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Jeg Er den Jeg Er, Adamus, deres spirituelle BFF. (latter og litt applaus) Stor Morsom Familie (Big 
Funny Family)! Evige Bestevenner (Best Friends Forever) 
 
Åh, kjære Shaumbra, kjære Shaumbra. Jeg må være forsiktig med hva jeg sier i dag. Ja, det må 
jeg faktisk, for de følger med meg. De følger med meg, og jeg er bekymret for at jeg skal bli 
degradert fra AAA til AA, fra Adamus Oppsteget Engel (Adamus Ascended Angel) til bare Adamus 
Engel (Adamus Angel). Så… en vet aldri hvem de kommer til å degradere lenger. (refererer til den 
nylige nedgraderingen i USAs kreditverdighet) Avskyelig, men veldig passende. Vel, vi skal snakke 
om det og andre fantastiske ting i dag. 
 
Jeg er glad for at dere er her. Jeg er virkelig glad for at dere er her. Og, ja, de av dere som følger 
med på internett, kan være glade for at dere gjør det i dag, for jeg vil si at dagens budskap 
kommer til å være en milepæl. (litt applaus) Jepp! Det sa jeg. Dere vil kanskje ikke si det; jeg sa 
det. 
 
Dagens budskap går til kjernen i noen ting. Jeg kommer til å si en masse ord i dag, men på slutten 
kommer jeg til å sammenfatte alt, knytte det sammen til en nett pakke, gjøre det så enkelt og 
forståelig at alle – alle her – kan forstå. 
 
Så, kjære Shaumbra som er samlet her på denne varme og vakre dagen klokka 3.07. Vet dere 
hvor bevisstheten deres er? (Latter) Vet dere hvor bevisstheten deres er? Noen peiling? Noen ide? 
Den minste ide om hvor bevisstheten deres er? Sart? Takk for skjortene. 
 
SART: Her. 
 
ADAMUS: Her, men hva er den? Hva er den? Vi skal gå inn på det i dag. Vi skal ha det litt moro 
med dem i dag. 
 
Så la oss trekke pusten dypt når vi nå begynner denne dagen. 
 
 
Hvorfor dere er her 
 
Så spørsmålet når vi nå går i gang er; hvorfor er dere her i dag? Hvorfor er dere her? La meg 
svare på det. Dere er her fordi det er tid og sted for å bare slappe av, for å være i det trygge 
rommet. Åh, jeg snakker mye og har visse tåpelige… nydelig hatt. (han tar noens hatt) Jeg tror det 
er en keeper. Det er en keeper. (han tar den på seg) På en måte fransk… ja, så absolutt.  
 
Hvorfor er dere her? For å se på dette. (han retter på hatten) Han har et slikt stort hode. Den 
neste kanalen min må ha et lite hode. 
 
Så hvorfor er dere her? For å få noen få timer borte fra all spenningen, all uroen som er der ute, all 
denne energien som er i kaos. Dere kommer hit for å få litt nyheter og oppdateringer, kommer hit 
for å være sammen med familien – det er en god familie. Dere kommer hit slik at dere faktisk bare 
kan slappe av, og det er det jeg ber dere om å gjøre akkurat nå. Bare slapp av. Ikke prøv å finne 
ut av alt materialet. Dere kan gå tilbake og lese det senere, men det vil dere sannsynligvis ikke ha 
behov for. 
 
Dere behøver ikke å pushe noe som helst her. Dere behøver ikke å prøve. Dere behøver ikke å 
tvinge noe som helst. Det som er fint med å være her er at dere bare kan trekke pusten dypt. Det 
er ingenting som pusher på dere. Dere behøver ikke å pushe tilbake på noe. Dette er tiden vår – 
meg selv og de andre vesenene – dette er tiden for å arbeid, for å tilrettelegge for, vel, pustingen, 
bevege energi, løse opp i noe av den. 
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Dere behøver ikke å prøve å finne ut av noe som helst her oppe. Dere kan bare lene dere tilbake 
som når dere slapper av, som når dere ser på et TV show hjemme. Men i stedet for å få noen 
ubalanserte energier direkte mot dere, kan dere lene dere tilbake og slappe av, og bare la dere 
selv – selvet deres – gjøre det som det allerede kan. 
 
Dette er fristedet vårt. Det er den lille og vakre og hellige øya borte fra alt bråket og forvirringen 
og energiene og uroen der ute. Så dere kan trekke pusten dypt og bare la det få gjøre sine egne 
ting. Forhåpentligvis skal jeg underholde dere litt mens dere egentlig lar en hel masse annet arbeid 
skje. 
 
Det er andre som jobber sammen med meg, og vi ser om det kanskje kan være litt energiubalanse 
her fordi dere går inn i hjernen Anne, og dere tenker veldig mye. Vi ser det hvis det er litt 
energiubalanse, og da kommer vi og bokstavelig talt ber dere om å trekke pusten dypt og bare 
slappe av og slutte å bekymre dere så mye, om å bare tillate at den naturlige prosessen av Gud 
inne i dere skjer. 
 
Dere forstår, den menneskelige delen – og dette gjelder dere alle – men den menneskelige delen 
prøver å finne ut av det og har motstand mot det og klarer ikke å forholde seg til det, og blir veldig 
intens og anal i forhold til det, og da graver dere dere bare enda dypere. Hvis dere bare kan trekke 
pusten dypt akkurat nå og slappe av, så bare går det av seg selv. 
 
Folk spør ofte; ”Hva er hemmelighetene? Hva er mysteriene?” Det er faktisk enkelhet. Det er 
enkelhet som er hemmeligheten. Å trekke pusten dypt og stole på dere selv, elske dere selv uten 
“om” og “men”. Forstå at alt dere behøver og ønsker allerede er der. Dere har allerede lagt det på 
veien godt i forkant av dette menneskelige livet. Det er der allerede.  
 
Dere vet, denne delen av dere som gikk tilbake fra oppstigning, som allerede er oppsteget, har 
faktisk allerede på en måte skapt denne veien for dere. Hvis dere velger å følge denne rette, enkle, 
lette veien. Den delen som egentlig er dere, har allerede lagt ut alt dere trenger på den veien. Det 
er bare spørsmål om dere vil la dere selv være oppmerksomme på det. Vil dere bare trekke pusten 
dypt og forstå at det er så enkelt? Det er like enkelt som denne veien som går gjennom her 
(refererer til midtgangen i rommet). Det er like enkelt som å bare observere og være bevisst på at 
alle verktøyer, alle ting, alle svar allerede er der. 
 
Åh, hvis dere vil, hvis dere ønsker det, så kan dere ta den vanskelige veien (han begynner å gå 
gjennom en rad av mennesker) Dere kan, vel, og det er ikke så ille, det handler om opplevelse. 
Hvis dere vil oppleve å krype over andre mennesker, på en måte la dem skyte en form for negativ 
energi på dere, som; ”Hva i h… er det du gjør… kryper rundt overalt?(latter) Du kommer til å 
tråkke på veska mi, og du kommer til å tråkke på tærne mine.” Beklager Paul. Uff! Eller dere kan 
bare ta den enkle veien.  
 
Eller… det er et interessant forslag, for noen av dere ser på den enkle veien og sier; ”Vel, det er 
bare for enkelt.” Det gjør dere. Jeg snakker med dere om det hele tiden. Dere sier; ”Men er ikke 
det å ta den feige veien ut?” Vel, egentlig ikke. Dere sier; ”Er det ikke bare for enkelt? Jeg vil ha 
litt spenning i livet.” Vel, dere vet, dere kan sette sammen en relativt enkel vei, og det kan likevel 
skje vidunderlige og spennende ting. Men ting som aldri vil overvelde dere, som aldri vil forvirre 
dere, som virkelig er gledelige og virkelig er opplevelser. 
 
Så la oss trekke pusten dypt på det. Dere er her for å få et pusterom. 
 
 
Hva foregår? 
 
Akkurat nå er det en intens verden der ute. Vi har snakket om det – jeg sier ”vi” på en veldig 
generell måte – de av Mestrene som har… det er et morsomt ord. Jeg ville aldri ha gitt meg selv 
den merkelappen. Dere vet, alt jeg gjorde var å forenkle det, destillere det. Vi snakket om det i 
Australia. De liker destillerte ting, så jeg måtte bruke det ordet. (latter) Jeg måtte finne dette felles 
båndet, og… (humrer) 
 
Vi snakket om å destillere ting ned til det grunnleggende, de grunnleggende kjerneenergiene. 
Forenkle det, og ikke fra her oppe (hodet) Dere kommer aldri til å forenkle noe her oppe. Dette lille 
verktøyet kalt hjernen deres ble spesielt designet og programmert for forvirring. Det får hjernen til 
å føle seg lykkelig. Det får den til å synge. Gi den et puslespill – den legger det. Hvorfor løser folk 
kryssord? Hvorfor? Hjernen! Det gir den litt trening. Hvorfor legger de kabal hver kveld? Hvorfor 
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gjør de disse tingene? Hjernen liker kompleksitet, og det er greit, hvis ikke dere tror at dere er 
hjernen deres. Da vil livene deres fylles med forvirring og kompleksitet, puslespill, gåter, 
utfordringer, helt til det maser dere ut, sliter dere ut, og så dukker dere opp her. Og så forstår 
dere at det kunne vært enkelt. Det kan være det dere velger. 
 
Så Shaumbra, det er tøft der ute, og vi har snakket om det lenge. Jeg antar en kan si at det var 
forutsagt. Dere vet, jeg tror ikke så mye på forutsigelser, for det har en tendens til å til tider gå inn 
i sjarlatanrikene. Og hvis noen virkelig gikk profetier etter i sømmene, så ville de oppdage at mye 
av det ikke går i oppfyllelse. En masse profetier er fulle av drama. Men hvis noen som kunne 
destillere bevissthet og energi så på det ut fra et veldig enkelt synspunkt, så på det for 1000, 
2000, 5000, 10.000 år siden, ville de komme til den samme grunnleggende konklusjonen; 
menneskeheten ville en eller annen gang gå gjennom en utrolig utvikling. Det ville bli flere 
inkarnerte vesener enn noensinne på Jorda – høyere befolkningsnivå – kombinert med nye vesener 
som kom fra de andre rikene som aldri før hadde vært på Jorda, kombinert med Ny Energi, 
samtidig kombinert med en masse kaos. 
 
Dette ville bli en tid med utrolig transformasjon på denne planeten, ikke transformasjon på grunn 
av skjebne, men på grunn av menneskers valg, de som har sagt; ”Vi er klare for noe som er litt 
annerledes. Vi er klare til å være levende Mestre på Jorda, i stedet for å strebe etter å bli det, i 
stedet for å gå gjennom inkarnasjon på inkarnasjon. Vi er klare til å leve her bevisste, gledesfylte.” 
 
Så vi bryter – dere bryter – gjennom en masse av de gamle tingene akkurat nå. Men som de har 
sagt – og de er Kryon og Seth og Ramtha og Tobias og Kuthumi – har sagt for lenge siden, så vil 
det bli dette utrolige stresset og strevet. En masse av de gamle systemene bryter sammen for å gi 
plass til de nye systemene. Mer enn noen føler særlig dere og andre bevisste vesener effektene av 
dette. Hvorfor? (noen sier; ”fordi vi er sensitive”; noen sier ”Bevisste”) Sensitivitet og bevissthet, 
det er så absolutt korrekt, for dere er mer bevisste. Dere er mer bevisste enn de fleste andre. Det 
er en velsignelse og det er en forbannelse. De gode nyhetene er at dere er mer bevisste. De 
dårlige nyhetene er at dere ikke kan gå bakover. Dere kan ikke løpe, dere kan ikke gjemme dere. 
Dere har prøvd begge deler. (humrer) Dere har prøvd begge deler. 
 
Så vi har lenge snakket om at de gamle systemene kollapser. De gamle systemene, slik som 
finanser. Hva skjer med det finansielle akkurat nå? Fullstendig kollaps. Fullstendig kollaps. 
 
Vel, på tidligere seminarer har vi fått spørsmål om verdensøkonomien vil komme til å kollapse. Jeg 
skal si dere noe; det skjedde for et par år siden. Den har allerede kollapset. Det var ingen som 
gikk i selskapet. Det var ingen som egentlig visste. Når jeg sier at den har kollapset, så betyr det 
at fundamentene som akkurat nå er bak de finansielle systemene allerede har brutt sammen. De 
blir holdt oppe av litt tro, en masse håp, og mennesker som er veldig inne i de gamle måtene. Men 
på en måte har de allerede kommet til slutten. 
 
Det nye systemet – som er et mye mer rettferdig system, et mye mer energibalansert system, og 
så absolutt et mye mer bevisst system – er allerede utviklet, allerede i designprosessen, og bygges 
akkurat nå. Det er ikke bare et håp eller en drøm. Det skjer faktisk. 
 
Dere sier; ”Hvor? Et eller annet sted i Zurich?” nei, akkurat her. Og dere sier; ”Men Adamus, vi er i 
hvert fall ikke finansielle eksperter. Husk, vi har problemer med overflod!” (latter) Har vi 
latterknappen min i dag? Nei. Greit. Jeg trenger den ikke. Jeg trenger den ikke. Dere kommer til å 
le så tårene triller i dag, eller nesten så tårene triller. 
 
Dere behøver ikke å kjenne detaljene. Dere behøver ikke å gå inn i de mentale strukturene i det. 
Dere skaper det allerede, tro det eller ei. Dere lever det ikke, men dere skaper det. 
 
Noe dypt i dere sier; ”Hallo, det er ikke rettferdig. Hallo, det fungerer ikke lenger. Hallo, det må 
være en bedre energetisk flyt.” Dere behøver ikke å kjenne til aksjer og obligasjoner, og dere 
behøver ikke å kjenne til statsobligasjoner. 
 
