

JOEP: Gamle religioner. 
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ADAMUS: Ja.  

JOEP: Ja. Vitenskapsfolk.  

ADAMUS: Ja. Fint.  

JOEP: Nye religioner. 

ADAMUS: Fint. Andre kommentarer? Linda, mikrofonen. Kommentarer.  

LINDA: Åja, fra andre.  

ADAMUS: Ja. 

LINDA: Jeg forstår. 

ADAMUS: Ja. Hvem kommer til å være de største kritikerne og skeptikerne? 

SUE: Jeg vil si søskenene mine. 

ADAMUS: Ja. Fint.  

SUE: Ja. 

ADAMUS: Fint. 

MICHAEL: De som ikke vil ha forandring. 

ADAMUS: Ja, ja. Folk som ikke vil ha forandring. Så absolutt. Ja. Fint, og en til, og så kommer jeg 
med mitt. Ja.  

NICCOLE: Folk som ikke vil at en skal forandre seg, fordi det er en fordel for dem at en er som en 
er nå…  

ADAMUS: Ja, ja. Vel, de har investert i det, og er også vant til det. Så absolutt.  

NICCOLE: Ja. 

ADAMUS: Og det kommer også til å være stort press fra utsiden, og de som er spesielt kritiske til 
dere som gruppe, er de andre new age gruppene. Hvorfor? Vel, for det første, så har religiøse 
fanatikere allerede gitt dere opp. (noen ler) Ja, det har de. De har fullstendig gitt dere opp. Dere 
har gått utenfor rammeverket eller referansene deres. De vil ikke ha dere lenger. Dere er ute av 
rekkevidde for radaren. Så de vil ikke en gang prøve. Så de kritiserer ikke. 

Det kommer faktisk til å bli de menneskene som hevder at de er spirituelle, men som har vært det 
så lenge at de også har gått inn i de gamle systemene. De kommer til å være de første som sier til 
dere; «Å ja? Levende Oppstigning? Å ja? Tror du virkelig på Jeg Er den Jeg Er? Virkelig? Og du gjør 
alle disse tingene?” Det er de som kommer til å være mest kritiske. Også fordi mange av dem er 
tungt investerte i religionene sin, selv om det kalles «new age». 

Vel, familiene deres også så klart, men de har på en måte gitt dere opp nå. De har funnet ut at 
dere virkelig er gjenstridige, virkelig stae. De trodde en stund at dette var en fase dere gikk 
gjennom. De håpet og noen ganger til og med ba om at dere ville komme over det. Men nå har de 
på en måte gitt opp, og det er greit, for da er det ikke så mye press. Fint. 

La oss bevege oss til neste tema. Trekk pusten godt og dypt. Det er to ting til å gå gjennom i dag. 
Og hvis du kan komme tilbake til tavla Ricky. Og vi fortsetter med Slutten av en Æra pop quizen 
vår. 

Sjette spørsmål – Bli fastlåst 
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Det er en sterk tendens til å bli fastlåst akkurat nå, fastlåst i hele denne prosessen med opplysthet 
og oppstigning. 

Hva gjør at dere og andre Shaumbra blir fastlåst? Hva er det som gjør at dere blir fastlåst? Og 
grunnen til at jeg vil dere skal snakke om dette, er for at dere kan se at det ikke bare gjelder deg, 
at dere kan se at dette bare er noe klissete, at dere kan se at det på en måte er en stor illusjon, og 
at det er veldig midlertidig. Jeg vil ikke dere skal tro at dette kommer til å pågå for evig og alltid. 
Men hvor blir dere sittende fast akkurat nå? 

Linda, mikrofonen takk. (Paul sier “å, nei”) Å jo, det gjør vi. Hvor blir dere sittende fast. 

SART: Jeg vil si i sinnet, som egentlig ikke tror at dette kan skje. 

ADAMUS: Sier du det? Fint.  

SART: Ja. 

ADAMUS: Utmerket. Utmerket. Hvorfor tror ikke sinnet på det? Sinnet, ja. 

SART: Jeg tror det vil ha det slik det har vært. 

ADAMUS: Og det vil ha bevis. 

SART: I forhold til trygghet. Det vil ha bevis. 

ADAMUS: Ja. 

SART: Det vil ha en øyeblikkelig manifestasjon foran seg, uansett hva det måtte være. 

ADAMUS: Ja, så absolutt. 

SART: Da vet en at det kan skje, og kan nyte det. 

ADAMUS: Ja. 

SART: Og jeg vet at vi alle er lei av å være sååå nær. Det er tid for å gå fremover og fortsette med 
det. (publikum heier og applaus) 

ADAMUS: Og det får frem et veldig viktig poeng, og det er det vi snakker om akkurat nå. Hvorfor 
ikke? Hvorfor ikke? Det er dette vi snakker om. Sinnet sier; «Gi meg sikre bevis. Jeg vil ikke gå inn 
i noen mørk avgrunn.» Det morsomme er at den måten den sanne ånden og kreativitet fungerer  
på, ikke gir noen bevis. Og la oss si at det kreative faktisk ikke vil ha bevis. Det vil ha opplevelsen 
av å gå inn i det. Så denne store konflikten pågår. Javisst. Ja. 

