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Jeg Er den Jeg Er, professor Adamus av Suverent Domene. 
 
Velkommen til 2012. Velkommen til dette fantastiske året. 
 
Åh! Det er så fint å være her igjen – jeg er akkurat ferdig med en vidunderlig middag i Wien, og nå 
er jeg her sammen med dere! Hm, utover tid og rom, her, med dette fantastiske peisbålet… fint å 
se dere igjen. Jeg håper jeg ikke har misbrukt dere for mye tidligere. 
 
GABRIELLA: Nei. 
 
ADAMUS: Nei, nei, nei, nei, nei. Nei, nei. Fint. Det skal jeg gjøre i dag. Ha ha ha!! (latter) Fint å ha 
fyr på peisen. 
 
Hallo alle dere som er online (ser inn i kamera). Jeg vil ønske dere velkommen til denne 
samlingen. Bare kom litt nærmere med energiene deres. Og nå, fra denne siden (en annen vinkling 
på kamera), et bilde ved peisen. Her ser dere, slik har vi det i Cold Creek Canyon, Colorado. Hallo 
Crash (hilser Dave Schemel). 
 
Så kjære Shaumbra, vi befinner oss i 2012. Det har vært mange forventninger, mye snakk – og 
det har i seg selv skapt en masse energi. Hva om ingen hadde funnet disse Mayakalenderne, visst 
hva de skulle gjøre med dem? Hva om ingen hadde skrevet om dem? Hva hadde dette året da 
handlet om? Enda et år? Eh, muligens. Muligens. 
 
 
Potensialer 
 
Det er et år med veldig intense energier, og akkurat nå når vi setter i gang med møtet vårt, vil jeg 
faktisk trekke inn en gjest. Ingen typisk gjest, ikke et englevesen eller noen som har vært i 
menneskelig form, men jeg vil trekke inn potensialer. Potensialer. Det er egentlig det dette året 
handler om. Jeg vet at noen av dere har litt uro, men det er bare å puste. Jeg skal få Aandrah til å 
puste med dere om en liten stund. 
 
Potensialer. Strålende potensialer. Bedritne potensialer. Hvilke vil dere velge? Ahhhh! Store 
potensialer, energetiserte, fantastiske potensialer, katastrofale potensialer – hvilke vil dere velge? 
Hvilke vil dere velge? Det er et virkelig godt spørsmål. 
 
Men la oss nå puste dette inn. Puste inn disse potensialene. De er deres. De er deres. De er 
gjestene deres. De kommer til å være rundt dere hele året. De kommer til å være her, og være 
tilgjengelige for dere. 
 
Et potensial er noe som på en måte allerede er skapt. Det bringer inn en viss mengde energi 
akkurat nå, men venter på mer. Venter på at dere skal velge hvilke dere vil oppleve. 
 
Dette året… dette året vil jeg forutsi at dere alle kommer til å bli virkelig flinke til å velge 
potensialer. Dere har strevd med det tidligere. Mange av dere har gjemt dere for dem, disse vakre 
boblene av det som kan skje i livene deres. Eller dere har tillat andre å velge dem for dere, eller 
latt som om dere ikke hadde så mange potensialer – at dere ikke hadde like mange potensialer 
som en annen. Men dette året tror jeg, jeg vet, at dere kommer til å bli flinke til å velge 
potensialer. 
 
Det er vakker snø der ute. Ser dere? Dere har potensial for å gå på ski hjem igjen i stedet for å 
kjøre. (Adamus humrer) Mange av dere har strevd med potensialer. Dere har virkelig gjort det 
utfordrende. Dere har prøvd å overdefinere dem, prøvd å bli for mentale når det gjelder dette. Om 
ikke annet, hvis dere noensinne funderer på potensialer, så i stedet for å definere det i ord eller 
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utsagn, bare føl inn i det. Føles det bra? Føles det ikke bra? Føles det som en utfordring og et 
strev? Eller føles det som noe som er gledesfullt og enkelt? 
 