Jeg morer meg forresten. Er det noen av dere som har fått det med dere? Dere har disse 
ratingbyråene. Noen ganger er ting virkelig veldig åpenbare, men folk oppfatter det ikke. Så 
”Standard and Poor” er ett. ”Moody” er et annet. Og hva heter det andre – ”Fitch.” Fitch. Det høres 
ut som noen som tar noe ut av lommene deres. Jeg skal bare ”fitche” litt her, og hun kommer aldri 
til å få vite det.” Hva slags navn er dette på store, velrenommerte ratingbyråer, slike som 
bestemmer ratingen til myndigheter og store selskaper…? ”Standard and Poor.” Hva med ”Hopeful 
and Abundant?” Det hadde vært et bedre navn. I stedet for Moody’s, hva med Happy? Happy 
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ratingbyrå! Høres ganske asiatisk ut. Så…ja, noen få av dere tok den. Så, kjære Shaumbra, det 
foregår mye akkurat nå. 
 
Vel, på den ene siden gleder det meg faktisk. Hvis det ikke hadde skjedd, ville jeg blitt litt skuffet – 
over dere, ikke over meg, men over dere – det ville betydd at det ikke foregikk nok her inne og i 
drømmetilstanden. Med andre ord, energiene beveget seg egentlig ikke, de var virkelig fastlåste, vi 
ville akkurat nå hatt en helt annen samtale hvis energiene var virkelig, virkelig fastlåste. Unnskyld 
meg, men disse motoriserte innretningene deres bare…(han skrur av en vifte) det og 
mobiltelefonene deres, ughh. 
 
Så vi ville hatt en helt annen samtale – hun vil ha vifta – om virkelig fastlåst energi. Men det er 
den faktisk ikke. Den beveger seg veldig fort. Dere leser om resultatet i avisene. Jeg vet det 
skremmer dere, og det burde det faktisk ikke. Men vær heller ikke blinde for det. Ikke… (en 
mobiltelefon ringer) Kryptonitt. (latter når han sjangler bakover) Jeg føler det. Åh! (setter seg) Jeg 
tror jeg kommer til å besvime. (latter, Adamus humrer) 
 
LINDA: Vær så snill å slå av mobiltelefonene. Adamus er ikke noen stor fan av dem. Det blir ikke 
særlig vakkert. 
 
ADAMUS: Nei, faktisk, så har jeg bestemt at… (han løfter en drink) 
 
LINDA: (gisper) Sett den fra deg! Sett den fra deg! 
 
ADAMUS: Jeg vil gjerne vaske dem, gi dem en liten dåp. (han går mot Kathleen med drinken) 
 
LINDA: Sett den fra deg!  
 
ADAMUS: Uansett hvor de befinner seg.  
 
KATHLEEN: Jeg slo den av! (Adamus humrer og setter fra seg drinken igjen) 
 
LINDA: Nei, det er saft. Du vil ikke at han skal gjøre det. 
 
ADAMUS: Men det smaker godt. 
 
Så, hvor var vi? Åh, fastlåst energi. Vi ville hatt en helt annen samtale. Faktum er at den beveger 
seg. Det skaper en masse drama der ute, en masse mennesker som får panikk, som ikke vet hva 
som er det neste som skjer. Åh, og alle de falske profetene kommer ut akkurat nå, og jeg kaller 
dem faktisk falske. Alle som søker drama, alle som nærer seg på energi, alle egoistene har en 
tendens til å komme ut av skapet. Dere kommer til å se mer og mer og mer av dem. Verdens ende 
scenarier, konspirasjonsteorier. Vær så snill Shaumbra. Vel, for noen av dere kommer det til å bli 
en liten tendens til å gå inn i konspirasjonsteorier. Det er det ikke. Det er det ikke. 
 
Jeg har faktisk sagt det før, men jeg gjentar det – og dette mener jeg inderlig – de politiske 
lederne i denne verden – og det er veldig få som jeg vil kalle ledere – de politiske lederne i denne 
verden er ikke smarte nok til noen konspirasjon. De er virkelig ikke det. (latter) De er så visst ikke 
det. (litt applaus) De er så overveldet av søppelet sitt, egoene sine og agendaene sine, at de ikke 
kan komme til et slikt nivå av klarhet og enkelhet at de kan gjennomføre en konspirasjon. 
 
De andre som dere tror konspirerer, som har en masse penger og faktisk vil ha enda mer – jeg 
skal fortelle dere noe; de leter etter andre steder å dra med pengene sine. Det er slike som har 
investert i romreiser. De vil ikke være på planeten. Med alle de pengene de har, forstår de at de 
ikke vil ha alle problemene her. Hvorfor? Hvorfor? Så mange av dem forstår at en kan ha all 
verdens penger, og en må likevel forholde seg til en masse av de tingene som foregår. De bruker 
faktisk – og dette er et faktum – det finnes grupper av rike mennesker som bruker pengene sine 
på å få utenomjordisk kontakt, slik at de kan komme seg fra denne planeten. Og de har snakket 
om… de har en masse andre agendaer – evig liv og utenomjordisk sex og alle disse andre tingene. 
De bruker pengene sine på ET forskning. Jeg får av og til lyst til å stikke innom dem og virkelig 
fortelle dem et par ting om ETer, men vi lar dem få ha moroa. 
 
Så, uansett, det er en masse som foregår på denne planeten, en masse energier, og det kommer 
dere til å fortsette å se en stund. Det store skiftet, hva dere nå måtte kalle det. Husk – jeg må 
understreke dette, jeg vil understreke det 10 ganger – det handler ikke om dere. Jeg bryr meg ikke 
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om hvor mye dere tror det gjør det, prøver å holde fast og late som om det er det, det handler 
ikke om dere. Det gjør det virkelig ikke. Niks. 
 
En del av dere tar på dere en masse av dette. Dere tar på dere disse utsid-… dere er store 
energimottakere og sendere. Dere er psykiske mottakere. Dere plukker opp alle disse tingene som 
foregår der ute, og dere tar det på dere som deres eget. Dere kamuflerer det. På en måte 
ombygger dere det. Dere forkler det for å late som om det er et personlig emosjonelt problem, for 
å late som om det er deres overflodsproblem, eller problem i forhold. Hvor mange ganger har vi 
måttet si dette? Mange, for dere fortsetter å tenke; ”Vel, Adamus må snakke til Timothy, ikke til 
meg. Adamus må snakke til alle andre, for jeg har fremdeles alle disse problemene.” De er ikke 
deres. 
 
Dere er veldig sensitive vesener på noen nivåer, dere føler hva som foregår, men dere gjør denne 
vrien når det kommer til dere, og later som om det er deres. Noen av dere har fremdeles denne 
teorien om; Hvem ville dere være hvis dere ikke hadde problemer? Javisst. Problemer – settet av 
problemer som dere legger ut foran dere, våkner opp til hver morgen og går til sengs med hver 
kveld – de minner dere om at dere er i live, gir denne hjernen deres noe å håndtere. Det gir dere 
emosjon og drama. Åh, og jeg vet at en del av dere forbanner dette og sier; ”Jeg vil kommer over 
disse problemene,” og vær så snill å ikke spytt på meg, men dere må ville ha dem, hvis ikke hadde 
de ikke vært der. Det er sant. Det er sant. Hvis dere virkelig ikke ville ha disse problemene, ville de 
ikke vært der. Så jeg sa det i fjor, jeg sa det året før… (Linda holder en hatt foran ham) 
 
LINDA: Det er et skjold slik at ingen kan slå deg. 
 
ADAMUS: Nei, bare… her, stå her. (latter når han stiller seg bak henne) Så… 
 
Jeg sa det i fjor, jeg sa det året før. Hvis det er noe som foregår i livene deres og det gjentar seg, 
hvis det er noe som foregår, så må det være noe dere liker ved den leken. Det er åpenbart at en 
del av dere hater leken, men en del av dere elsker leken. Gå inn – det er dere som er sjefen, dere 
som er skaperen – hva er det egentlig dere liker ved det? For det er derfor det er der. Det er ingen 
annen grunn. Det er ikke noe som blir tvunget på dere fra noe eller noen, og jeg må si inkludert 
aspektene deres, for hvis det er der, selv om det er et aspekt som skaper det, så lar dere det 
aspektet skape det. Dere lar dette aspektet rote med dere. Dere lar egentlig dette aspektet hindre 
dere i å bli deres egen BFF (Store Morsomme Familie). 
 
 
Den Nye Serien 
 
Så, den nye serien. Vi er nettopp ferdige med (NEXT) serien, det er tid for den nye serien. Hva skal 
vi kalle den? (noen sier; ”Den Nye Serien) Den Nye Serien. Det er nesten like kreativt som min 
(NEXT) serie. Og neste år kan vi kalle det den Nye (NEXT) serien og fortsette derfra. 
 
Bruk en liten stund. Bare føl inn i det en liten stund. Hva er det som foregår? Hva er det som skjer 
akkurat nå? (publikum sier ”Kaos”) Åh, Kaos Serien. Den hadde vært fin. Det hadde virkelig fått 
oppmerksomhet. Den var faktisk ikke dårlig. Jeg tenkte på noe litt annerledes. Men føl inn i det. Ja.  
 
SHAUMBRA 1 (kvinne): Avsløring.  
 
ADAMUS: Avsløring. Avsløring hadde fungert.  
 
SHAUMBRA 2 (kvinne): Ny Energi.  
 
ADAMUS: Ny Energi. Tobias hadde det. Han ville blitt sint hvis vi stjal det fra ham. 
 
SHAUMBRA 3 (kvinne): Oppstigning. 
 
ADAMUS: Oppstigning. Det er allerede gjort. 
 
LINDA: Bevissthetskropp. (publikum kommer med flere ideer) 
 
ADAMUS: Evolusjon. Greit, vi kommer dit. Mestre… Jorde Ånden. 
 
SHAUMBRA 4 (kvinne): Eksamen. 
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ADAMUS: Eksamen. Andre eksamen. Tredje eksamen. (latter) Avgangseksamen. 
Avgangseksamen; oppfølging. Ny Bevissthet. De er alle sammen bra. Vi samler litt energi her 
forstår dere. Ja, Vince. 
 
VINCE: Surfe på skitten. 
 
ADAMUS: Surfe… Surfe på Makyoen deres, ja. (latter) 
 
LINDA: Bevissthets Revolusjon. (flere forslag kommer opp) 
 
ADAMUS: Linda? 
 
LINDA: Bevissthets Revolusjon. 
 
ADAMUS: Bevissthets – åhh, Revolusjon. Ja! Det hadde fått litt oppmerksomhet. Det hadde fått litt 
oppmerksomhet. Alle forslagene er bra. Jeg skal komme med mitt forslag, men det betyr ikke at 
det er det riktige. 
 
LINDA: Kan vi stemme det ned? (latter) 
 
SART: Sart’s Neste Store Eventyr. (mye latter) 
 
LINDA: Det må det bli. 
 
ADAMUS: Sart’s Neste Store Eventyr. Vel, det hadde vært bra. Ja. Ja. Det hadde vært fint Sart, 
bortsett fra for alle andre som lytter. Men, de kunne bare føle inn i energien din. 
 
SART: De kan være med på det! 
 
ADAMUS: Ja. Mange gode forslag her, og vi setter virkelig sammen ideene våre, kreativiteten vår. 
 
Dette var det jeg har tenkt på, og jeg skal forklare om en liten stund. (Adamus skriver på tavla) 
”e2012.” La meg forklare. Dere behøver ikke å like det. Men det er en god ide. 
 
 
Det handler om energi 
 
La meg forklare. Det største som foregår akkurat nå, og i det neste halvannet år – kanskje et par 
år – og dere kan skrive dette på speilene deres eller i bilen eller hvor det nå måtte være, men 
akkurat nå er alt energi. Akkurat nå handler alt om energi. Jeg ber dere om å merke det med en 
stjerne, med andre ord, en liten fotnote. Når jeg sier at alt er energi, så passer det ikke 
nødvendigvis for dere, men det passer på alt som skjer i verden akkurat nå. Dere kan destillere 
det, dere kan forenkle det – alle handlinger, alle spill, alle overskrifter, alt – hvis dere føler inn i 
det, så handler det om energi. 
 
Det er en masse energi i bevegelse akkurat nå, energi i kaos. Fullstendig kaos. Energi som river 
ned gamle systemer og prøver å bygge nye – jeg vil ikke en gang kalle det system – men nye 
mønstre eller standarder, nye retningslinjer i forhold til slik ting har vært. Denne verden befinner 
seg i en energikrise. Hvis dere ser på det nå, så er drivstoff åpenbart. Det er en energikrise når det 
gjelder drivstoffsituasjonen. Det har lenge vært snakket om, det er ikke nytt, men denne planeten 
har brukt veldig gammelt, veldig foreldet drivstoff. Og det er utrolig, for akkurat nå er det energi i 
lufta, men det er ingen som har funnet ut hvordan de skal sette den sammen og bruke den – de 
nærmer seg av og til, men har ikke truffet helt enda – på grunn av… på grunn av… på grunn av… 
 
LINDA (og publikum): Bevisstheten. 
 
ADAMUS: Bevisstheten er ikke helt der enda. I det øyeblikk bevisstheten kommer dit, så er 
løsningen plutselig der – noe som er fullstendig rent, fullstendig fritt, enkelt å bruke, som erstatter 
olje og kull og naturgass og en masse av det fossile drivstoffet. Men akkurat nå befinner denne 
verden seg i en interessant energiubalanse. 
 
Som vi tidligere har snakket om, så finnes bare ikke de naturressursene det er behov for når det 
gjelder å forsyne planetens befolkning de neste 20, 30 årene. Det er et potensial for å gå fra en 
krise til en annen. Forestill dere at det akkurat nå er en krise når det gjelder penger, den neste 
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virkelige krisen – virkelige krisen – er drivstoff. Forestill dere at reservoarene begynner å tørke ut, 
eller befolkningen og forbruket til befolkningen vokser til et slikt nivå at pumping, raffinering, 
distribusjon ikke kan holde tritt. Så prisene blir skyhøye. Det forandrer alt som skjer på Jorda.  
 