SART: Men det kommer seg. 

ADAMUS: Det kommer seg. Ja. Ja. Fint. Hvor ellers blir dere sittende fast? Fint.  

ELIZABETH: Jeg vil si… å, jeg må reise meg. Hun vil det. Jeg vil si at for meg er det forventninger. 
Vi har forv- … jeg har forventninger om hvordan jeg kommer til å bli hvis jeg utvikler meg.  

ADAMUS: Ja. 

ELIZABETH: Du vet hvordan det er. 

ADAMUS: Fint. 

ELIZABETH: Og jeg burde ikke ha vært så sint fordi… du vet, det er ikke lov, og du har fortalt oss 
at vi bare skal være som vi er, det en føler, og så forstå hva dette handlet om. Eh. Du vet, det er 
en prosess. 
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ADAMUS: Forventninger, og jeg vil be Ricky om å sette det i parantes. Jeg vil kalle det modellering. 
Jeg skal snakke om det før vi avslutter i dag. Modellering. 

ELIZABETH: Ja. 

ADAMUS: Fint. Ja. Forventninger. Fint. Andre ting. Hvor blir dere sittende fast? Hvor blir andre 
sittende fast? 

MICHAEL: Jeg har vært egen arbeidsgiver hele livet, og de siste tre årene hr jeg solgt meg ut og på 
en måte overgitt meg. Og jeg har alltid vært målorientert, og jeg har prøvd å gi slipp på målene, 
overgi meg fullstendig, og jeg venter bare på instruksjoner. Hva skal jeg gjøre? (han ler) 

ADAMUS: Og hvem skal gi deg instruksjonene? 

MICHAEL: Inspirasjonen. Den har alltid kommet tidligere. Og det var som, å, jeg vet hva jeg skal 
gjøre. 

ADAMUS: Ja.  

MICHAEL: Og det er som greit, jeg er klar. Jeg kjeder meg.  

ADAMUS: Ja. Ja. 

MICHAEL: Jeg vil at noe skal skje! 

ADAMUS: Det vil det. (latter) 

MICHAEL: Vel, la oss komme i gang med det! 

ADAMUS: Ja, det kan jeg garantere. 

MICHAEL: La oss komme i gang.  

ADAMUS: Det vil det, men da kan du ikke klage til meg over det. 

MICHAEL: Storartet! Nei, jeg kommer ikke til å klage.  

ADAMUS: Så du kaller det å være målorientert, men hvis jeg kan korrigere det littegrann – det er 
fremdeles en tendes til å lete etter svarene på gamle steder. Du vet, «hvor er lidenskapen?» Dere 
går tilbake og ser. Hvor er svarene? Dere går tilbake og ser. Du hadde en veldig interessant, 
merkelig – morsomt for meg – tid. Du kan ikke gå tilbake. Du vet ikke hva som ligger foran. Så du 
vet ikke hva du skal gjøre. Og det er akkurat der du skal være. Trøst deg med det, og du kommer 
ikke til å være fastlåst for alltid. Du kommer aldri til å være fastlåst lenger enn jeg var i krystallen 
min, men det er der du er, og det er faktisk perfekt, veldig perfekt, for det er en overgang ut av en 
tilstand der en ser til fortiden. Og det får fram noe veldig stort for dere alle. 

Svaret ligger ikke lenger i fortiden. Nei. Ja, dere kan argumentere og si at det på et veldig 
dagligdags nivå kommer stopplyset til å være på samme sted som i går – en liten stund. Slike 
veldig detaljerte ting. Men svarene deres, de veiledende svarene deres, livene deres – hvor er 
lidenskapen, hva er det som egentlig foregår – de svarene vil ikke komme fra fortiden lenger. Det 
er på en måte nedstengt. Den veien er stengt nå. Dere kan ikke gå tilbake til den veien. Dere 
fortsetter å prøve, det er frustrerende, og så blir dere fastlåst. 

Det finnes svar, men de er ikke på det samme vibrasjonelle nivået som da dere var i fortiden, så 
derfor sier dere «men jeg pleide å ha denne følelsen.» Dere har en følelse, men i stedet for å være 
her (hendene tett sammen foran her), er den nå her (vidt åpne armer) Men dere leter fremdeles 
her (hendene tett sammen), forstår dere. 
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Så hva gjør du? Trekker pusten dypt, nyter litt fritid her, for du kommer til å få det skikkelig travelt 
– på en god måte. En fantastisk måte. 

MICHAEL: Ja, det tror jeg på. 

ADAMUS: Ja.  

MICHAEL: Det tror jeg. Så det gleder jeg meg til. 

ADAMUS: Fint. 

Michael: Det er bare så vanskelig å ikke vite… 

ADAMUS: La oss stoppe der. Hvorfor er det vanskelig å være på vent? Med mindre en er katolikk? 
(noen ler) 

MICHAEL: Unnskyld? 

ADAMUS: Med mindre en er katolikk. 

MICHAEL: Å, jeg prøver å slutte med det. Takk. (latter) Jeg har aldri vært i noen kirke takk. 
Uansett…  

ADAMUS: Men du sier, du vet, det er vanskelig å være på vent. Ja, men er ikke det å være i denne 
formen for ingenting-overgangs-tid, er det ikke også en fin tid for å gjøre det du vil? Eller 
ingenting? Ja, ja. Jo. 