Et potensial er ikke nødvendigvis noe slikt som ”å bli rik”, eller ”bli friskere”. Som vi snakket om 
forrige måned, er det vanligvis mer begrenset – de menneskelige behovene, ikke nødvendigvis 
disse kombinerte behovene til sjelen og mennesket – dette som vi snakket om på siste samling om 
å virkelig være Livsdesignere; forbinde seg med og forstå hva som virkelig er sjelens ønske – ikke 
en sjel som eksisterer et sted langt borte, men ønske til sjelen deres som er akkurat her. 
 
Dette året tror jeg at dere virkelig kommer til å forstå potensialer, og jeg vil gjerne at de av dere 
som får denne ”aha” opplevelsen, og denne viten skal jobbe med andre – skrive bøker, holde 
workshops, hva det nå måtte være, jobbe med andre, holde et radioshow på internett om 
potensialer. For jeg tror det kommer til å være en av hovedtingene for Shaumbra dette året. 
 
La meg igjen gi dere et lite hint om energiene dette året; mer tilgjengelig energi enn noensinne. 
Noensinne. Og, som jeg nylig snakket om i leveransen min om Leveranser, så kommer disse 
energien inn fra forskjellige kilder. De kommer fra selve Jorda, fordi noen av energiene som har 
vært fastlåst i Jorda – Gaia – veldig lenge, blir forløst. 
 
Det forbauser meg alltid at folk begraver andre folk i jorda. Jeg har aldri helt forstått det ut fra et 
energetisk perspektiv – for det første, ut fra et forurensingsperspektiv, et eiendomsperspektiv – og 
fra et energetisk perspektiv. 
 
La oss si at – David, hvis du ikke har noe imot at jeg plukker litt på deg, for du har ganske mange 
år igjen. La oss si at du gikk over i morgen, noe du ikke kommer til å gjøre. Dette handler ikke om 
å se inn i fr… du har mange år igjen. 
 
La oss si at du gikk over i morgen, og at de la beina dine i jorda. Da er det en energi som blir 
værende der, som ikke drar sammen med deg. Jeg antar at for de som vil komme igjen med det 
samme, er dette bra. De tror de kan gjenforbinde seg med de gamle, døde beina sine. Det gjør de 
ikke, for det er uansett såvisst ikke energien i den neste inkarnasjonen deres. Som jeg tidligere har 
snakket om, så er dere ikke de tidligere livene deres. De er som søskenbarn. Men la oss si at beina 
dine befinner seg i jorda, at en del av energien din er der, slik at når du drar til den andre siden, så 
er ikke alt med deg. Du er fremdeles forbundet. Du har fremdeles et ankerpunkt i Jorda. 
 
Vel, ja, du er på den andre siden. Du gjør det du gjør. Du går gjennom livet ditt, noe som er 
ganske kjedelig. Du drar til den Nye Jorda, noe som er helt fantastisk. En del av deg er likevel ikke 
der. Jeg har alltid foretrukket kremasjon eller begravelse ved ild. Hvorfor? (noen sier ”det 
transformerer”) Det er en forvandling. Det forløser energien. Det får alt tilbake til naturlig tilstand. 
Bokstavelig talt så forvandler det, brenner ut den gamle energien deres. 
 
Vel, føler du det på den andre siden Pete? La oss si at du har dratt til den andre siden, og nå er de 
i ferd med å legge den gamle, døde kroppen din på ilden – inn i denne, ja – inn i ilden. 
 
ADAMUS: Vil du… føler du det på den andre siden? 
 
PETE: Nei. 
 
ADAMUS: Jo, det gjør du! Jo! Jo! (litt latter) Du er der på den andre siden, la oss si at det er tre, 
fire dager etter at du gikk over, kanskje en uke – det foretrekker jeg. Hvorfor? 
 
LINDA: Takk. 
 
ADAMUS: Hvorfor? En uke etter at dere forlater den fysiske kroppen. Hvorfor? 
 
KATHLEEN: Gjøre seg ferdig. 
 
ADAMUS: Gjøre seg ferdig. 
 
SHAUMBRA 1 (kvinne): Forløse gammel energi. 
 