Og, mine venner, det er ingen forutsigelse, det skjer. Det er intet drama, det er reelt. En masse 
mennesker vil lukke øynene for det, dere kan faktisk gjøre noe. Dere gjør noe. På grunn av det 
arbeidet dere gjør når det gjelder dere selv – ikke for å redde planeten, ikke for å redde universet 
eller noe som helst – det arbeidet dere gjør i deres egen bevissthets egenkjærlighet, den strålende 
kjærligheten til dere selv, er det som utgjør en forskjell – som vil utgjøre en forskjell – når det 
gjelder de problemene Jorda står overfor akkurat nå. Det arbeidet dere gjør hver gang dere tar på 
dere et lite problem for resten av verden – det er egentlig de andres problemer, ikke deres – men 
hver gang dere tar det på dere, later som om det er deres, strever med det, slåss med det, frykter 
det, så hjelper det dere egentlig til å forstå noe klarere når det gjelder bevisstheten deres. 
 
Dere trodde det var den spirituelle veien deres. Dere har kalt det den spirituelle veien deres. Det er 
det ikke. Dere har gått utover den spirituelle reisen. Dere har virkelig det. Dere later som om dere 
fremdeles befinner dere på den, men dere har gått utover. Så når dere tar på dere et gammelt 
problem og tror at det er deres, strever med det, og til slutt kommer til en ny forståelse eller ny 
klarhet, så har det en strålende liten effekt på massebevisstheten, på resten av verden. 
 
Det virker kanskje litt fjernt at jeg seier dette. Dere sier; ” Vel, hva har problemene mine i forhold 
til venner eller familiemedlemmer med det å gjøre?” Alt, for dere skaper veldig aktivt nye 
potensialer for forandring på planeten ved å skape ny bevissthet i dere selv. 
 
Så, tilbake til poenget. Planeten befinner seg i en energikrise. Dere kan se den akkurat nå. Energi i 
forhold – veldig mange av dere har opplevd problemer i forhold den siste måneden eller så – 
energi i forhold, for det er en energisituasjon. Det er en gammel lek med energityveri som foregår, 
og det skjer med familiemedlemmer og venner og på arbeidsplassen. Og så lurer dere på; ”Hva er 
galt med meg? Hvorfor kommer jeg ikke overens med mennesker? Hvorfor liker de meg ikke?” 
fordi de leker en energi lek. De stjeler. De prøver å ta noe fra dere. 
 
Akkurat nå er det energiparanoia på Jorda. Det manifesterer seg på en masse forskjellige måter. 
Det er ”ikke nok” mentalitet – ”Det er ikke nok til å holde det gående, så jeg må grave til meg det 
jeg kan.” Hvis dere føler inn i massebevisstheten akkurat nå, så er det et enormt tomrom eller 
vakuum der ute akkurat nå, folk som kollektivt føler at det ikke er nok, og dette får næring fra 
nyhetene, det får næring fra dramamakerne og alle andre – ”Det er ikke nok.” Det skaper et 
tomrom. Så skaper det et ønske eller en følelse hos folk – ”Det er best at jeg konserverer det jeg 
har, og det er best at jeg graver til meg litt ekstra. Det blir harde tider.” 
 
Dette fører til en enorm emosjonell energikrise. Det kommer til å føre til en matkrise, og dere kan 
sitere meg på dette; denne planeten kan dyrke nok mat til 10 milliarder, kanskje til og med 20 
milliarder hvis bevisstheten er riktig. Men det kommer til å bli matkriger, selv om denne planeten 
kan produsere nok. Vi har tidligere snakket om jordbruk og bevisst jordbruk, hvordan en kan dyrke 
bevisst mat som gir utrolige mengder ernæring. Og kropper – Bevissthetskropper – som ikke har 
behov for enorme mengder mat. De trenger bare litt forbindelse med energi. 
 
Dere kan klare dere med halvparten av den maten dere spiser nå hvis dere vil. Dere behøver ikke. 
Dere behøver ikke. Dere kunne klart dere med halvparten. Det handler ikke om å slanke seg, det 
handler om å stille inn kroppen. Den behøver ikke disse volumene lenger. Faktisk, har dere lagt 
merke til at når dere overspiser, så gjør det på en måte vondt noen dager? Det er fordi kroppen 
blir mer sensitiv. 
 
Det er en generell energikrise, og i dette kommende halvannet år, så vil alt det dere leser, alt det 
som skjer på planeten, fra bankvirksomhet til mat og forhold og teknologi og alt annet handle om 
energi. 
 
Akkurat nå skjer energityveri på mange merkelige måter. Og en av de tingene dere kommer til å 
se, er mye mer… dere kommer forresten til å oppleve færre kriger. Krig er litt for direkte og 
primitivt. Og en får faktisk ikke så mye energi ved å gå til krig. De begynner å oppdage det. Det 
koster en masse å gå til krig. Så de finner på andre måter. ”De” – dere vet, kollektivet, eller folk i 
regjeringer. 
 
De nye krigene, de nye formene for energinæring er som kodekriger, og de foregår akkurat nå, det 
gjelder ikke bare disse collegehackerne som går inn og skaper disse virusene og disse tingene som 
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fraraner dere og andre PC-brukere retten til å bruke PC-en. Det er et SES* virus som blir lagt inn i 
PC programmering. Det går bokstavelig talt ut og stjeler energi. 
* Refererer til energiviruset det blir snakket om i Tobias’ Sexual Energy School 
 
Noen ganger sier dere; ”Vel, hva får disse hackerne ut av det å forårsake ødeleggelse?” Energi. De 
gjør faktisk det. De mottar den direkte og indirekte. De får et kick av å lage kaos. De får indirekte 
energinæring som kommer tilbake på dem. Angsten og sinnet deres ved å få PC-en ødelagt, skaper 
et nivå av energi som skyter rett tilbake. De vet ikke at de programmerer for det, men det er det 
som skjer. Nå skjer det i bedrifter. Det skjer hos myndigheter. De skaper kodene som går inn og 
perverterer, forvrenger og stjeler energi. 
 
Så akkurat nå foregår disse utrolige energikampene på mange forskjellige måter. Les overskriftene 
i morgen, neste uke hvis dere våger, og i stedet for å lese de ordene som er trykt på papiret eller 
PC-skjermen, tenk nå slik på det; alt er energi. Alt. 
 
Alt er energi. La oss trekke pusten dypt på det. 
 
Det er dette som foregår i verden, og det er så absolutt ikke noe å frykte, så absolutt ikke noe å 
bekymre seg for. Dere, mine kjære venner, kommer til å bringe inn akkurat riktig mengde energi 
for å fullstendig tjene dere i øyeblikket. Og dere behøver på ingen måte å frykte noe som helst, 
med mindre dere vil det, med mindre dere vil velge den kursen, den veien. 
 
Vel, det er derfor jeg sier; kanskje et navn som e2012, for alt kommer til å handle om energi. Dere 
kan forandre navnet hvis dere vil. Beholde navnet. Tenk på det. Det handler om energi. 
 
LINDA: Vil alle beholde det? (publikum responderer) Jepp!  
 
ADAMUS: Åh, og på grunn av all publisiteten rundt 2012, er det på en måte også et godt 
halvdramatisk navn. Det kommer ikke til å skje noen store big bang hendelser på slutten av 2012. 
Det kommer til å bli en masse ufred og en masse kaos mellom nå og da. Det kommer til å bli 
mange flere situasjoner som den vi nylig har hatt i Norge. Det er energi. Det er oppsamlet energi. 
 
Og det var ikke bare dette individet (refererer til skytingen i Norge). Det er ganske interessant 
lesning, å lese nyhetene gjennom noen av øynene deres, og spørsmålet er ”Var denne mannen 
alene?” Vel, nei. Han handlet på vegne av en del av bevisstheten, enten han nå kjente andre eller 
var bevisst på det. Han utagerte en veldig selvrettferdig, veldig sint og veldig energisøkende ting 
sammen med andre likesinnede. 
 
Dere vet, disse forbindelsene blir skapt. Ekstremistene – enten de er politiske eller terrorister eller 
andre vesener – ekstremistene forbinder seg. Akkurat slik dere forbinder dere med hverandre, selv 
om dere ikke er sammen, så forbinder vi oss akkurat nå med Shaumbra over hele verden, selv om 
de ikke befinner seg her. Dere kjenner kanskje ikke navnene deres, men det er en form for 
energiforbindelse. Vel, de forbinder seg, og særlig hvis de er intuitive nok til å vite hvordan en 
forbinder seg i drømmetilstanden, i de andre rikene, i de Nære Jordrikene. De forbinder seg, og de 
nærer hverandres synspunkter og tro. Og bak dette ligger en masse mangel. En masse 
energisituasjoner – mangel – og de skylder på en eller annen gruppe, eller en regjering eller 
foreldrene sine eller hva det nå måtte være. Det de opplever er mangel, så de må ha energi for å 
stimulere seg, for å føle at de får noe. 
 
Men hvis dere har tatt Tobias’ seksuelle energi kurs, så vet dere at hvis dere er offer, så kommer 
dere til å bli misbruker. Punktum. Hvis noen har tatt energien deres, vil dere før eller senere gå ut 
og ta deres, selv om dere ikke er bevisste på det. Det er slik det fungerer å nære seg. Dere kan 
nære dere stort… noen av dere har hatt drama i livene deres denne siste uken. Jeg ser ikke 
spesielt på noen, men dere har hatt drama i livene deres. Da blir det på en måte som et kick en 
liten stund. Selv om det var drama, så ga det dere litt næring, og dere begynner å bli bevisst på 
det, og kanskje til og med føle litt skyld i forhold til dette. Men det minner dere om at dere er i live. 
Det revitaliserer faktisk kroppen litt, og alle andre deler av dere. 
 
Men når det forsvinner, så er dere tilbake i virkeligheten. Dere er tilbake i dagliglivet, og så krasjer 
dere. Dere får et energikrasj. Vel, da må energivampyren i dere dra ut og få litt mer energi et 
annet sted. Det er syklusen. Det var akkurat det Tobias veldig tydelig sa på Sexual Energy School. 
 
Så all denne dynamikken foregår, all denne næringen skjer, alt dette vakuumet der inne i 
massebevisstheten, folk føler – og dette blir forsterket av nyhetene – at det ikke er nok. Det er 
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ikke nok. Det er ikke nok. Så de drar ut og nærer seg og nærer seg. De kommer ikke til å gjøre det 
gjennom kriger, men på en masse andre måter – gjennom oppmerksomhet i overskriftene, 
gjennom finansiell manipulasjon, alt annet. 
 
Shaumbra, når jeg sier at alt er energi, så merker jeg det med en stjerne – unntatt dere. Unntatt 
dere. La oss snakke om det. 
 
Resten av verden opererer i denne energikrisen og dette energikaoset. Det kommer til å gå helt 
fint, for det kommer til å bringe planeten til neste nivå, og dere kommer virkelig til å begynne å se 
forskjell om et par år. Men akkurat nå behøver det ikke å påvirke dere. 
 
Det er en del av evolusjonen. Det er en del av motstanden mot forandring. Det er en del av gamle 
strukturer som ikke vil gi opp, men det kommer til å skje. Det skjer. Det skjer. 
 
 
Bevissthet 
 
La oss snakke om dere. Og når jeg gjør det, vil jeg snakke om bevissthet. Bevissthet. Hva er 
bevissthet? Det er et langt ord, vanskelig å stave. (publikum kommer med forskjellige svar) 
 
DAVID: Klarhet. 
 
ADAMUS: Klarhet. Ja, og David får en Adamus pris. Men neste gang vil jeg at du skal synge det ut 
David. KLARHET! 
 
DAVID (roper): KLARHET! 
 
ADAMUS: Slik ja. Så David får en Adamus pris for at han var rett ved siden av meg slik at jeg 
kunne høre ham. (latter) Men David, før du aksepterer den, må jeg be deg om å gjøre et valg. Du 
har valget mellom en Adamus pris eller kontanter, tjue dollar. Hva vil du ha? 
 
DAVID: (velger prisen) Mer verdifullt enn gull. 
 
ADAMUS: Mer verdifull enn gull. Godt svar. Alle svar hadde vært gode, men et godt svar. Fint. 
Interessant, interessant. La du merke til at det nettopp skjedde en energiutveksling? 
 
LINDA: Mellom deg og Edith? (latter) (Adamus kysser Edith) 
 
ADAMUS: Ja! Jeg kysser, men jeg sier det aldri. 
 
Så bevissthet er klarhet. Hva er klarhet? Hva er klarhet? La oss ta noen øvelser når det gjelder 
klarhet. 
 
Først vil jeg be om to frivillige. Vince, du er den ene, og Mary, du er den andre. Takk for at dere 
meldte dere frivillig. (latter) Vel, dere skal gjøre følgende; Vince, du går ut og bare er… gå ut dit og 
vær klar. Mary, ut til parkeringen på forsiden, og vær klar. Jeg kaller dere tilbake om en liten 
stund. 
 
Det er et interessant spørsmål. Hva er klarhet? Så mens de står der ute… er klare… la oss nå kalle 
dem tilbake. Det var nok tid til å være klar. 
 
LINDA: Nå? 
 
ADAMUS: Ja. Greit. Vince, Mary, kom inn igjen. Han er bevisst på at han ikke vil være her inne. 
(latter) Det er mye bedre der ute. 
 
Vince, tre ting du var bevisst på. 
 
VINCE: At det var vakkert der ute. 
 
ADAMUS: Vakkert, greit. 
 
VINCE: Den kjølige brisen. 
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ADAMUS: Kjølig bris. Strålende. 
 
VINCE: Og livet er godt. 
 
ADAMUS: Livet er… 
 
VINCE: Godt. 
 
ADAMUS: Åh, godt. Jeg trodde du sa noe annet. Livet er godt. Greit. Mary, tre ting. Hva var du 
bevisst på? 
 