MICHAEL: Jo. 

ADAMUS: Det er som en pause. Det er et pusterom.  

MICHAEL: Ja, det er et pusterom.  

ADAMUS: Fint. 

MICHAEL; Det har vært et pusterom. Og nå er jeg klar for å tre i funksjon. (han ler) Leke, gjøre 
det jeg vil.  

ADAMUS: Fint.  

MICHAEL: Så. 

ADAMUS: Flott. Linda tar mikrofonen.  

Hva mer? Hvor ellers blir dere fastlåst akkurat nå? 

SCOTT: Jeg vil si at det er mønstrene med at jeg begynner på noe, og jeg er en veldig «følg 
følelsen» person, men så begynner jeg på en vei, og jeg føler lykke, men så blir det som om «Vent 
litt. Dette ligner veldig på det jeg tidligere har gjort, men i en annen pakning, og det manifesterte 
seg aldri på den måten jeg trodde det skulle.» Så det er dette store spørmålet om hvorfor det 
ligner slik på de mønstrene jeg tidligere hadde. 

ADAMUS: Så er det jakten på lykken? Eller… eller… 

SCOTT: Jeg tror det er fordi jeg, ja, jeg setter meg ikke mål, og jeg bare… ja, jeg står opp, og jeg 
gjør det jeg føler for den dagen. 

ADAMUS: Og dette er du fastlåst i? 

SCOTT: Vel, den delen føles ganske bra. 
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ADAMUS: Akkurat. Akkurat. Hvilken del føles ikke bra? 

SCOTT: Når jeg mentalt tenker “dette ser veldig ut som en annerledes innpakning på det jeg 
gjorde for to år siden eller noe slikt.” 

ADAMUS: Ja. Fint, fint. Er det en viss komfort… 

SCOTT: Men jeg vet at det er mentalt. 

ADAMUS: En viss komfort i det?  

SCOTT: Det er på en måte ukomfortabelt, for… 

ADAMUS: Ah, som en hamster i hjulet. 

SCOTT: Ja. 

ADAMUS: Så definitivt. Fint. 

Noen få til. Hvor sitter dere fast akkurat nå? Hvor sitter dere fast? Og det er ikke noe galt med å bli 
sittende fast. Det er faktisk noe jeg vil kalle en naturlig del av opplysthet. Det kommer til å skje. 
Det spørs hvor lang tid det vil ta, men det kommer til å skje. På grunn av samlingen av energier, 
forandring i energier, alt annet som foregår, kommer energien på en måte til å bli fastlåst, og det 
er greit. Vi snakker om det. Vi snakker, og dere sier; «å, det gjør ikke så mye.» 

Hvor ellers? 

JULIE: Jeg har det ikke så moro som jeg kunne hatt det. 

ADAMUS: Ja.  

JULIE: Så… 

ADAMUS: Hva har du lyst til å gjøre for å ha det moro? 

JULIE: Jeg føler meg tiltrukket av fugler og hester… 

ADAMUS: Ja. Fint. Fint. Utmerket. Hvorfor har du det ikke moro? 

JULIE: Jeg fornemmer et gammelt mønster når det gjelder tiltrekning, og så, du vet, det dukker på 
en måte opp, og så forsvinner det igjen. 

ADAMUS: Føler du skyld i forhold til å ha det moro? Skyld når det gjelder å ha det more, eller har 
du bare ikke tid til det?  

Uh, (til staben) kan dere åpne noen dører?  

JULIE: Jeg har skapt en masse balanse og en masse tid.  

ADAMUS: Kan du åpne den ene litt mer. Det er litt tung energi her inne. (publikum samtykker) Ja. 
Den er fastlåst! Akkurat. Så hva gjør vi? Vi åpner inngangsdøra og bakdøra. Det er veldig enkelt. 
(latter) Opplysthet har sine privilegier. Den er veldig vis. 

Jeg så Kuthumi. Han lukket denne døra. Kuthumi, hold den åpen. 

Så hva mer? Så ingen moro. hvorfor? 

JULIE: Det er ikke det at jeg ikke har det moro. Jeg har mye moro. Men jeg vet at det er så mye 
mer potensial for mye mer moro. 
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ADAMUS: Ok. 

JULIE: Det er veldig mye mer tilgjengelig.  

ADAMUS: Ja. Men hvor sitter du fast når det gjelder dette? Er det… er du ikke… (han stopper opp) 
Har du det ikke moro med det? Jeg følger med døra. (noen ler fordi den er lukket igjen) 

JULIE: Jeg vet bare at der er veldig mye mer. 

ADAMUS: Hva vil du gjøre?  

JULIE: (hun stopper opp litt) Jeg vi ha det moro! (hun ler) 

ADAMUS: Fint. Takk. Fint. Det er så enkelt som å si; “Vi åpner dørene.” 