ADAMUS: Forløse… ja, forløse energi. På en måte gi dere litt tid til å være der en liten stund. Men 
også for at folk kan fly inn fra andre steder, planlegge å komme og se dere. (litt latter) Være hos 
dere. Gi dem litt tid, det haster ikke. Syv dager er fint. 



	   3	  

 
Så David går over til den andre siden, og han forstår for et storartet liv han har hatt. Han forstår 
hvor mange venner han har hatt, hvor mange mennesker som elsket ham og at han elsket andre, 
opplevelsen, og han føler seg fin, og så begynner han plutselig å føle litt varme, at det er litt 
varmt. Det er ikke ille, det er ikke som å brenne, han bare svetter litt, som om han akkurat har 
spist en masse jalapeños. (Adamus humrer) Og plutselig forstår han; ”Åh! Det er nå de legger 
kroppen…” 
 
LINDA: Ohh! 
 
ADAMUS: Det er sant! 
 
LINDA: Ohh! 
 
ADAMUS: Han har fremdeles litt forbindelse til kroppen, føler fremdeles. Det er overhodet ikke 
smertefullt, bare litt svetting, litt, dere vet, føle seg litt varm. Det går veldig fort over. Og så… 
 
LINDA: Hva er romantikken i dette? 
 
ADAMUS: … så forstår plutselig David; ”Åh! Jeg er ferdig der. Jeg er ferdig med det. Det er over.” 
 
Så hvordan kom vi inn på denne morbide samtalen? Hva er dette, en begravelse? (Adamus 
humrer) 
 
Kjære Shaumbra, det er fantastiske potensialer for dette året 2012. Dere kommer til å lære 
hvordan dere virkelig kan føle inn i og bruke potensialene. Velge dem, og så følge med på hvordan 
de manifesterer seg. 
 
Så jeg vil påbegynne dette sammen med denne gruppen, med at dere skriver ned tolv verktøyer 
eller tolv tips for andre. Dette er deres tips, og så kommer jeg tilbake med min versjon etterpå. Så 
kan jeg få en tavle å skrive på? 
 
LINDA: Selvfølgelig kan du det. 
 
ADAMUS: Du har blokkert rommet mitt der. Jeg må flytte denne stolen. 
 
LINDA: Er det noe annet vi kan flytte for deg? 
 
ADAMUS: Det går bra. 
 
Før vi gjør det… takk David. Du vil så visst ikke gå over med det samme. 
 
DAVID: Dette er fint. 
 
ADAMUS: Dette er fint. Ja. Ja. Fint. 
 
 
Energier som kommer inn 
 
Så, før vi gjør det, la oss gå tilbake til dette konseptet med at det kommer fantastiske energier fra 
selv Jorda, mye av de gamle energiene fra de gamle beina blir forløst. Dette kommer fram. Det 
kommer inn energier fra de andre rikene, fra kometer, fra denne Planeten X, alle steder fra – 
solflammer og alle disse tingene – alt dette kommer inn. 
 
Hvorfor? Fordi dere har bedt om det. Bevisstheten deres har sagt; “Jeg vil gå til det neste trinnet.” 
Jorda – menneskeheten – har bedt om det, sagt; ”Vi er virkelig klar for en forandring.” Det er en 
oppdemmet bevissthet som har ønsket det, som lenge har ønsket det. Og det som er vanlig når 
det gjelder menneskelig oppførsel, folk – mennesker – er at de tenker ”Jeg vil dette”, men så 
kommer ting som tvil eller frykt eller bare distraksjoner inn, og så blir det på en måte borte. Og så 
sier de; ”Nei, vi vil virkelig, virkelig dette.” 
 
Vel, dere kan føle dette på denne planeten akkurat nå, det en kan kalle en elegant frustrasjon, en 
vakker frustrasjon. Mennesker er frustrerte over mange av de gamle tingene, og de vil ha noe 
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annerledes. Så skjønnheten i dette er at det tiltrekker seg energiene, og de kommer inn, og det 
kommer til å bli fantastisk, og sammen med det er potensialene deres. 
 
Så da kommer også spørsmålet; Hva vil dere egentlig? Vi har tidligere om og om igjen gått 
gjennom dette på samlingene våre, og mange av dere er fremdeles ikke klare. Hva vil dere 
egentlig? 
 