MARY: Å være i Nå-øyeblikket. 
 
ADAMUS: Være i Nå-øyeblikket? Å ja?  
 
MARY: På en måte. (hun fniser) 
 
ADAMUS: Ok. Ikke for å fortelle hemmeligheter, men du sa; ”Hva skal jeg her ute?” Men det er på 
en måte Nå-øyeblikket. Greit, neste. 
 
MARY: Jeg var ikke så mye i sinnet. 
 
ADAMUS: Var ikke i sinnet. Ja… 
 
ADAMUS: Du var bevisst på at du var i sinnet. Greit. 
 
MARY: Ja, akkurat. 
 
ADAMUS: Du var klar i sinnet. Greit. Neste. 
 
MARY: Trakk pusten.  
 
ADAMUS: Unnskyld. 
 
MARY: Jeg vet ikke. 
 
ADAMUS: Du vet ikke. 
 
MARY: Trakk pusten. Jeg vet ikke. 
 
ADAMUS: Greit, to. To av tre. Ikke verst. 
 
Greit, la oss nå gjøre dette som gruppe. John, jeg vil be deg om å spille musikken som ble spilt ved 
innledningen til denne sesjonen, Mandolin Highway.* La oss slå av lyset og skape en form for 
mystisk atmosfære her. Spill musikken, og når musikken spilles, vil jeg at dere skal være bevisste. 
*kjøpt fra PremiumBeat.com 
 
Trekk pusten dypt, og vær oppmerksomme. Vær bevisste. 
 
[MUSIKKEN SPILLER] 
 
ADAMUS: Utmerket. Linda, mikrofonen takk. Sett på lyset igjen. Hva var dere bevisste på? Ingen 
makyo takk. Hva var du bevisst på? 
 
ELIZABETH: Jeg følte bare – jeg ble først bevisst på hva fingertuppene mine berørte. 
 
ADAMUS: Fint. 
 
ELIZABETH: Jeg var bevisst på at kroppen min ville bevege seg til rytmen, bare følte at jeg var 
der. 
 
ADAMUS: Det kan du hvis du vil. 
 
ELIZABETH: Ok. Og mest av alt var jeg bevisst på skiftet, at jeg ble løftet opp, energien som løftet. 
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ADAMUS: Ja. Fint. Utmerket. Takk. Fint. Neste. 
 
EDITH: Jeg var bevisst på at det var akkurat som om vakre små gnistrende dråper fylte hjertet 
mitt, og at det bare strømmet inn glede, og så denne dansen, dansen, dansen. 
 
ADAMUS: Fint. Glede. Jeg bare oppsummerer det som glede, på en måte gnistrende. Strålende. 
Andre? 
 
TIFFANY: Jeg var bevisst på at jeg kom meg ut av hodet, det gjorde meg søvnig, og jeg ville 
sovne. 
 
ADAMUS: Søvnig. Utmerket. Utmerket. Jeg skal snakke om det. Søvnig. Fint.  
 
SHAUMBRA 5 (kvinne): Svevde på en måte, og lykke. 
 
ADAMUS: Fint. Utmerket, vi tar noe få til. Og hvilken som helst klarhet, det behøver ikke å være 
esoterisk. Det kan være hva som helst. 
 
LULU: Ja. Jeg var bevisst på forandringer i rytmen, og så kombinasjonen av forskjellige 
instrumenter. 
 
ADAMUS: Ja. Du var bevisst på bevegelsene i musikken. 
 
LULU: Ja. De slo inn, og så ut. 
 
ADAMUS: Fint. Fin musikk også. Vidunderlig. Noe annet? Bevisst på varmen? 
 
KAREN: For meg virket det som om det var selve livet – chi. Jeg så planter, frø, som begynte å 
vokse og vokse, og de begynte å vri seg, og det eneste jeg tenkte på var… 
 
ADAMUS: Du var på en 60 talls psykedelisk tur. (latter) Og hvordan vil du oppsummere det? Hva… 
 
KAREN: Livet, chi. Chi energi. 
 
ADAMUS: Greit. Utmerket. Fantastisk. Fint. 
 
MCKENZIE: Jeg var bevisst på at det formet seg et nytt kunstprosjekt i sinnet mitt. 
 
ADAMUS: Åh, fint. Jeg vil bare si kreativitet. Flott, og to til. Hva som helst dere var bevisst på. Hva 
som helst. Det kan være det dere ser på som helt vanlig. Ja. 
 
HEATHER: Jeg var bevisst på at det var noe som berørte meg akkurat her. Energi som fløt 
gjennom kroppen min, og en duft som var rett ved siden av meg. 
 
ADAMUS: Ja. 
 
HEATHER: Som om den var like ved meg. 
 
ADAMUS: Det var sannsynligvis Kuthumi. (litt latter) Duft og berøring. Greit. Neste. 
 
GAELON: Jeg var bevisst på rytmen, og at alle andre følte. 
 
ADAMUS: Ja. Du var også bevisst på rommet. 
 
GAELON: Og energien i rommet var på en måte flytende. 
 
ADAMUS: Flott. Greit, fint. Det var alt for nå. 
 
Så en masse forskjellige nivået av klarhet. Bevissthet er klarhet. Så la oss nå ta en annen 
opplevelse, hvis Aandrah vil, hvis det er greit. Og vi demper lysene igjen, men på siste samling 
gjorde Aandrah den stille pusten. Vakker, stille pust. Kan vi gjenta det nå? Ja, stille pust, og hun vil 
kanskje begynne med noen ord, hvis du vil, og så gå inn i… 
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Og vær nå bevisste. Det er litt vanskeligere, for om en liten stund kommer dere ikke til å høre 
noen ord fra Aandrah. 
 
AANDRAH: Så gjør det komfortabelt for dere selv. Føl dere selv. Åhhh. Ja. Greit. 
 
For når du synker inn i kjernen av deg, så ta imot. Bare ta imot. Pust veldig dypt, føl at pusten 
kommer helt ned, ned til kjernen av deg. Legg merke til at når du senker rytmen i pusten… dypt, 
likevel sakte. 
 
Pust… pust inn og pust ut. 
 
Pust inn… pust ut. 
 
Et åndedrag om gangen. 
 
Et åndedrag om gangen. 
 
Dypt, sakte, pust. 
 
(stillhet) 
 
ADAMUS: Takk Aandrah. Takk. Og Linda, hvis du kan ta mikrofonen til publikum igjen. 
 
LINDA: Med glede. 
 
ADAMUS: Hva var du bevisst på? 
 
JANE: Jeg var bevisst på at en bris blåste på meg. 
 
ADAMUS: Bris. Fint. Føltes det godt? 
 
JANE: Ja. 
 
ADAMUS: Fint. 
 
MARC: Ekspansjon. 
 
ADAMUS: Ekspansjon, utmerket. Hvordan føltes det? Begynte kroppen å svulme opp, eller ble 
hodet større? 
 
MARC: Følte meg lettere. 
 
ADAMUS: Følte deg lettere. Fint, fint. Føltes det mer stressende, mindre stressende? 
 
MARC: Mindre stressende. 
 
ADAMUS: Mindre stressende. Fint. Noen ganger kan ekspansjon være veldig stressende. Fint. 
 
ALAYA: Jeg følte at hjertet mitt slo. 
 
ADAMUS: Fint.  
 
ALAYA: Hjertet mitt. 
 
ADAMUS: Når var siste gang du følte at hjertet ditt slo? 
 
ALAYA: Vel, jeg har aldri sittet og bare følt det. 
 
ADAMUS: Ja, er det ikke fantastisk? 
 
ALAYA: Men jeg følte virkelig rytmen i det. 
 
ADAMUS: Fantastisk! Du har et hjerte og det slår! Hva får det til å slå? 
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ALAYA: Jeg. 
 
ADAMUS: Javisst. Vakkert. Hjerteslag. Neste. 
 
DORIS: Ren bevissthet… 
 
ADAMUS: Ren bevissthet. 
 
DORIS: … som fikk fram tårer. Ingen emosjonelle følelser, bare en renhet og tårer. 
 
ADAMUS: Fint. Fint.  
 
DORIS: Da jeg følte øynene til Aandrah… 
 
ADAMUS: Jeg vil utfordre deg litt. 
 
DORIS: Greit. 
 
ADAMUS: Og ikke for å henge deg ut, men alle som kommer hit tillater det. 
 
Ren bevissthet, når en kommer til det punktet, har en absolutt ingen fornemmelse, ingen følelse, 
ingenting. Det får ikke fram tårer. Du følte bevissthet og potensialet for renhet i bevissthet, men 
når en faktisk befinner seg i ren bevissthet, så er det ingen følelser, og det er bra. Det er ingen 
fornemmelser. Ingen tårer. En kan si at det er alt og ingenting på samme tid. 
 
DORIS: Skjønnhet? Er det et bedre ord for det, da jeg forbandt meg til Aandrah? 
 
ADAMUS: Ja, skjønnhet. Skjønnhet er forb… 
 
DORIS: Det var skjønnhet jeg opplevde. 
 
ADAMUS: Så absolutt. Og jeg prøver ikke å korrigere deg eller henge deg ut, men i forhold til 
andre som lytter, føler jeg det er viktig å si at det du følte sammen med Aandrah var skjønnhet. Så 
absolutt. Potensialet for ren bevissthet og mer bevissthet enn du følte tidligere i dag eller i går eller 
i fjor, som vil bevege deg til tårer, som forsiktig vil vaske bort gamle ting som ikke lenger tjener 
deg, i stedet for noen av de energiene som kommer tøft inn. Men når du faktisk kommer inn i ren 
bevissthet – det er ubeskrivelig. Sans definition(uten definisjon). Ingen emosjoner, og det som er 
interessant; ingen følelser. Det høres på en måte kjedelig ut, men det er det ikke. Det er det ikke. 
Men takk. 
 
Så et par til. 
 
JEAN: Jeg luktet all maten bak meg. (latter) 
 
ADAMUS: Luktet… utmerket. Utmerket. Og var det velduftende eller ikke så velduftende? 
 
JEAN: Virkelig godt. Jeg har lyst til å gå og spise. 
 
ADAMUS: Fint. Du sitter veldig godt til der, du kan bare snu deg og ta det du vil. Greit, og et eller 
to til. 
 
LINDA: Greit… 
 
ADAMUS: Og så kommer vi til poenget og dere sier ”Åh!” 
 
SANDRA: Ved et punkt følte jeg… jeg var bevisst på at jeg følte det som om jeg ikke hadde noen 
kropp. 
 
ADAMUS: Ingen kropp. 
 
SANDRA: Som om kroppen hadde forsvunnet, men så snart jeg ble bevisst på det, vendte jeg 
tilbake til kroppen min. 
 
ADAMUS: Åh, så absolutt. Greit. Ingen kropp eller utover kroppen. Utmerket. Et til. 
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SUSAN H.: Jeg følte at jeg spiralerte.  
 
ADAMUS: Spiralering. 
 
SUSAN H.: Mm hmm. 
 
ADAMUS: Du bør ikke drikke før du kommer hit. (latter) Fint. Det er faktisk greit å drikke. Takk 
Linda. 
 
LINDA: Gleden er på min side. 
 
ADAMUS: Så det er masse bevissthet på tavla her, alt er korrekt, alt er passende. 
 
 
Former for bevissthet 
 
Når dere blir mer bevisste på dere selv… jeg vil definere dette. Det er på ingen måte hugget i stein, 
men det finnes forskjellige nivåer av klarhet som alle knytter seg til bevissthet. De er alle viktige i 
livene deres akkurat nå. 
 
Det er sensorisk klarhet. Dette kommer inn gjennom de fem menneskelige sansene deres, og det 
er ting som lukt og berøring, høre musikk gjennom ørene, føle brisen, til og med til en viss grad 
den sensoriske oppfattelsen av at hjertet slår, varmen selvfølgelig, kroppen som beveger seg. Alt 
dette er sensorisk bevissthet. 
 
Jeg vil si at mennesker generelt sett ikke er oppmerksomme på 98 % av den sensoriske 
bevisstheten rundt seg. De har lært å tune ting inn og ut. Det passerte motorsykler mens vi gikk 
gjennom noen av opplevelsene. Og dere har lært å koble ut dette. Det skjedde ting visuelt her i 
rommet, og dere ignorerte dem, og det er bra, for hvis ikke hadde dere blitt overveldet. Dere har 
blitt så flinke til å koble ut, at dere på en måte har skrudd av dere selv. 
 
Sensorisk klarhet er en viktig del av bevissthet. Å være i stand til å oppfatte farge og berøring og 
lukt er veldig lett og det er en nytelse, og det er en fin gave å gi seg selv. For å komme tilbake til 
sensorisk klarhet kreves bare at en av og til stopper opp og observerer at en flue flyr rundt i 
rommet. Men med mindre den sitter på ansiktene deres, legger dere vanligvis ikke merke til det, 
og dere kobler det ut. Og den flyr rundt. Ikke drep den, det er Kuthumi. (latter) Og… (han slår 
flua) åh, beklager. Han kommer tilbake i neste liv. (mer latter) 
 
Det er mental klarhet, sinnsklarhet. De fleste av dere snakket ikke om det som gikk gjennom 
sinnene deres, og det var en masse. Det gikk en masse søppel gjennom. Dere har lært å koble ut 
en masse av det, men det som er morsomt med sinnsøppel, er at det kommer tilbake igjen. Det 
drar ikke bare av sted til… vel, det drar av sted, men det kommer vanligvis tilbake. 
 
Alle spørsmål dere har stilt flyter fremdeles rundt der ute til de får et svar. Ja, det er en masse. 
Dere burde kanskje slutte å stille disse forbannede spørsmålene. (latter) Og til og med ting som 
problemer som flyter gjennom hjernen, og som ikke er løste vil komme tilbake. De er som 
spørsmål. De er uløste, og de leter etter noe. 
 
Så alt dette foregår. Noen av dere har hatt fornemmelse av skjønnhet, av ekspansjon, slike ting. 
En masse av dette er… det er tankebevissthet. 
 