Noen få til. Hvor er dere fastlåst Shaumbra, og dere er fastlåst, og det er helt greit. Men hvor blir 
dere fastlåst? Opplysthet/oppstigning er ikke nødvendigvis enkelt. Det er mange som kommer til å 
bruke mange liv til å gå gjennom det, og dere gjør det veldig fort, og dere kommer til å bli sittende 
fast, og dere kommer til å bli frustrert. (noen nyser) Gesundheit. Så… 

MARY SUE: Jeg føler at jeg ikke kan stole nok på meg selv til å gi slipp. 

ADAMUS: Ja. Mangel på tillit. Jepp. Fint. Takk.  

Ett eller to til. 

LESLIE: Det er denne sterke fornemmelsen av at jeg drar et sted jeg aldri før har vært, aldri… 

ADAMUS: Ja, aldri, aldri. 

LESLIE: … aldri, aldri, aldri. Aldri. Og jeg nøler med å dra dit.  

ADAMUS: Ja. Hvorfor? 

LESLIE: Fordi jeg aldri har vært der. Fordi… jeg vet ikke om det er fordi jeg har vært her veldig 
mange ganger, gjort så mange ting jeg er vant til. 

ADAMUS: Det er et første gang for alle sted du drar til. 

LESLIE: Jeg antar det, men… 

ADAMUS: Det er den Oppstegne Mesters visdom. 

LESLIE: Ja, men dette er som… dette er… 

ADAMUS: Det får deg til å virkelig tenke, gjør det ikke. (hun ler) Det jeg sier, er at du har mange… 

LESLIE: Men hva er det ved dette som føles så fullstendig… eller…  

ADAMUS: Ja, du har vært en masse steder for første gang. Alle steder du har vært, har det vært 
en første gang. Ja, så absolutt. 

Og jeg vil stille deg enda et Oppsteget Mester spørsmål. Hvis du går ut døra her, går til enden av 
parkeringsplassen, nedover veien, kommer tilbake på denne siden av veien, går inn døra igjen, 
setter deg på stolen din, har du da gått noe sted? 

LESLIE: (hun nøler litt) Ja, nei. Vel, det er… jeg… ja.  

ADAMUS: Det er slike ting vi gjør i klubben for Oppstegne Mestere. (latter) Vi kjeder oss slik. 

LESLIE: Er det derfor vi får hodepine? Det må være derfor vi får hodepine. (latter) 
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ADAMUS: Ja. Ja. Og svaret – svaret mitt – er at jeg mener at det har du. Selv om du kommer 
tilbake til den samme stolen du forlot, så hadde du opplevelsen med å gå ut døra, se himmelen slik 
den er akkurat nå, se bilene som kjører på veien, lure på hva vi snakker om her – snakker om deg 
– du går gjennom alt dette. Så når du kommer tilbake, har du vært et eller annet sted. Når du 
setter deg på den stolen, er du en annen person enn den personen som gikk ut. 

LESLIE: Javisst. Det er sant.  

ADAMUS: Så ha det moro. Ser deg om ca. seks minutter. (latter) Ja, det blir strålende! Ta på deg 
jakke, det er kaldt der ute, og lukk døra bak deg. Det blir også kaldt her inne. Åh, det blir en 
strående opplevelse. Du kan bli opplyst mens du er på denne lille spaserturen. 

LESLIE: Hva om jeg blir påkjørt av en bil! (latter) 

ADAMUS: Og hva så! (noen sier, “går du virkelig ut?”) 

LESLIE: Jeg gjør vel det.  

ADAMUS: Javisst, javisst. Det blir moro. Og Dave, kan du ta noen bilder  – bare slik at vi har dem. 

DAVE: For opplevelsens skyld. 

ADAMUS: Ja, ja. Men ikke av bilen… (latter) Og lukk døra bak deg.  

To til. Hvor blir dere fastlåst? Hvor blir dere fastlåst? 

CAROLYN: Jeg blir fastlåst når det gjelder å finne ut av hvorfor jeg får smerter i kroppen, og det 
virker som om det går fra den ene hofta til den andre. Og det påvirker meg når jeg går, noe jeg 
gjorde mye før, og som jeg gjerne skulle gjort igjen. Og selv om jeg sier til meg selv at jeg kan 
helbrede meg selv, har jeg ikke funnet ut hvordan jeg gjør det. 

ADAMUS: Vel, det er fordi du egentlig ikke tror på det. Du sier det til deg selv, men du tror egentlig 
ikke på det. Ikke sant? 

CAROLYN: Jeg antar det. Så hvordan kommer en over det?  

ADAMUS: Et par ting, og dette er et problem, og takk for det, for dette er ikke noe du tar opp for 
din egen skyld. Du hjelper mange til å forstå. 

Hva er smerten? En distraksjon. Det er en distraksjon. Så du gir deg selv smerte. Hvordan kan du 
på noen måte fokusere på opplysthet når du plutselig får smerter? 

CAROLYN : Hmm…  

ADAMUS: Ja. Så spørsmålet er – på en måte et spørsmål, og jeg vil også gi deg svaret – 
spørsmålet er hvorfor du tar dette inn i kroppen din, for det er ukomfortabelt. Veldig 
ukomfortabelt. Men det er en grunn for det. Det er en grunn, og jeg skal ikke… det er litt personlig, 
så vi hopper over det, den personlige grunnen til det. Kanskje vi ikke skal hoppe over det. 
(Adamus humrer, så går han nærmere) 

CAROLYN: Hvis vi visste, hadde vi ikke vært her. 