Og det er fint at vi har hatt disse samtalene, for det har fått dere til å vurdere noen av de 
menneskelige behovene deres. Dere vil ha helse. Dere vil ha rikdom. Dere vil ha kjærlighet eller 
forhold. Men det har virkelig fått mange av dere til å vurdere noen av de store tingene dere vil – 
ikke bare den menneskelige delen, men sjeledelen – og mange av dere kommer fram til sanne, 
indre forståelser. Dere vil for eksempel ha klarhet, ha fullstendighet, glede, dere vil ha viten. Så nå 
destillerer dere det virkelig. Dere destillerer det. 
 
Vel, når dere gjør det, så vet dere selvfølgelig at det fører til forandringer i livene deres, og det er 
ofte da dere blir opphengt. Dere kommer inn i tvil og frykt, og jeg skal forklare litt her på tavla 
nøyaktig hva som skjer når det gjelder all denne fysikken. Men dere begynner å bli mer klar når 
det gjelder hva som er viktig – hva som virkelig, virkelig er viktig – når det gjelder disse årene 
dere har i dette livet på denne planten med disse forandringene. 
 
Jeg gleder meg over å se at veldig mange av dere kommer dere bort fra skjebne og 
forutbestemthet. Det er viktig å komme over dette. Det finnes ingen. Det finnes ingen, med mindre 
dere kjøper dere inn i det, og da er det mye av det. Det kommer inn en masse påvirkning, men 
dere kommer dere virkelig utover det. 
 
Så når vi kommer inn i dette året som har utrolige energier – jeg hørte noen av dere snakke om 
det tidligere, at ting bare popper opp, til og med denne uken – la oss puste litt med Aandrah 
(Norma Delaney), for å virkelige balansere disse energiene. Og når vi gjør det, så bring dem dypt 
inn. Ikke vær redd for dem. Ikke ha dem utenfor dere. Bring dem dypt inn uten tvil eller frykt, 
uten å bekymre dere for at dere kan komme til å misbruke dem, men bring dem virkelig dypt inn. 
 
La oss begynne dette med litt virkelig energiaksept, integrasjon gjennom pusten. Så Aandrah… 
 
AANDRAH: Jeg ber dere, ta imot denne strålende gaven – alle sammen. Alle, som glitrer, stråler, 
danser rundt dere. Vil dere puste det inn? Ta det dypt inn i kjernen, tillat og ta imot med hver 
pust. 
 
Pust inn, pust ut, denne dype, sakte rytmen av ja. 
 
Åh ja, kjære dere. Kom. Kom, la oss danse sammen som aldri før. 
 
Føl dette… pust, ta imot… pust, ta imot… et pust om gangen. Et pust om gangen, setter seg dypere 
og dypere inn i dette strålende tempelet kalt en kropp. Hjemmet. Hjemmet for de strålende 
skapelsene, alle disse potensialene som har ventet på dere. 
 
Pust, ja, åh ja. Så villig til at dere skal komme, hver eneste dyrebare, pust ja… dypere og dypere 
inn i denne kjernen av stillhet. Ja. Ja. 
 
Føl… sans… pust, ja. Ja, med hvert et åndedrag, denne rytmiske dansen av ja. 
 
Pust, ta imot…pust, ta imot. Sødmefylt, sødmefylt vite… vite at potensialene har kommet for å 
omfavne, for å elske, for å berike, for å inspirere. 
 
Pust veldig dypt… veldig dypt for deg. Ja. Ja. 
 
Sødmefull, sødmefull feiring av deg. Ja. 
 
Et pust om gangen… et pust om gangen. 
 
Dypt, dypt… mye rom, mye plass, mye villighet til å ta imot. Ja, på grunn av gleden… på grunn av 
gleden ved å være den strålende skaperen. Ja. Veldig villig. Ja. 
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Et åndedrag om gangen…et åndedrag om gangen. Ja. Dere har mye plass. Mye plass for å lagre 
dem, legge dem bort, vite at fjær på fjær ikke tar noen plass, bare villighet til å tillate. Tillate, ja. 
Tillate villigheten til å ta imot. 
 