Vel, mange av dere liker ikke å tenke på tankene deres. Dere liker ikke å fokusere på dem, for det 
er bare en masse søppel som går gjennom. Dere gjør noe interessant ved å ta deres egne tanker, 
kombinere dem med de åndelige antennene – evnen til å motta følelser og ting fra utsiden – dere 
setter det sammen, kaller det deres eget, og dere har en tendens til å kjøre dette gjennom. Og det 
er så overveldende at da må dere prøve å stenge av, men det gjør dere ikke. Det fortsetter å flyte, 
og dere går inn i et dilemma. Dere går inn i et veldig rot. Dere gjør alt om til kaos. Alt er problemer 
og forvirring, og dere vet ikke hva som er det neste dere skal gjøre. Så da tenker dere på å forlate 
denne vakre planeten. Dere tenker på å prøve det igjen i neste liv. Hvor mange ganger har dere 
sagt det? ”Jeg prøver det i neste liv.” 
 
Dette er det livet. Vi skal komme gjennom det i dette livet. Ikke komme tilbake flere ganger. Ja. 
Ja. (publikum applauderer) 
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Så det er mental bevissthet, og så er det til slutt det en kan kalle mer esoterisk, spirituelt, 
intuisjon, viten. Jeg bruker ordet intuisjon her (han skriver), intuisjon bevissthet. Vel, dette er noe 
som faktisk kontinuerlig, kontinuerlig forbinder seg og kommuniserer inne i dere. Dere er alle 
veldig intuitive vesener. Men dere lar sinnet overkjøre dette, og så lar dere tvilen skyve det bort. 
Men akkurat nå bringer faktisk intuisjonen inn følelser av ting som kommer til å dukke opp i 
nyhetene på onsdag. 
 
Dere sier; ”Det er noe galt med magen min. Det må være fordi jeg har problemer på jobb. ”Nei. 
Dere er intuitive vesener. Dere plukker opp ting som beveger seg og skifter på Jorda. Deilig duft, 
mmm. Dere plukker opp uro fra folk i byene dere bor i. Dere plukker opp spøkelsene som har gått 
gjennom rommet her, som alltid er fascinerte av dere, som er jordbundne, men de mentale 
prosessene deres omdanner det, legger det i et annet område, for dere tviler på dere selv, så dere 
tillater dere egentlig ikke å oppfatte på intuitiv bevissthets basis. 
 
Den er der allerede. Dere behøver ikke å ta kurs i intuisjon, i viten. Vet dere hvorfor jeg ikke har 
lyst til å holde kurs i dette? Fordi da blir dere mentale. Det er der allerede. Det er dere. Det er 
allerede i funksjon. Det handler egentlig om å stole på at det er der, stole på at det uansett ikke er 
deres søppel, og stole på at når det kommer inn, så prøver særlig sinnet å overta. 
 
Dette er forskjellige former for bevissthet som dere arbeider med akkurat nå. Dette er det mest 
åpenbare, for det er rett foran dere. Hvis jeg sparker dere i foten, kommer dere til å være bevisste 
på det. Dette er de frodigste. De skjer hele tiden. De driver dere til vanvidd. Dette er de mest 
naturlige, de morsomste og de enkleste, men de dere vanligvis skyver til side. 
 
Jeg stilte tidligere spørsmålet; ”Hvor er bevisstheten deres?” Det er et veldig godt spørsmål. Det er 
et veldig godt spørsmål. Noen av dere sier ”Her.” Vel, men er dere egentlig bevisste her? Jeg vil 
hevde at mye av bevisstheten deres er et eller annet sted dere ute, ute i et annet rike. Dere har 
holdt den der ute. Dere har hindret den i å være her. Dere har unngått den på mange måter. Dere 
har gjemt den et eller annet sted, og dere vet egentlig ikke hvor den er. 
 
Og når jeg stiller spørsmålet; ”hva er bevissthet?” så gir dere meg et mentalt svar. Dere sier 
”Klarhet.” Greit, men hva betyr det egentlig? Hva er bevissthet? Hva er bevissthet? 
 
Og jeg diskuterer med meg selv, noe som er ganske trivelig, om vi bør definere dette eller ei, om 
vi skal holde det åpent? Jeg har bestemt meg for at vi skal definere det til en viss grad. 
 
 
Tilstedeværelsen deres 
 
Bevissthet er klarhet (awareness), men for å si det mer konsist, så er bevissthet tilstedeværelsen 
deres. Tilstedeværelsen deres, ikke som en gave (tilstedeværelse=presence, gave=present) – jeg 
mener, vel, det er en gave – men tilstedeværelsen deres. Det er litt annerledes enn å være i Nå-
øyeblikket. Det ligner veldig, de er som søskenbarn, men det er tilstedeværelsen deres. 
Bevisstheten deres er tilstedeværelsen deres og det dere tillater dere å være bevisste på. 
Bevisstheten deres er tilstedeværelsen deres, og tilstedeværelsen deres akkurat nå er her, den 
befinner seg akkurat her. 
 
Bevisstheten deres er klarhet når det gjelder sanser, det mentale og det intuitive. Bevisstheten 
deres er tilstedeværelse, og spørsmålet jeg har til hver og en av dere er; hvor tilstedeværende er 
du? Hvor tilstedeværende er du? Hvor virkelig er du i øyeblikket? Hvor bevisst er du? 
 
Dere er mye mer bevisste enn de fleste andre mennesker. Det er så visst et faktum. Men denne 
kampen fram og tilbake er der fremdeles. Dere lurer fremdeles på ”Vel, hva betyr alt dette? Og hva 
er Ånd og hva er bevissthet?” 
 
Jeg vil akkurat nå be dere om å, uten musikk, uten ord, uten noe som helst, og uten denne vifta – 
bare en liten stund kjære Linda – føle tilstedeværelsen deres, om å være bevisste på 
tilstedeværelsen deres. Og før dere gjør det, komme dere ut av hjernen. Intet sinn i dette. Eh, 
ingen hjerne i dette. 
 
Bare trekk pusten dypt… 
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Hva er tilstedeværelsen deres akkurat nå? Ikke et annet sted, men akkurat her. Hva er 
tilstedeværelsen? 
 
(lang pause) 
 
Vel, noen av dere blir litt mentale når det gjelder dette. Dere er trenet til det. Menneskeheten er 
slik akkurat nå, alt blir mentalt, dere prøver å tenke på svarene. Det kommer ikke til å fungere. 
Noen av dere sier; ”Jeg har ikke den minste anelse.” Det er sannsynligvis det beste svaret, for i det 
minste åpner dere dere selv for det. 
 
Hva er tilstedeværelsen deres? Er du i kroppen, min kjære? Nei. Nei, det er du ikke. Er du i sinnet? 
Ja, til en viss grad. Er du fullstendig til stede, Engel? Nei. Nei, og det er greit. Du er i det minste 
bevisst på det, forstår du. Og dette er enkelheten og skjønnheten i det. 
 
Er dere tilstede? Hva er tilstedeværelsen deres? Når dere begynner å bli bevisste på det gjennom 
sansene, de fysiske sansene, til og med gjennom sinnet, og sinnet begynner å si “Er jeg tilstede?” 
Og så gjennom intuisjonen, kommer dere til slutt til å begynne å føle at dere er mer tilstede. Dere 
kommer til å begynne å føle mer rundt dere. Dere kommer til å være mer bevisst på at dere er 
tilstede. 
 
Og i det øyeblikk dere er bevisst på hva som er tilstede, hva som er der, vil dere begynne å forstå 
hva som ikke er tilstede. Dere kommer til å forstå hva dere har holdt tilbake. Da mine kjære, 
kommer dere til denne tilstanden av ren bevissthet som går utover alle disse formene for klarhet. 
Da kommer Jeg Er bevisstheten. Jeg Er bevisstheten, og det faktum at Jeg er tilstede, og det er alt 
som betyr noe. Jeg Er den Jeg Er, alle deler, alle biter, Bevissthetskroppen, alle aspekter, alle 
tanker, alle følelser. Jeg er fullstendig bevisst. Jeg Er den Jeg Er. 
 
Vel, mine venner, dere befinner dere i denne syklusen akkurat nå. Dere er i denne evolusjonen. 
Dere er i dette neste stadiet. Selv om jeg ikke var her og snakket om det, ville det uansett skje. 
Men ved å snakke om det, er dere bevisste på dette. Dere får klarhet. Til en viss grad tilfredsstiller 
det sinnet, en annen del av sinnet er enda mer forvirret enn før. Men nå forstår dere i det minste; 
”Det er dette som skjer med meg.” Dere blir mer tilstede, mer bevisste, mer klare. 
 
Det er et viktig faktum. Hvorfor? Og så skal vi få Zapharia til å komme fram. For som jeg tidligere 
sa, alt på Jorda er energi akkurat nå. Alt handler om energikonflikt, og det omfatter lys versus 
mørke, negativt versus positivt, energikamper. En kan på en måte si at det er den siste store 
kampen. 
 
 
Utover sinnet 
 
 For de fleste mennesker skjer energikampen egentlig i sinnet. Sinnet. Den blir ikke nødvendigvis 
utkjempet på slagmarken, den foregår i sinnet. 
 
Menneskeheten går gjennom en utrolig evolusjon, der den går ut av den mentale æraen som den 
har vært i veldig lenge. Det er diskutabelt, men en kan si at det i 800 til 2000 år har vært en 
veldig mental æra. Vi går utover dette, og som dere vet fra deres egne personlige opplevelser, så 
er det tøft. Hvordan kommer en seg ut av sitt eget sinn? Hvordan kommer en seg utover sinnet, 
det som har kontrollert og ledet og konsumert energi, den enheten som har krevd og konsumert 
enorme mengder av energi, sinnet? Ikke kroppen, sinnet. 
 
Massebevisstheten går gjennom dette akkurat nå. Det er ikke gjort i en håndvending, men før eller 
senere vil massebevisstheten utvikle seg utover sinnet. Dere gjør det akkurat nå. Dere har gjort 
det en stund 
 
 
Når dere går utover sinnet… hva finnes utover sinnet? Hva finnes utover sinnet? Rop det ut. 
 
SHAUMBRA 6 (kvinne): Integrert Bevissthetskropp. 
 
ADAMUS: Integrert Bevissthetskropp. Den er bra. Og både klarhet og bevissthet er utover sinnet. 
Dere behøver ikke lenger å tenke på ting, dere bare vet det. Dere behøver ikke lenger å prøve. 
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Og med det vil jeg gi dere hjemmelekse – hvis dere vil ha hjemmelekse. Hvis dere ikke vil ha 
hjemmelekse, så er det greit. Dette er flott hjemmelekse. Ja. 
 
Velg en dag mellom nå og den neste – vel, nå og Midtsommer Konferansen i Santa Fe – velg en 
dag, hvilken dag dere vil. Og på den dagen, ikke prøv. Det er enkel hjemmelekse. Ja! Ikke prøv 
den dagen. 
 
Vel, det jeg mener er at dere skal slutte å finne ut av ting. Slutte å prøve å organisere og 
planlegge ting. Slutte å prøve. Vel, det betyr ikke at dere ikke skal komme dere ut av senga, med 
mindre dere ikke vil. Men slutte å pushe det. Slutte med denne mentale aktiviteten. 
 
Når denne nagende tvilen kommer inn, når hjernens energiforbruk kommer inn, så ikke lek leken. 
Bare trekk pusten dypt; ”Det spiller ingen rolle,” og beveg dere videre. Legg merke til forskjellen i 
deres eget energinivå, og enda viktigere, legg merke til forskjellen i resultatet når dere slutter å 
prøve. Når dere slutter å finne ut av det, slutter å prøve å få det til å skje, slutter å bekymre dere 
for det, slutter å pushe det. Dere vet at dere prøver når dere får denne spenningen her oppe 
(hodet). Det er da dere trekker pusten dypt og slutter å prøve. 
 
Å, det krever enorm tillit, men det er fint. Det er morsomt. En dag. Og hvis dere vil, vær så snille 
mot dere selv at dere neste dag skriver ned det dere var bevisste på, det dere oppfattet, 
opplystheten deres, hvis det var noen, i forhold til dette, en dag uten å prøve. Vi skal jobbe med 
dette når vi samles igjen, jeg tror det er i oktober. 
 
Så med det, la oss trekke pusten dypt. 
 
Dere er bevissthet, dere er ikke energi. Energi kommer naturlig på plass og trer i funksjon for dere, 
fullstendig effektivt når dere blir klare, når dere blir bevisste på tilstedeværelsen deres. 
 
Bevissthet er klarhet når det gjelder alle de forskjellige tingene som foregår. Bevissthet handler i 
utgangspunktet om tilstedeværelsen deres akkurat her og nå, tilstedeværelsen i dette øyeblikk. 
 
 
Spørsmål og Svar 
 
Med det er det en ære og en glede å be Zapharia (kanalisert av Lee Harris) om å være sammen 
med meg på spørsmål og svar. Linda vil ta med mikrofonene til publikum. Dere kan spørre hvem 
dere vil om det dere vil, så lenge det er Zapharia eller meg selv. (Adamus humrer) Så vi gir 
Zapharia en liten stund til å justere seg. 
 
(pause) 
 
Og, min kjære Lady, jeg vil be deg om å – når du er klar – gi oss litt informasjon om deg selv, om 
forholdet ditt til budbringeren Lee, og så tar vi spørsmål. Og bruk så mye tid du vil. 
 
ZAPHARIA: Hm. Fint, fint. Velkommen til den varme boksen Jorda. (latter fordi det er nokså varmt 
i rommet). Dette rommet kunne ikke ha vært mer passende, for det representerer det som foregår 
på planeten deres akkurat nå. Det dere ser i massen er atskillelsen fra de gamle ytre måtene når 
det gjelder å føle og tenke. Folk kommer i kontakt med disse delene av seg som har behov for å 
rense seg, og det er ikke vakkert. 
 