ADAMUS: Men svaret er rett foran hver og en av dere, hver og en av dere, og det er en av disse 
fastlåsthetene dere har – “jeg vet ikke svaret.” Dere vet svaret. 

Vær så snill å sett deg litt. (hun setter seg) Dere begge – ingen av dere vil dra uten den andre. 
Ingen av dere vil oppnå opplysthet uten den andre. Det gjelder dere begge. Det er en strålende 
kjærlighetshistorie. Det er virkelig det. Ingen av dere vil gå inn i opplysthet uten den andre. Så hva 
gjør dere? Dere går inn i hva det nå måtte være sammen. Dere har skapt dette ut fra kjærlighet, 
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ut fra medfølelse for hverandre, ut fra å aldri mer bli askilt slik dere har vært i fortiden. Men dere 
har begge brakt smerter og fysiske ubalanser inn i livene deres, dere begge. (han henvender seg 
til både Carolyn og ektemannen Vince) 

Faktum er at dere begge, hver for seg, individuelt vil få opplysthet. Dere er ikke avhengige av 
hverandre, jeg beklager. Men dere kan faktisk gjøre det omtrent samtidig. Dere kan være 
sammen. Dere vil aldri mer behøve å miste hverandre. Dere vil begge være suverene, og dere vil 
være sammen. Så enkelt. Svaret er akkurat her. Se på hva dere begge gjør. 

Pust dypt.  

Det jeg sier, er at dere ikke behøver å gjøre det på denne måten. Dere behøver ikke det. Dere gjør 
virkelig ikke det. Dere kan rense ut disse medisinske problemene. Jeg bryr meg ikke om hva 
legene sier, for det er energi som vil støtte dere. Det handler om å ære dere selv. Det handler om 
å gi slipp på frykten for at dere ikke kommer til å være sammen lenger. Og det er en dyp frykt for 
at når en blir suveren, kan en bare si adjø til den andre. Men dette er Ny Energi måten for å gjøre 
det, og jeg bruker dette for å innlede til neste og siste del av samtalen, den viktigste. Alt har ledet 
opp til dette. 

De gamle modellene 

Dere behøver ikke å gjøre som fortidenens Mestere gjorde. Dere har dette med – neste side takk 
Ricky – modellering. Modellering. Det er der jeg mener de fleste av dere egentlig er fastlåst 
akkurat nå. Det er en masse underproblemer i alt dette, men dere modellerer etter de som har 
gått før dere. 

Oppfattelsen deres når det gjelder opplysthet – det kommer ikke til å bli slik. Jeg bryr meg ikke om 
hva oppfattelsen deres er, men det kommer ikke til å bli slik, bortsett fra det med frihet. Være fri. 
Men jeg mener også at dere egentlig ikke vet hvordan det er å være fri. Dere har veldig 
begrensede konsepter når det gjelder frihet. Javisst. 

Så dere forestiller dere frihet, og jeg føler energien deres når dere sier; “Ja, jeg vil ha frihet.” Eh, 
dere vil være litt mindre slaver, men ikke fullstendig fri. 

Så dere har en modell når det gjelder hvordan det er å være opplyst. Kan dere være så snill å gi 
slipp på dette fra nå av? For det er overhodet ikke som dere tror. Den modellen dere har, er noe 
som er basert på disse karene jeg holder meg sammen med, og alle vi… (latter), og ja, kvinner 
også. Jeg bruker uttrykket «karer» på en USA Midtvesten måte – alle er karer. Er ikke det 
merkelig? (noen sier «det er feil») Det er bare feil. Ja. 

Disse velrenommerte vesenene jeg holder meg sammen med, vil ikke at dere skal få opplysthet på 
den måten de eller jeg gjorde. De har intet konsept for levende oppstigning. Derfor, hvis dere går 
til dem og spør dem om hvordan det vil bli eller hvordan det er nå i en delvis opplyst tilstand, vet 
dere hva? De har ikke peiling. Ikke tro på dem hvis de begynner å gi råd. Ikke tro på meg en gang, 
for dere gjør det annerledes. 

Energien, særlig den som begynner ved ved 21. desember, den energien er veldig annerledes, 
bevisstheten er annerledes, og ordet «opplysthet» er annerledes. 

Når jeg sier “Opplyst Mester”, får de fleste av dere et eller annet bilde av en guru som sitter på en 
fjelltopp i fullstendig lykkerus. Vet dere hva? Jeg skal si dere noe jeg vet ved å se på dere. Som 
opplyste vesener kommer dere ikke til å bli lykkelige idioter. Dere gjør ikke det. (latter) Lykkelig 
idiot – kan du skrive det Ricky? Dere kommer ikke til å oppholde dere rundt offentlige toaletter i 
hvite kjortler og skvette røyk og vann på folk. 