En pust om gangen. Føl dette – den varsomme rytmen. Et pust om gangen. 
 
Pust, ta imot… pust, ta imot. 
 
Ja. Ja. Takk. 
 
ADAMUS: Takk. Bare vent litt Aandrah. Jeg hørte at Cauldre snakket om stemmer i hodet tidligere. 
Det betyr ikke at de bor der, men det er små inntrykk. 
 
Så, mange dype energier, kraftfulle energier kommer inn dette året, og de kan kaste dere ut av 
balanse, eller de kan forsterke det dere velger. 
 
Så - med Aandrahs tillatelse, og med deres tillatelse – vil jeg be om at dere tar henne inn i hodene 
deres. Om at dere forankrer denne lille påminnelsen – påminnelsen om å puste. Vel, det betyr ikke 
at hun bor inne i hjernen. Det betyr bare at dere tar et lite energetisk opptak – ja, hun har ikke 
noe annet sted å være – men et energetisk opptak. 
 
Så etter som året går framover, ting skjer og blir dramatiske – i forhold til andre mennesker, eller 
til og med verdensbegivenheter – denne lille stemmen som sier… 
 
AANDRAH: Pust. 
 
ADAMUS: Pust, ja. Så la oss gjøre dette som et lite opptak – dere kan forløse det når dere vil – 
men en forankret påminnelse. 
 
Så vi tar et lite bilde av det. 
 
AANDRAH: Takk. Denne anmodningen er bare til deg. Ta imot. Ta imot denne pusten. Den kommer 
med slik pomp og prakt, bare for deg. 
 
Pust. Pust ja – ja til deg, til gleden over å la deg være elsket. 
 
Ja. Åh, ja. Det er veldig mye til deg her. Hvert pust, hvert pust er for deg – fyller deg, elsker deg – 
ja, oppliver gleden som lever i deg. 
 
Pust ja for deg. 
 
ADAMUS: Fint. Så når dere gjennom året føler at dere blir kastet ut av balanse, bare trekk pusten 
dypt. Dere vil høre Aandrah. Dere vil høre Aandrah som minner dere om å puste. Jeg tror ikke hun 
kommer til å puste for dere. 
 
AANDRAH: Nei. 
 
ADAMUS: Nei, nei, men denne lille påminnelsen. Takk. Takk Aandrah. 
 
Så vil dere også høre et lite opptak fra meg. (latter) Og hva tror dere jeg vil si? 
 
Jeg vil si at jeg er sammen med dere hvert et steg på veien. Det er jeg virkelig. Jeg har 
sannsynligvis hatt mer glede og mer tilfredshet ved å jobbe sammen med dere de siste årene enn 
noe annet jeg har gjort. Vi har en masse tid sammen, også når vi ikke er sammen som dette, eller 
på en workshop, men mine kjære venner, dere er ikke alene om dette. Dere må gå gjennom 
opplevelsen. Dere må gjøre valgene, men jeg er sammen med dere – noen ganger trekker jeg 
pusten dypt sammen med dere, noen ganger tilbyr jeg oppmuntring og støtte, noen ganger latter… 
mange ganger latter faktisk. (latter fra publikum og Adamus) 
 
 
Verktøy og Tips for 2012 
 
Så la oss gå inn i dette. La oss utvikle listen – og min kjære Linda, kan du skrive på tavla? David 
tar mikrofonen – tolv verktøy eller tips, og dette skal vi publisere. Vi – Jean, Jean gjør det – vi skal 
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offentliggjøre dette, legge det ut på innretningene deres, internettinnretningen, og se hvor langt 
det går. Se hvor vidt det sprer seg, og dette skal ikke ha navnet mitt overalt på seg, men heller 
deres. 
 
Så, tips. Hva vil dere si til andre – familie, venner, hvem som helst – noen som kommer til dere for 
å be om hjelp dette året? La oss destillere det. Ikke kom med lange utredninger. Det må være noe 
vi kan skrive. Jeg tror ikke vi kommer til å trenge mer enn to og en halv side. Så, hvor skal vi 
begynne? Mikrofonen til publikum David. Linda, er det greit for deg å skrive? 
 