For de av dere som er sensitive er dette veldig vanskelig. Det treffer dere. De av dere som har vide 
energifelt, trekker dere inn. Gå til Jorda, ta av dere skoene, ta av dere sokkene. Sett de nakne 
beina på Jorda. Hun vil fortelle dere at alt er greit. For å gå gjennom denne døden av det gamle, er 
den samme prosessen som skjer når en kvinne blir mor for første gang. Kvinnen dør for alltid, for 
når morsaspektet er aktivt, er kvinnen forandret for alltid. Og dere blir alle mer modne, ikke bare 
når det gjelder Jorda, men når det gjelder hverandre, og det er det transformasjonen av bevissthet 
vil gjøre i samfunnet deres. 
 
Det vil bevege seg bort fra det individuelle fokuset og de begrensede strukturene som har vært 
veldig lenge. Massene vil oppleve dette, og vil i stedet tillate transformasjonene å komme fra 
hjertene deres. Gi slipp på veldig mange av sinnets begrensninger, og bringe folk tilbake til 
enkelheten ved å ha omsorg for seg selv, omsorg for andre, takknemlighet for denne muligheten til 
å være i live, som når som helst kan taes bort. 
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Så det vil bli en god del frykt, og de neste tolv månedene vil bli de mest intense. Etter ca. 18 
måneder med disse transformasjonene, vil verden begynne å roe seg litt mer, for den nye verden 
vil bli født. Sjokket, sorgen vil forsvinne. For disse som, i motsetning til mange av dere, ikke har 
følt dette nivået av renselse inne i den menneskelige kroppen sin på veldig lenge, er det en 
strålende tid å være i live. 
 
Og for de av dere som har kjedet dere noen år, er dette avsparket for alt. Men vær klare, mange 
av dere har vide energifelter. Dette er ikke tiden for å utvide. Dere vil vite når dere skal utvide. Når 
det gjelder de av dere som i dette siste tiåret har gitt kjærlighet, medfølelse, gaver til andre for å 
hjelpe dem til å transformeres, så har det allerede antent massen. De behøver ikke lenger å 
oppmuntres, og mange av dem vil sparke og slåss og slå rundt seg. 
 
Så jeg sier klart til de av dere som er veldig sensitive; kom tilbake til dere selv. Det vil innebære å 
gi slipp på noen få levninger som dere har holdt på for å emosjonelt være forbundet. Det vil 
innebære litt sorg for dere, men sett de bare beina deres på Jorda. Hun vil fortelle dere at alt er 
vel, og at hun balanserer seg perfekt, noe hun behøver for å tillate at denne planeten og livet på 
den fortsetter på en ny måte. Fint. Takk Adamus. 
 
ADAMUS: Javisst, og kan du gi oss litt bakgrunn når det gjelder forholdet til Lee? 
 
ZAPHARIA: Det har vært aktivt eller åpent på en verbal og kroppslig måte i fire år. Men når det 
gjelder historien min sammen med ham, så har det vært liv på begge plan, både fysisk og 
energetisk. Og han opplever en integrasjon av mannlig og kvinnelig som kommer fra mitt 
kvinnelige. Så vi samarbeider kontinuerlig om det. Ja. 
 
ADAMUS: Og hvilke råd eller forslag vil du gi budbringeren din Lee nå som vi befinner oss foran 
alle disse menneskene og kameraene? 
 
ZAPHARIA: Ha. Vel, han måtte komme over seg selv tidligere i dag (Adamus humrer) for å la meg 
komme fram. Så det er en kontinuerlig prosess med å roe ham ned. (publikum ler) 
 
ADAMUS: Javisst. Og hvorfor er det slik at budbringeren din har denne uroen? 
 
ZAPHARIA: Han frykter eksponeringen, og er også usikker på hva jeg vil si med hans ansikt og 
hans navn. (latter) 
 
ADAMUS: Javisst. Og det er forståelig at han eller Cauldre eller de andre har denne engstelsen, og 
hva er rådet ditt til oss, til dem når det gjelder å forholde seg til disse tingene? 
 
ZAPHARIA: Frykten og skyggene inneholder større og større lys. Så ettersom han har lært seg å gå 
mot dette, og tillatt oss å guide ham inn i det, så sier han at han lærer kontinuerlig. 
 
ADAMUS: Utmerket. Så, er dere klare? Spørsmål? Spørsmål. Vær våkne. Hallo Tobin. 
 
TOBIN: Hvorfor skapte Gud oss? 
 
ADAMUS: Hvorfor Gud skapte oss? 
 
KERRI: Han vil også vite hvorfor – han tenker mye på dette – hvorfor Gud lar det skje slemme 
ting. 
 
ADAMUS: Utmerket spørsmål. 
 
KERRI: Og jeg har fortalt ham at Gud er en kvinne.(latter) 
 
ADAMUS: Fra barnemunn. Så hvorfor skapte Gud oss, og hvorfor lar Gud slemme ting skje? 
Zapharia? 
 
ZAPHARIA: Vel, når det gjelder menneskelige vesener, så laget Gud deg av deg selv. Du bestemte 
deg for denne menneskelige opplevelsen for å komme og ha det moro og for å lære å elske, og 
noen ganger skjer det vanskelige ting. Men når vanskelighetene går over, kommer det mer lys. Da 
kommer det mer evolusjon, for dette er den store opplevelsen – å se hvordan en energetisk kan 
jorde seg i fysisk virkelighet. Dette er et sentralt tidspunkt når det gjelder dette. 
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ADAMUS: Og Tobin, Gud laget deg fordi Gud elsket seg selv så mye at han ville at andre, som deg, 
skulle vite hvordan det var – å bare være forelsket. Det er derfor. Og Gud laget deg fordi han da 
får oppleve hvordan det er å være en liten gutt. Takk (publikum applauderer) 
 
Jeg har virkelig en vennlig side. (latter) 
 
SPØRSMÅL FRA SHAUMBRA 7 (kvinne): Jeg har vært veldig svimmel, og jeg vil gjerne vite om du 
har noen forslag til hvordan jeg skal håndtere det og gjøre det beste ut av det. 
 
ADAMUS: Ja. (til Zaphira) Jeg tar dette først, så kan du følge opp. Stå på en veldig, veldig høy 
bygning og se ned. (latter, Adamus humrer) Svimmelhet. Svimmelhet er atskillelse fra den gamle 
fysiske kroppen. Det er DNAet ditt som forandrer seg. Det er faktisk Punktet ditt av 
Tilstedeværelse på denne planeten som forandrer seg. Hvis du ikke allerede har gjort det, så har 
du kanskje lyst til å høre på Re-Order (Omorganiser-også oversatt til norsk) sesjonen som vi laget. 
 
Så alt forandrer seg. Den måten dere var akklimatisert til magnetisme, elektromagnetisme, 
polaritet, alt som har å gjøre med fysisk balanse, forandrer seg. Svimmelhet er faktisk et godt tegn 
som forteller at det skjer noe. Så det beste å gjøre når det gjelder svimmelhet er å ikke prøve å 
skyve det bort, men bruke litt tid til å trekke pusten dypt når du føler det, og tillate kroppen å 
omforbinde seg på forskjellige måter. Det er faktisk veldig sunt. Zapharia? 
 
ZAPHARIA: Når det gjelder deg og kroppen din. Hvis du setter deg på bakken, ikke bare føttene 
dine, men sitter med rota di ned, og holder på jorda med hendene dine, åpne håndflater. Og i det 
øyeblikk, hvis du kan, tillater at frykten for svimmelhet kommer tilbake til kroppen din, og så føler 
at du jorder deg inn i Jorda. For det er ikke bare planeten som skifter, noe du som sensitiv føler, 
men du stiger også fort opp. Og når du ønsker å trekke inn energien din for å holde deg borte fra 
andres emosjoner som du ikke vil skal gå gjennom ditt system, så pulserer dette deg fortere opp 
enn du er vant til. Så tillat deg å sitte på denne vakre Jorda som har tatt vare på deg og hatt 
omsorg for deg i veldig mange år, og hvis du kan, øv deg på å trekke frykten tilbake, og tillat den 
å bare forvandle seg gjennom kroppen din, og Jorda vil trekke den ned. 
 
ADAMUS: Fint. Gå og gjør det! 
 
SHAUMBRA 7: Gå og sette meg på Jorda? 
 
ADAMUS: Ja. Ja, ja. Utenfor. Hvorfor gjøre det i byen? Du er her oppe. Gå, og ikke på terassen, 
men ut – dit ut. Strålende. Strålende. Åh, neste spørsmål. Lenger bort. 
 
JEAN: Hei Adamus. Som du vet, så leter vi etter et nytt hus, og for noen uker siden fortalte du 
meg at det finnes et bedre enn det vi bor i. Og jeg fant et vakkert hus ikke så langt herfra, og med 
en gang jeg ble forelsket i det, ble jeg full av all slags tvil. 
 
ADAMUS: Ja.  
 
JEAN: Og mangel på klarhet. 
 
ADAMUS: Ja. 
 
JEAN: Og nå kan jeg ikke bestemme meg for hva som er best. Hva er dette? Jeg er ikke vant til å 
være så tåkete. 
 
ADAMUS: Javisst. La Linda komme hit fram igjen med mikrofonen. Og hvis det er greit, vil jeg 
gjerne be Aandrah om å svare på dette, for det er…hun er direkte forbundet. Så Aandrah, 
situasjonen er: funnet et hus, elsker det, uro og tvil. Hva er det som foregår? 
 
AANDRAH: Kan du ta imot??  
 
Pust veldig dypt. Stå veldig stille i kjernen av deg. Ta imot kjære deg. Kan denne storheten få lov 
til å komme? Vil du ta imot? 
 
Pust veldig dypt. Kom tilbake til stillheten, og når du befinner deg i stillheten av ja, vil du vite 
veldig klart at du er verdt det. Du er storheten. Ta imot. Ta imot for deg. Takk. 
 
ADAMUS: Fint. Zapharia, hva sier du? 
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ZAPHARIA: Det er ingenting å legge til dette med å ta imot, men husk, det er en prosess. Og når 
dere begynner å åpne dere for noe, må søppelet i kjelleren renses ut når dere skal oppgradere. Så 
tillat denne prosessen gjennom deg. Tillat at kjelleren renses, akkurat slik du hver dag bruker 
toalettet for å skape plass for mer mat. Dette er mer nærende mat som du tillater deg å ta imot. Et 
hjem er deg. Det er skallet ditt. Det er veldig symbolsk for kroppen. Dette er en veldig finurlig 
prosess, flytting, så ønsk det velkommen. 
 
ADAMUS: Og jeg vil også legge til noe… (han stiger opp på en stol)… slik at jeg kan se dere bedre. 
Det handler ikke om dette huset, det handler om hvilket som helst hus du ville flytte inn i. Og det 
handler om problemene dine, egenverdet, alle mangelproblemene dine – flere liv med mangel, 
selvpåført, idiotisk mangel – og alt kommer fram. Så det spiller ingen rolle om det er dette huset 
eller et annet. Det har ingenting med det å gjøre. Sinnet ditt sier; ”Vel, det handler om dette 
huset.” Nei. Det handler ikke om et hus. 
 
Et hus er deg. Huset ditt er den integrerte Bevissthetskroppen din. Så samtidig er det en stor 
metafor som pågår og som handler om; er du klar til å være i huset ditt? Så du lar alle disse 
aspektene yppe seg, alle disse temaene kommer fram, all denne mangelen på å ta imot. Hvorfor vil 
dere, Shaumbra, dette? Jeg spør dere alle, ikke bare Jean. Hvorfor gjør dere dette? Dere har den 
aller vakreste muligheten. 
 
Metaforisk sagt, så er det gull i bøtter og spann som er klare til å komme inn. Det er bølger av 
energi som venter. Støtte er allerede på vingene, klar. Det er veldig mye som bare er klart til å 
komme inn og tjene dere, og dere sier; “Jeg vet ikke om jeg er verdig. Jeg vet ikke om jeg 
fortjener dette. Jeg vender meg fra det.” Så hva, så dere kan komme fattige tilbake til enda et liv, 
være forvirret igjen? Slik at dere kan ha alle slag problemer igjen? Nei. 
 
Min kjære Jean, det er slik det er. Jeg gir deg ingen ny sjanse. Slik er det. Kom over det nå. Nå. 
Takk. (publikum applauderer) Og destiller det, for du har veldig mye innepakket i det. Og på 
toppen av dette inviterte du hele familien din og vennene dine til å komme og være hos deg, og de 
tok alle med seg problemene sine. Du sa; ”Ta med deg kofferten,” ikke alle emosjonene deres i 
kofferten. 
 
Og (til Shaumbra 7) min kjære, nå kan du komme inn igjen. Hun er kanskje overveldet av hete, 
men hun er ok. 
 
Så du er bokstavelig talt, du er som en sk…jeg sier ordet her, er det greit? Du er som en 
skittmagnet akkurat nå. Og du inviterer alle disse tingene inn i livet ditt i en tid da noe skal 
blomstre i livet ditt, noe som skulle være veldig bra for deg, og så inviterer du inn alle disse 
greiene som så absolutt er distraksjoner som kommer i veien. Du trenger det ikke mer. Gjør et 
valg om at du ikke vil leve slik.  At du vil leve tilstedeværende. 
 
Og min avsluttende kommentar – men jeg sier det nå, jeg avslutter ikke – er å leve bevisstheten 
deres. Dere lever med hjernen og på en måte med kroppen akkurat nå, alle sammen. Lev 
bevisstheten deres, klarheten deres, tilstedeværelsen deres. Lev det. Så… 
 
ZAPHARIA: Adamus, kan jeg legge til noe? 
 
ADAMUS: Javisst.  
 
ZAPHARIA: Vær bevisst på den kollektive mistroen til det fysiske akkurat nå, som vil påvirke dere 
alle. Det blir ikke stolt på det fysiske akkurat nå. Dere ser dette i økonomien. Dere ser det også i 
fysisk bevegelse. Folk er redde for å bevege seg, redde for å reise. Det er kollektivt. Kvitt deg med 
den delen som er kollektiv, og du kommer tilbake til deg selv. 
 