Nei. Dere kommer til å være virkelige. Dere kommer til å være levende. Dere kommer til å være 
klarere og sterkere og mer arrogante enn jeg er overfor dere! (noen sier «å, herregud») Javisst. 
Hvorfor? Fordi et opplyst vesen som lever på planeten – toleransen deres kommer til å være lav. 
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Og dere trodde sannsynligvis at opplyste vesener hadde all denne tålmodigheten. Overhodet ikke. 
Dere kommer til å ha mindre tålmodighet enn jeg har. 

Når noen kommer til dere og begynner å spy makyo over de nypussede dyre skoene deres, 
kommer dere til å avbryte dem fortere enn jeg gjør når jeg er uhøflig mot dere ved mikrofonen. 
Hvorfor? Ingen tålmodighet. Hvorfor? Fordi dere kommer til å vite at det er mulig. Det finnes ingen 
unnskyldninger. Dere gjorde det. 

Dere vet, den som er mest imot røyking er den som pleide å røyke… Cauldre. Hvorfor? Fordi en vet 
at en kan slutte! De har ingen tålmodighet med det. Alle andre sier «Vel, vi burde kanskje gi dem 
litt rom for å røyke.» Eksrøykeren sier «legg det bort nå!»(latter). Eks-fortelleren sier “Jeg har ikke 
tid til historiene dine, og det har ikke du heller. Jeg har ikke tid til at du nærer deg slik du prøver 
overfor meg nå din vampyr!» Forstår dere? Dere kommer til å bli fryktelige. Dere kommer til å få 
meg til å virke som en helgen, og det er jeg. (latter)  

Dere har modellert dere etter – og jeg beklager, barn under 18 bør nå fjerne seg fra internett – 
dere har modellert dere etter Yeshua. 

LINDA: Oooh! 

ADAMUS: Vær så snill! Det er ikke – vel, Aandrah vet det – det er ikke noe godt eksempel. Og det 
er ikke nødvendigvis det som skjedde heller. Men underveis har det vært visse vesener – og 
religioner og kirker – som har sagt; “ja. Det er det vi gjør. Vi henger ham på et kors,» som om 
dere noensinne har prøvd å gjøre noe galt. Og det handler om menneskelig lidelse. Å ja? Det var 
ikke det Yeshua ville. 

Så denne modellen av Yeshua som dette hellige og rene vesenet er der. Det var han ikke. Han 
bedrev hor. Han drakk. Han ble full og kastet opp. Ja. Ja, han gjorde det. Og han fortalte rasistiske 
vitser. 

LINDA: Ugh! Åh!  

ADAMUS: Han fortalte politisk ukorrekte vitser… 

LINDA: Ugh! 

ADAMUS: … om romerne. (latter) Ville ikke dere ha gjort det hvis dere bodde i Jerusalem på den 
tiden? For eksempel; «Hei, har du hørt om romeren som…» 

Så den modellen er printet inn i mange av dere. Og så hører dere historier om å gå på vannet. Det 
var fullt og helt fabrikert. Og historiene om healing. Yeshua var den første til å si at han ikke var 
healer, men han visste hvordan han skulle få fram healingen fra inne i dere. 

Han visste hvordan han skulle bli veldig laserfokusert, og han var ikke alltid hyggelig når det gjaldt 
dette. Hvis en tigger eller en syk person kom til ham, sa han ikke «stakkars deg.» Han sa; «Vil du 
helbrede deg selv, eller vil du ikke?» Og han så dem rett i øynene, og når de begynte med mumbo-
jumbo, eh bluh, bluh, bluh, laserfokuserte han dem til de følte det inne i seg selv. Og så sa han til 
dem; «Når jeg ser dere neste gang, er det best at dere enten er døde eller helbredet!» (mye latter) 
Dere ler! Det er det dere kommer til å gjøre, for dere kommer ikke til å ha tålmodighet med alle 
lekene, all næringen som pågår, alle unnskyldningene. 

Det vi går gjennom her i dag mine kjære venner – vi snakker om å bli fastlåst, vi snakker om 
andre ting, vi tar det pent og sakte, med mindre dere er nye online, dere har sannsynligvis allerede 
gått ut nå – vi tar det sakte. Dere kommer ikke til å ha tålmodighet med det. Dere kommer til å si 
«Kvitt dere med de gamle modellene, de gamle konseptene om det dere trodde opplysthet kom til 
å være.» Gi slipp på det – denne tilstanden av perfeksjon eller det å gjøre bly om til gull og alle 
disse andre tingene – det er bare barneleker. 
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Og det morsomme er at ja, dere kan faktisk gjøre det som opplyste, men dere løper ikke rundt og 
bruker det for å bevise at dere er opplyste. Dere sier; «Når jeg lærer å gjøre bly om til gull, da vet 
jeg at jeg er opplyst» - det er omvendt. Det er omvendt. Det handler om opplysthet. 

Vel, det er andre modeller, Buddha som jeg nettopp nevnte. Buddha gjorde det med en masse 
lidelse, og det behøver ikke dere. Men dere ville på en måte like å gå i Buddhas sko, eller sandaler, 
gå samme veien. Hvorfor? Buddha ga opp familien sin, og så pinte han seg selv, mer mentalt enn 
fysisk, men så visst fysisk. Det behøver ikke dere. 