Skjønnheten ved mistillit til det fysiske er at det får alle tilbake til magien i sin egen ånd, sin egen 
sjel, som ikke har behov for å organisere det fysiske. Det har simpelthen behov for å være, og så 
kommer det fysiske. 
 
ADAMUS: Utmerket. Takk. Neste spørsmål for den som tør. 
 
SUSAN M.: Hei. Kan du beskrive livet i 2013 og utover det? 
 
ADAMUS: Åh, vil du ta det først? 



	   21	  

 
ZAPHARIA: Hmm, ikke akkurat det. (latter)  
 
ADAMUS: Det var derfor jeg ikke ville ta det først. (latter) 
 
ZAPHARIA: Det vil bli litt lettere i desember 2012, men fram til da er det behov for denne perioden 
med nedriving og oppbygging. Nyskaping kommer tett og fort, og dette er de tingene som 
nyhetskanalene deres ikke vil fortelle dere. 
 
Dere vil se død overalt på nyhetskanalene deres, for det kollektive har behov for å behandle sorg. 
Dette vil ikke være tilfelle for et mindre antall medlemmer på planeten deres. Men, det vil ikke bli 
snakket så mye om disse nye skapelsene før på midten av neste år. Det er da det blir forventet, 
men det vil bli mer balanse i tidevannsbølgen av sorg og død, og livet kommer gjennom de nye 
måtene. Så det er ikke lett å forutse nøyaktig hvordan livet vil bli. Langt mindre strengt, og det vil 
bli mye mer ekte, og takknemligheten for livet og det å leve vil bli høyere enn noen av dere 
noensinne har sett i samfunnet deres.  
 
ADAMUS: Så absolutt, og jeg vil legge til noen ord. Akkurat nå er det en tid med kaos, og kaos er 
ikke ille. Kaos får energi til å bevege seg. Det neste dere vil legge merke til, sannsynligvis tidlig i 
2013, er enda mer atskillelse enn før, for kaos er som et filter. Det atskiller ting, og atskillelsen 
kommer ikke nødvendigvis til å være mellom slike ting som de som er mektige og ikke mektige, 
eller mellom rike og ikke rike. Det kommer essensielt til å være atskillelsen mellom bevisste 
vesener versus ubevisste vesener. 
 
Disse neste årene må planeten… menneskene må stille spørsmålet; ”Skal dette være en planet for 
bevissthet som går framover, forbi 2012, eller skal det være planeten for de ubevisste?” Det 
kommer til å bli litt vanskelig å sameksistere for disse to. 
 
Bevissthet kan sameksistere med ubevissthet, mangel på bevissthet, men det er veldig vanskelig 
for ubevissthet å være i nærheten av høy bevissthet. Så denne planeten må gjøre noen valg om 
hva denne planeten vil være. Det spiller ingen rolle. Det er massevis av nye Jorder som blir født 
akkurat nå, og som har en høy bevissthet som direkte kan tilskrives det arbeidet dere alle har 
gjort. Det spiller ingen rolle om dere drar dit eller til den Tredje Sirkelen deres, eller alt som er 
nevnt. Takk. 
 
SPØRSMÅL FRA SHAUMBRA 8 (kvinne): For ti år siden gjorde jeg arbeid som jeg følte var veldig 
mye meg, og på utsiden fungerte det ikke på den måten jeg trodde det skulle gjøre, og jeg hoppet 
tilbake til forretningsverdenen, og jeg har gjort det veldig bra. Men en del av meg visste alltid at 
det egentlig ikke var der jeg skulle være. I begynnelsen av året begynte jeg å få flere alvorlige 
helseproblemer, og jeg visste at det var som det var. Jeg mener, ikke i begynnelsen, for det må 
treffe en slik. Og jeg har gjort en masse drømmearbeid, og plutselig falt på en måte synkronistisk 
Adoula arbeid i fanget på meg, ganske uventet. Vi er ikke en del av Shaumbra, det bare kom til 
meg, og jeg visste med det samme at det var dette det var meningen at jeg skulle gjøre. Jeg 
trener sammen med Kathleen (Haws) men det er omgitt av en masse frykt, fordi jeg beveger meg 
bort fra det jeg er vant til. (stemmen begynner å bryte sammen) Så hvis du har noen råd eller 
oppmuntring. 
 
ADAMUS: Så absolutt. Madam, vil du begynne? 
 
ZAPHARIA: For deg er dette en bølge av liv som vil motvirke den dødheten du har hatt i kroppen 
for å holde deg i forretningsverdenen. Og forstå at det ikke er noen bedømmelse av 
forretningsverdenen, for forretningsverdenen i seg selv er liv i bevegelse og utvikling i bevegelse. 
Men for en som er så veldig sensitiv og åpen og utforskende som du, var livet to halvdeler – den 
delen av deg som kan åpne seg og være ånden din, og den delen av deg som kan knuse ånden din 
og gi så mye av ånden som du kan til denne forretningsverdenen du eksisterte i, for i den 
verdenen var barrierene mot å ta imot høye. 
 
Så dødheten i kroppen din som til slutt dukket opp, denne kompaktheten som måtte være i deg for 
å kunne overleve i den verdenen du ville gi til, går nå motsatt vei. Og grunnen til at du er så 
tiltrukket av å bringe livet gjennom på en slik bevisst måte, er ikke bare fordi du har en gave når 
det gjelder dette. Og å være i akkurat den verdenen og holde lyset ditt så lenge var intet dårlig 
kunststykke. Gratuler deg selv med det du gjorde. Se aldri på det som et feilgrep. Du brakte lys til 
et veldig tungt område. Det er fantastisk, og nå vil du tillate deg å reparere ved å føde liv i og for 
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andre på den mest fokuserte og åpenbare måte. Og dette vil bringe tilbake livet til alle cellene 
dine. 
 
ADAMUS: Takk. Og for å legge til… (publikum applauderer) Takk. For å legge til… forresten så 
elsker de deg (til Zapharia) De elsker deg. Ja, de elsker… (publikum responderer ”ja” og 
applauderer) 
 
ZAPHARIA: Dette er et kjærlighetsfullt sted. 
 
ADAMUS: Så for å legge til noe, og nå elsker jeg spørsmålene. Jeg pleide ikke å like dem, men nå 
elsker jeg spørsmålene. Og de er veldig relevante for alle. Spørsmålet som blir stilt her er en del av 
alles spørsmål. Strålende.  
 
Så slik er det; for ti år siden var ikke verden klar for deg. Du har en veldig dynamisk energi, 
fokusert – laserfokusert – energi. Den var ikke klar for deg. For å si det slik, så utforsket du 
farvannet for å teste forskjellige ideer når det gjelder bevissthetsutvikling, potensiell healing, men 
det var ikke klart, og det er det nå. 
 
Du gikk inn i forretningsverdenen der du kan bruke laserfokuset ditt til visse ting – du leker ikke 
med disse overflodsproblemene – du lekte der til du satte opp ting i veien som stoppet deg og sa; 
”Det er tid for å komme seg ut av dette,” for som mange av dere vet, er forretningsverdenen 
veldig forførerisk. Jeg mener, den er veldig forførerisk, og den nærer seg på energi, og det er et 
storartet sted for å få energi. Det er et storartet sted for energivampyrer. Du ga deg selv fysisk 
ubalanse for å si; ”Våkn opp. Nå er det klart.” Verden er klar, du er klar. Adoula arbeidet kommer 
til å bli en fantastisk ny begynnelse for deg, og derfra kommer det til å blomstre. Og ja, vi kommer 
kanskje snart til å se deg her framme. Så takk. 
 
Og for å destillere det ned; stol på alt som har skjedd. Ingenting var noe feilgrep. Du er nøyaktig 
der du skal være. Nøyaktig. Takk. Fint. Neste spørsmål. 
 
JANE: Hvorfor har jeg hatt så mange merkelige fornemmelser i kroppen, og også følt intenst sinne 
og frustrasjon? 
 
ADAMUS: Vi bare drikker. Jeg håper det er greit. (pause mens de drikker) Åhh! Vi drikker 
fremdeles. (latter) 
 
Merkelig kropp, av et par grunner. Hvor ærlig vil du jeg skal være? Du vet at når jeg spør om det, 
så kommer det til å svinge. 
 
Et par ting, når du… du befinner deg i en slags merkelig paradoks, veldig sensitiv, du skriver 
forresten godt – Cauldre må snakke med deg, men du skriver godt – er veldig sensitiv, åpner opp, 
og du kommer til å føle alt. Cauldre sa tidligere at han følte han klødde fordi jeg var i nærheten – 
ikke på grunn av meg, han burde ta Benadryl for det – men energi. Energi klør, og energi gir 
kroppsverk og smerter og kramper og det foregår merkelige ting. Fordi du blir mer 
tilstedeværende, mer bevisst på ting, kommer kroppen til å bli mer bevisst. 
 
Problemet er sinnet ditt. Sinnet sier; ”Hva er galt med meg?” Det høyere selvet ditt, Jeg Er burde 
si; ”Det er ingenting galt. Jeg blir bare mer bevisst på energier.” Du bør lytte til ham (ektemannen 
Marc) av og til. Ingenting er galt. (Marc sier ”takk, takk, takk”, mye latter) Det er ingenting galt. 
Alt er som det skal, men du har likevel behov for å komme sammen med Jean og si; ”hvorfor 
fortsetter du med å sette opp dette?” Hvorfor… dere har skrevet noe strålende, men tviler på dere 
selv. Dere er klar for et nytt hjem, men blokkerer for det. Dere klør litt på rompa, og, dere vet – 
ikke din, men hans – og dere bekymrer dere for om dere har en sykdom. Nei, dere bare…  
 
Shaumbra, destiller ting nå. Det er veldig enkelt, og det er ikke noe galt med mindre dere vil tro at 
det er noe galt, da vil det være det. Universet og dets fysikk er ganske bokstavelig. Hvis dere vil at 
det skal være noe galt, så blir det slik. Hva velger du min kjære? 
 
Så dere kommer til å få kroppsting. DNAet… hvis dere bare visste hva som egentlig foregår når det 
gjelder alt det indre arbeidet i alle cellene deres og i biologien deres, og dere… dere forløser 
nedarvet karma som gale, og det fortsetter å komme tilbake igjen og prøver å angripe igjen, og 
dere fortsetter å gi slipp. Alt dette skjer. 
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Trekk pusten dypt. Jeg vil gi deg et råd som jeg ga en annen for et par år siden. Hun fulgte det 
aldri, og jeg ser ikke på noen med hensikt. Få deg en flaske vin helt for deg selv, drikk den, og 
ikke bekymre deg for det. Slutt å lure på ”Vel, kommer den til å skade meg? Har den kjemikalier? 
Kommer den egentlig til å ha dårlig effekt på det som skjer i DNAet mitt? Kommer vinen til å 
ødelegge noe i fremtiden min?” Drikk denne vinflaska! (publikum ler og applauderer) Det var det 
hele. Takk. Jeg elsker skrivingen din. 
 
ZAPHARIA: Du er ikke bevisst på, eller aksepterer ikke hvor vakker og perfekt du er. Og emosjoner 
fungerer slik at de lager kontrakter med sinnet. Så for deg har nedtrykthet vært en livsopplevelse, 
om og om igjen – vært nedtrykt, vært nedslått – og sinnet ditt har vanskelig for å gi slipp på disse 
historiene. Så når sinnet kommer fram, så får det ikke komme fullstendig ut. Det gir bare 
gjenklang rundt hodet ditt og lager nye tanker, nye historier. 
 
Så vær bevisst på størrelsen på kreativiteten din. Sinnet kommer fra basen, og basen er livet. 
Basen er skapelse. Hvis du lar disse pulsene av sinne komme ut av deg, og mange kvinner 
dømmer seg selv fordi de er sinte og det bør de ikke gjøre, for når dere dømmer dere selv for 
sinne, så stenger dere det inne. Det første steget er å bestemme deg for å aldri mer bedømme deg 
selv. Selv om du er sint på hele verden og deg selv, så er første steg å bestemme seg for å aldri la 
sinnet få fortelle deg at det er galt. Og gradvis, når dette sinnet forsvinner, når denne korken på 
toppen av vinflaska ikke lenger er der for å holde inne sinnet som finnes i vinen, så vil du ikke bare 
skrive. Du vil male, du vil danse, du vil synge, du vil skape liv for andre utover noe du har sett. 
 
Menneskelige vesener løper i mønstre og sykluser, og til og med når det gjelder de av dere som 
utvikler dere, så blir frø av syklusene igjen. Syklusen deres har veldig lenge vært å tro det 
drittpratet andre har fortalt dere om dere selv, og ikke se det ekte speilet som dere ser inn i. I 
stedet ser dere på det fargede, for dere husker alle de gangene dere har blitt kritisert. 
 
Blås bort denne korken. Vær så rasende du har lyst til. Anerkjenn skaperen inne i deg, og se denne 
vakre, elskelige ånden der ved siden av deg som den sanne refleksjonen av den kjærligheten du 
har til deg selv. (publikum applauderer) 
 
ADAMUS: Og kjære Linda, kan du gi Jane en Adamus pris`? 
 
LINDA: Det skal jeg. Nå tror jeg det er tid for oppsummeringen, og jeg skal sørge for at Jane får… 
det er fem minutter… 
 
ADAMUS: La oss ta et par spørsmål til. 
 
LINDA: Det er fem til… (litt latter) Så Awakening Zone faller ut? 
 
ADAMUS: Nei, nei, nei, nei. Det er… ikke vær bekymret. 
 
LINDA: Greit, takk.  
 