Så la oss… bare tenkt litt på de andre antatte Mestrene, og tenk først og fremst – la oss være 
praktiske – tenk på de morsomme klærne de hadde på seg, de Mestrene som kom før dere. Når 
dere tenker på Mestere, så tenker dere på morsomme klær. Lakener og håndduker og turbaner og 
slike morsomme ting. 

SHAUMBRA 1 (kvinne): Men var det ikke moderne på den tiden? 

ADAMUS: Jo, men dere tenker likevel – jo, det var det, det var moderne – men dere tenker likevel 
på slike ting. Det var ikke moderne å tigge, men dere tenker fremdeles slik. Med andre ord; den 
fattige Mesteren. Dere tenker at dere må gi opp alt, og gå rundt som tiggere. Hvorfor? 

Jeg er her i dag, og det er dette som er hovedbudskapet mitt. De Oppstegne Mestrene og jeg har 
møttes. Vi har sett på det som pågår. Vi har sammenlignet notatene fra de ulike gruppene våre, og 
jeg må si at vi gjør det ganske bra her. Vi har spiritualitet med takhøyde. Takhøyde! (bifall og 
applaus) Så vi sa; “hva er det som egentlig holder folk tilbake akkurat nå?” Mye av det… vi kunne 
ha skrevet bøker – vi skal skrive bøker om det – det er veldig mange grunner til å bli fastlåst, og 
det er naturlig. Men akkurat nå er det også litt problemer når det gjelder modellering eller 
modeller. 

De nye Standardene for Opplysthet 

Hvem skal dere se opp til? Det er ikke så mange av dem, er det vel? Det kommer til å bli dere. Det 
kommer til å bli dere. 

Så dere kan til en viss grad begynne å definere hvordan opplysthet kommer til å bli for dere, uten 
å gå tilbake til de gamle Standardene. Poenget mitt i dag, er at dere kommer til å bli Standarder 
for andre. Dere kommer til å bli Standarder for andre. 

En av de viktigste grunnene til at dere blir fastlåst, er hvem dere ser opp til akkurat nå. La oss si at 
Paul plutselig stiger opp, og blir værende i kroppen – det har du kanskje allerede gjort – men la 
oss si plutselig, og han har denne gløden rundt seg og dere kan sanse det og føle det. Og han 
behøver ikke å si noe som helst, han bare står der… og ser slik ut. Men det ville plutselig forandre 
alt i dette rommet, for plutselig – gisp – ville dere si; «Det er noen som har gjort det. Paul har 
gjort det! Paul! La oss følge Paul” Adjø Adamus!” (latter, og Adamus ler) Dere følger Paul. 

Hvis dere hadde en faktisk standard akkurat nå – en person – slik at dere kunne si “Å, det er 
mulig”. Men de har ikke kommet til dere enda. Det har vært noen få. De er kloke. Det var nylig en 
ung mann i Brazil, en veldig ung mann. Det er ingen som vet om ham. Han var ikke med i noen 
spirituell gruppe. Han bodde i en liten landsby. Det er åpenbart at han hadde jobbet mot dette i 
flere liv. Han hadde ingen coaching. Han hadde ikke fordelene ved Crimson Circle. Plutselig gikk 
han bare inn i det. Han kommer til å holde seg i ro en stund, av mange grunner. Men hvis dere 
hadde hatt en som plutselig kom hit neste måned, og dere visste plutselig at denne personen bare 
har det, ville det gi dere en modell eller en plattform. 

Dere ville føle dere bedre når det gjelder dette, si; “Å, herregud, jeg kan gjøre dette spranget. Jeg 
kan gå inn i dette mørke rommet. Jeg kan gi slipp på all frykten min, og det kommer til å gå bra.» 
Det kommer sannsynligvis ikke til å skje, for dere kommer sannsynligvis til å gjøre det på omtrent 
samme tid alle sammen, i en generell tidsramme. Men jeg kan her og nå fortelle dere at det 
kommer til å bli bra, Eh, nei, det var galt. Det vil bli… dere bruker ord som fantastisk, utrolig, og 
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det er veldig overforbrukte ord. Det vil være utover. Det vil være veldig utover, og det kommer til 
å skje. 

Dere sitter litt fast akkurat nå. Dere har ingen gode rollemodeller der ute. Dere har ikke en masse 
andre vesener som har gjort det med letthet og ynde. Mestrene før dere –lidelse og smerte. Dere 
har ikke så mange gode Standarder dere kan tenke på i forhold til deres egen opplysthet, så la oss 
begynne å skape det. La oss begynne å sette sammen egenskapene, som vi har snakket om på 
noen av workshopene våre, men ting dere som opplyste Mestere som går rundt på planeten som 
Standarder vil dele med andre. 

Overflod. Ja. Ikke føl dere skyldige når det gjelder overflod. Jeg hørte nettopp noen si; « men det 
burde ikke være først på lista.» Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Vet dere hvorfor ikke? 
Fordi denne lista, eller hva dere nå enn måtte kalle den – disse egenskapene – kommer 
kontinuerlig til å bevege seg rundt. Det kan stå på første plass i dag, og i morgen kan det være 
nummer ti. Det er veldig dynamisk, veldig rullende. Og også egenskapene til en Opplyst Mester 
som er i et forhold der de begge kan være suverene. De behøver ikke lenger å vente på hverandre. 
De er suverene.  