ADAMUS: Så, Adamus pris til Jane. Og mens du er der bak, gi også en til Marc. (applaus) Nå får du 
et valg, akkurat som David; penger eller Adamus pris? (Marc sier ”jeg tar penger”, mye latter) 
(Jane vil ha begge deler) Hun vil ha begge deler. Hvorfor ikke? (mye bifall og applaus) 
 
Takk for at du tok poenget mitt. Javisst, du kan få begge deler. Så absolutt. Du vil forresten bruke 
disse 20$, de vil forsvinne, og du vil glemme det. Hun vil bruke 20$, og fremdeles ha Adamus 
prisen som hun om mange år fra nå kan vise deg. (latter) 
 
Et par spørsmål til. Og Linda bekymrer seg for lytterne på Awakening Zone, men det er i hvert fall 
inne til 5:30. Så, spørsmål. 
 
SUSAN H.: Hallo der.  
 
ADAMUS: Hallo. 
 
SUSAN H.: Kan du kort fortelle oss hvordan unge mennesker oppfatter begivenhetene i verden? Og 
som Shaumbra og omsorgspersoner generelt, hva bør vi være oppmerksomme på for å støtte dem 
i denne tiden? Takk. 
 
ADAMUS: Zapharia? 



	   24	  

 
ZAPHARIA: Jeg liker den kongelige kronen din. For det første, så er det en misoppfatning blant 
voksne om at barna som kommer inn nå har den samme oppfattelsen, eller det samme nivået av 
mental tragedie i forhold til å gå gjennom det som skjer i denne verden. De er fremtidens livskraft. 
Men det er mer forvirrende for dem at de blir opplært på den gamle måten. Det er enda mer 
forvirrende for dem enn det var for de av dere som tidlig visste at dere var sensitive men ikke 
visste hvordan dere skulle bli dere selv fordi dere fulgte veiledningen til de voksne rundt dere. Det 
er derfor barna nå for tiden er mer heftige, mer livlige. De kan lukte drittpratet i samfunnet mye 
raskere enn mange av dere kunne. Så de går ikke gjennom de kompakte emosjonene som mange 
av dere måtte jobbe med å forløse dere fra. 
 
De er ild og ånd. Det de trenger er sannheten. Mange vil likevel ønske å verne dem mot det som 
foregår. Denne ”frykten for barna” mentaliteten når det gjelder det som foregår på Jorda er der 
fremdeles. Barna er hellige. Barna er de nye voksne. Det er det en må huske på. Og dere behøver 
ikke å beskytte barna mot sannheten, for det finnes ingenting som de ikke allerede vet. Jo mer 
kjærlighet og veiledning dere gir dem, men også mer respekt for deres egen ledelse, så er det det 
viktigste. For mange av dem som har kommet inn er klare til å aktiveres 10, 20, 30 år tidligere enn 
dere, klare til å lede. Dette er viktig. 
 
ADAMUS: Javisst. Og det er en ting de unge mer enn noe annet ønsker fra dere – å se at dere kan 
stole på dere selv. De er veldig intuitive, de er mye mer energieffektive, men de har behov for å 
føle at dere kan stole på dere selv. Og når de ser det og føler at de kan gjøre det, kommer de til å 
stole på seg selv. Fint. 
 
VICKI: Hvem er jeg egentlig? 
 
ADAMUS: Filosofisk spørsmål.  
 
ZAPHARIA: Hvem er du egentlig ikke? Hvem vil du være om tre sekunder? Valget er alltid ditt. 
Dette er problemet når det gjelder menneskelig definisjon av identitet. Det er derfor mange 
befinner seg i krise akkurat nå. Ikke på grunn av sin egen identitet, men identiteten i 
lønningsposen, ansettelsen, hjemmet, konsistensen i værmønstrene. Dere er frie. Det er dette som 
er så vidunderlig. Dette vet du, så du kan leke med det hele tiden. Det er budskapet ditt til andre. 
Du er glede. (applaus) 
 
ADAMUS: Og kjære Vicki, det spiller ingen rolle. Sett fra mitt synspunkt, er du en strålende 
skuespiller. Du kan være den du vil. Eller var spørsmålet ”hvem var jeg?” Åh. 
 
Så, neste. Vi har tid til to spørsmål til.  
 
MCKENZIE: Jeg har et mål som jeg vil nå, og jeg stiller egentlig ikke dette spørsmålet for meg 
selv, jeg stiller det for andre mennesker som går gjennom det samme som jeg, for jeg vet allerede 
hva som kommer til å skje. Men, vel, målet mitt er at jeg vil bli en verdensberømt veterinær. Og 
jeg har venner og familie som sier; ”Å, nei, det er for stort. Å, du kommer ikke inn på college med 
dine karakterer. Å, det kommer ikke til å skje. Du må satse på noe mindre. ”Nei, det er det jeg 
skal. Og jeg har en annen venn som vil bli stor innenfor litteratur, og det er folk som sier til henne; 
”Å, nei, det er ikke lurt. Du bør gjøre noe annet.” Og hun har gitt etter, og bestemt seg for å gjøre 
noe annet, selv om… 
 
ADAMUS: Og spørsmålet er? 
 
MCKENZIE: Det har jeg glemt. (hun fniser) Det er…bør en lytte til andre når en har en ide? 
 
ADAMUS: Og hva er svaret ditt? 
 
MCKENZIE: Nei. 
 
ADAMUS: Fint. Takk. 
 
ZAPHARIA: Jeg vil si noe om ideen din om verdensberømmelse. Husk at en simpelthen blir 
verdensberømt når hjerter og sinn har blitt berørt om og om igjen, slik at en hel masse mennesker 
som du på en eller annen måte har berørt plutselig kjenner deg, og da får du denne merkelappen 
”verdensberømt”. Det er en masse å forholde seg til energetisk. Det er ikke bare lys og moro. Å ha 
et kollektivt fokus på seg krever mye. 
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Nøkkelen for deg er at du vil berøre mange, og det begynner med en. Og husk at hvis du berører 
en, så vil de multiplisere det du har gitt dem til veldig mange. Så ta fra deg selv presset om å bli 
verdensberømt, for det kommer til å bli et press. Det vil bli noe som vil føre til at du ikke når 
målet. Vær verdensberømt overfor en person, for de vil alltid huske navnet ditt og hjertet ditt og 
gaven din. Det er alt du behøver for å bli tilfreds. (applaus) 
 
ADAMUS: Og min kjære, jeg skal være mye mindre veltalende. Dette er det jeg synes om mål… 
(han spytter på gulvet) Kvitt deg med målene. Mål er generelt sett veldig mentale. De er generelt 
sett basert på gamle opplevelser, og de er alltid veldig, veldig begrensende. Jeg er ikke tilhenger 
av mål. 
 
Vel, det er annerledes enn å føle lidenskapen og drømmen din. Det er ikke nødvendigvis mentalt. Å 
føle en lidenskap og føle inn i en drøm har ingen grenser, ingen krav. Det har ikke en gang titler. 
Så gi slipp på målene og føl inn i drømmene dine. Det er mye, mye mer effektiv energi i det. Takk. 
Ja. 
 
LINDA: Jeg hørte faktisk ikke noe annet spørsmål enn det at hun lurer på hvorfor ikke voksne vil la 
henne gå for lidenskapen sin, hvorfor de sier ting som ikke er så støttende for lidenskapen. 
 
ADAMUS: Ja. Men hun har allerede svart på det. ”Bør jeg lytte til andre? Nei”. Fint. Og to spørsmål 
til? (Zapharia nikker) Fint. 
 
ALAYA: Jeg har mulighet for å få fulltidsjobb på det colleget jeg går på, og i så fall må jeg slutte å 
delta på mange av de kursene jeg liker. Så jeg vet ikke. Nå veksler jeg fram og tilbake når det 
gjelder om jeg skal ta fulltidsjobb eller fortsette på college. Og jeg bare… jeg kommer på en måte 
inn i… ettersom jeg nærmer meg dette punktet, blir det nesten som en pingpong maskin. 
 
ADAMUS: Kan du se på Jane? Du kan få begge deler. Javisst. Du gjør det til enten/eller. Og du gir 
deg selv mentale grunner til at du kan gjøre bare det ene eller det andre. Du kan gjøre begge 
deler. Det er sant. Snakk med Jane. Du kan gjøre begge deler. 
 
ALAYA: Jeg kan gjøre begge deler.  
 
ADAMUS: Hun kan vise deg prisen og $20.  
 
ALAYA: Jeg kan fortsette å…  
 
ADAMUS: Åh, alvorlig talt, det gjelder dere alle. Dere er fremdeles opphengt i noe av dette 
enten/eller. Dere kan ha begge deler samtidig. Og dere kan ha tid og energi til å gjøre det. Dere 
sier; ”jeg har ikke tid”. Sier dere det? Sier dere det? 
 
ALAYA: Jeg kan gjøre det.  
 
ADAMUS: Ja. Takk. Zapharia? 
 
ZAPHARIA: Du må stole på kroppen din. Det kroppen din forteller deg er mer gledelig, mer åpent, 
mer fritt. Sinnet vil få det veldig travelt dette neste året eller så. Og husk at dette er valget mellom 
gleden din, kjærligheten din, og en ide basert på den gamle ytre verden med trygghet, en vei for 
vekst som veldig mange har følt er riktig. 
 
Vel, en kan ikke undervurdere kraften til det kollektive sinnet. Når mange tror på det, når mange 
ikke tror på noens lidenskap, slik som i forrige spørsmål, så overbeviser det sinnet om å slutte seg 
til dette for å forsikre seg om at du er trygg. ”Vil vi være trygge? Vi må følge gruppen, for det 
ligger trygghet i gruppen.” 
 
Dere kommer inn i denne verden som babyer, og er avhengige av mennesker. Det er veldig, veldig 
vanskelig å gi slipp på denne avhengigheten til gruppens kollektive sinn. Du beveger deg bare 
mellom den gamle og den nye verden. Den nye verden er ”Stol på kroppen, stol på følelsene.” Den 
gamle verden er ”Dette scenariet vil gi meg de beste følelsene.” 
 
ADAMUS: Utmerket. Takk. Og, intet press, men dagens siste spørsmål. 
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LARA: Da vi tidligere hadde disse øvelsene, hadde jeg en opplevelse under den tause pusten med 
Norma. Jeg følte freden og roen rundt dette. Og jeg likte virkelig musikken som ble spilt før jeg på 
en måte begynte å føle denne gjennomblødningen av det jeg følte da, denne dansen og 
bevegelsen. Og det skapte på en måte denne andre opplevelsen som var annerledes – en 
annerledes bevissthet mellom disse to. Og så fikk du oss til å være bevisste på hvor vi er nå, og 
jeg var bevisst på meg selv. Og så fikk jeg denne klarheten med å føle meg selv som om jeg 
spaserte langs sjøen og klatret over noen ruiner et annet sted. Så leker jeg bare en lek i sinnet, 
eller var det en eller annen form for sammensmelting som skjedde? 
 
ADAMUS: Jeg lar deg ta det først, ma’am. 
 
ZAPHARIA: Det musikalske sinnet er veldig kraftfullt for dere som føler dere tiltrukket av det, for 
musikk er kodede tall og kodede emosjoner. Så sinnet får en utrolig forløsning tilbake til emosjon 
gjennom å lytte til musikk, men sinnet er likevel tilstede. Så det er veldig kraftfullt, for det at 
sinnet fullstendig forsvinner, er ikke så veldig mye praktisert blant massene. Derfor kan musikk 
være portalen inn til de visjonære evnene, og det er vidunderlig. 
 
Så visjoner og emosjoner blir aktivert gjennom musikk. Du har en lang historie opp gjennom livene 
når det gjelder musikk. Du er en mester når det gjelder musikk. Du forstår den. Det er derfor du 
alltid har forbundet deg så dypt til den. La disse tallene, disse emosjonene ta deg. La dem lede 
deg. Stol på hvor de leder deg. De er mye sannere enn mange av tankene dine. Stol på dette 
selvet. 
 
ADAMUS: Utmerket. Og et utmerket spørsmål på slutten av dagen. Utmerket spørsmål når dere 
går ut denne neste måneden og føler inn i tilstedeværelsen deres, bevisstheten deres, leker med 
det. Dere vil komme til det samme dilemmaet: Finner dere på dette, eller er det virkelig? 
Konstruerer dere det bare her oppe som en liten lek, eller er det noe som virkelig skjer? Svaret på 
det er; hva velger dere? Hva velger dere? Velger dere å være virkelige, eller velger dere å la sinnet 
late som om det bare er noe som er funnet på? Det er der den rene bevisstheten, og det er der 
dere, klarheten deres og bare dere, kan ta den avgjørelsen, dette valget. Det valget kommer ikke 
fra hodet eller fra kroppen. Det kommer fra deg. Vil dere tillate dere at det er virkelig? 
   
Jeg vil si at det er det største problemet dere står overfor akkurat nå. Dere befinner dere på en 
måte på denne… akkurat på nippet – på nippet til å få et pent hjem, på nippet til å få klarhet, til å 
være i stand til å få begge – og så stopper dere opp, og sinnet kommer inn og sier; ”Er dette 
virkelig?” Sinnet spiller sin defensive rolle, og sinnet spiller også gamle søppeltaper, det går inn i 
den gamle programmeringen. Det er der dere, tilstedeværelsen deres, bevisstheten deres trenger 
å tre fram og si; ”Jeg tar det herfra, sinn. Jeg tar det herfra.” 
 
Når dere støter på noen av disse utfordringene, og dere lurer på om dere tar det riktige valget, 
gjør det som er riktig, velger den rette karrieren eller slike ting, blir det møtt med et visst nivå av 
frykt, tvil og usikkerhet. 
 
Og da er det tid for å trekke pusten dypt og fortelle dere selv at alt er vel i hele skapelsen. 
(applaus) 
 
Grande Abbondanza! 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Denne oversettelsen er utført av: Gunn Remø.  
Korrektur: Wenche Mari Høgstad 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Tobias-materialet har vært tilgjengelig uten kostnader for lysarbeidere og Shaumbra verden rundt 
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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 
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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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