Og, lytt nøye til dette; dere behøver ikke å ha perfekt helse, og dere behøver ikke nødevendigvis å 
gå gjennom vegger. Dere har fremdeles dette konseptet. Det kommer til å være tider da til og med 
en opplyst mester blir syk. Det er en biologisk fornyelsesprosess, men akkurat nå stopper dere 
dere selv ved å si; «jeg kan ikke. Du vet, kroppen min. Jeg har kreft. Beina mine verker. Jeg har 
visse ting.» Dere kan være strålende opplyste Mestere, og likevel ha en kropp som ikke er 
helbredet enda. Men dere vil også lære å verdsette hvordan det er å være i biologi og tillate – jeg 
understreker tillate – at healingen endelig skjer. 

Den Opplyste Mester – den malen som dere kommer til å… de Standardene dere kommer til å 
skape – dere behøver ikke å bruke morsomme klær eller være i kontinuerlig tjeneste for hele 
menneskeheten eller noen av disse andre tingene. 

Så når vi kommer tilbake i den Nye Energien om en måned, når vi kommer tilbake etter å ha gått 
gjennom de interessante opplevelsene vi listet opp her tidligere, når vi kommer tilbake, så begynn 
å lytte til disse egenskapene og lev dem. Ikke bare lytt, men lev disse egenskapene. De nye 
Oppstegne Mestrene. Verden trenger Standarder mer enn noe annet. Ville det ikke være fint hvis 
dere hadde en gjeng som sto her rett foran dere som dere kunne stille spørsmål til, som dere 
kunne berøre, ta på kroppene deres og spørre hvordan det var? 

De som kommer etter dere vil få det i dere. I dere. Akkurat nå er dere avhengige av disse 
metodene – kanalisering, informasjon, slike ting – men de som kommer etter dere, vil ha dere som 
lærere og Standarder. 

Det blir sittende litt fast akkurat nå, og akkurat nå er det mer enn noensinne naturlig å bli fastlåst i 
Opplysthet. Energiene løper sammen. De er sterke. Kroppene deres reagerer. Sinnet blir litt sprøtt. 
Dere har overflodsproblemer, noe som i det lange løp ikke kommer til å bety noe som helst Larry. 
Dere blir litt fastlåst, og dere trekker pusten dypt. Og dere vet hva det neste jeg kommer til å si er, 
for klokka er fem. (han ler) 

Dere trekker pusten dypt, og dere husker at alt er vel i hele skapelsen. 

Og slik er det. (applaus) 

God Gammel Energi.  

LINDA: Og slik er det. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Denne oversettelsen er utført av: Gunn Remø.  
Korrektur: Wenche Mari Høgstad  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tobias fra Crimson-rådet blir presentert av Geoffrey Hoppe, også kjent som "Cauldre", Golden, 
Colorado, USA. Historien om Tobias, som stammer fra "Tobits bok" i Bibelen (finnes i eldre utgaver 
av bibelen), er gjengitt på Crimson Circle's engelskspråklige internettside: www.crimsoncircle.com. 
Tobias-materialet har vært tilgjengelig uten kostnader for lysarbeidere og Shaumbra verden rundt 
siden august 1999 på det tidspunktet da Tobias sa at menneskeheten beveget seg forbi potensialet 
av destruksjon og inn i Den Nye Energien. 

Crimson Circle er et verdensomspennende nettverk av menneskelige engler som er blant de første 
til å gå over i Den Nye Energien. Når de opplever gledene og utfordringene som tilstanden av 
oppstigning medfører, hjelper de andre mennesker på deres reise gjennom hvor Tobias tar et steg 
til siden og energien til menneskene blir kanalisert direkte av Geoffrey Hoppe. 

Samlingene i Crimson Circle er åpen for alle, men forhåndspåmelding foretrekkes. Det kreves ikke 
noe medlemskap og det er ingen avgifter som må betales. Crimson Circle mottar sine midler 
gjennom fri kjærlighet og gaver fra Shaumbra verden rundt. 

Hensikten med Crimson Circle, er å tjene som menneskelige veiledere og lærere for de som går 
stien til indre åndelig oppvåkning. Dette er ikke et evangelistisk oppdrag. Det indre lyset vil 
snarere hjelpe folk til å finne din kjærlige aksept, forståelse og omsorg. I det øyeblikket, da det 
unike og verdifulle mennesket som er i ferd med å ta fatt på reisen over "Broen av Sverd" kommer 
til deg, vil du vite hva du skal gjøre. 

Hvis du leser dette og føler en anelse av sannhet og forbindelse, er du uten tvil Shaumbra. Du er 
en lærer og en menneskelig guide. Tillat frøet av guddommelighet å blomstre inne i deg i dette 
øyeblikket og for all fremtid. Du er aldri alene, for det er familie rundt om i hele verden og engler i 
rikene omkring deg. 

Denne teksten kan fritt distribueres på en ikke-kommersiellbasis og skal være gratis. Vennligst ta 
med informasjonen i sin helhet, også disse fotnotene. All annen bruk må godkjennes skriftlig av 
Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado. 
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