LINDA: Det går fint. 
 
ADAMUS: Fint. Tips nummer en. 
 
 
Tips#1 – Utover sinnet 
 
SUSAN: Hold deg ute av sinnet. 
 
ADAMUS: Ute av sinnet. Fint. Hvordan gjør en det? 
 
SUSAN: Puster. 
 
ADAMUS: Puster. Den er fin. 
 
SUSAN: Synger… 
 
ADAMUS: Men la oss si at dere … 
 
SUSAN: … danser, kjører motorsykkel. 
 
ADAMUS: Ah! Ja. Men la oss si at dere puster og så går dere rett tilbake til sinnet igjen, hva da? 
Hvordan kommer en utover det? Enda mer pusting, ja, men… 
 
SUSAN: Skaper noe. 
 
ADAMUS: Skaper noe. Javisst. Javisst. Skaper noe. 
 
LINDA: Så vil du at nummer en skal være “utover sinnet?” 
 
ADAMUS: Utover sinnet. Vel, en masse mennesker ville si; ”Så, hva er utover sinnet?” 
 
SUSAN: Det spiller ingen rolle. 
 
ADAMUS: Vel, det kommer sannsynligvis til å spille en rolle for dem. For dere gjør det 
sannsynligvis ikke det, men for dem er det et skremmende forslag – å gå ut av sinnet. Det er det 
menneskene ser på som den høyeste form for intelligens. De ser på det som høyere enn noe annet 
– det er satt på en pidestall, lagt på alteret – sinnet. Mange tror at ved å gi opp det, så åpner de 
seg for å bli overtatt av andre entiteter, eller virkelig falle fra hverandre, opphøre å eksistere. Så 
hva vil dere si til dem? Hva er utover sinnet? Ja. 
 
MARTY: Forbinde deg til sjelen. 
 
ADAMUS: Forbinde deg til sjelen. ”Hvor er sjelen min?” vil de si. 
 
MARTY: Ikke i sinnet? (Adamus ler) Bare en vill gjetning… 
 
ADAMUS: Ikke i sinnet! Ja. Fint. Vel, og igjen, vi snakker ikke bare om Shaumbra her, vi snakker 
om listen vår som skal ut til andre. 
 
Så hvor er denne sjelen? Alle har forresten lett etter den, i – hvor lenge har du vært her David? I 
begynnelsen av dagens møte sa du ni milliarder år. Menneskene har lett etter den i evigheter. 
Engler leter etter sjelen sin forstår dere. En får ikke plutselig denne strålende bevisstheten om 
sjelen sin bare fordi en er engel. En befinner seg bare i et ikke-fysisk uttrykk. 
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Så hvor er denne sjelen? 
 
MARTY: I stillheten når en puster. 
 
ADAMUS: ”Alt jeg hører i denne stillheten er stemmer” (latter) ville de si. De ville si det. 
 
MARTY: Bring dem til stillhet. (latter) 
 
ADAMUS: Prøv det. 
 
MARTY: Det er en stilleknapp for disse. 
 
ADAMUS: Prøv det. Hvor mange av dere har klart å få disse stemmene i sinnet til å være stille? I 
alle meditasjonene deres, hvor ofte klarer dere å virkelig gjøre det? Ikke så veldig godt når dere er 
i sinnet. Når dere mediterer fra sinnet, er det nesten umulig å stoppe disse stemmene. Det er 
derfor Tobias og jeg selv ikke er så store fan av meditasjon slik det blir gjort. 
 
Den beste måten å meditere på er faktisk å gå en tur. Og, som Tobias sa; ”Meditasjon i hvert et 
pust, i hver opplevelse.” Det er ikke å være 20 minutter pr. dag i et rom for dere selv – gudene vet 
hva de egentlig gjorde den gangen – det er i hvert øyeblikk. 
 
Så tilbake til spørsmålet, utover sinnet – så hvis en er utover sinnet, hvor er en da? Jeg vil la David 
løpe med mikrofonen. 
 
ELIZABETH: Stol på følelsene dine. 
 
ADAMUS: “Åh, herregud.” 
 
ELIZABETH: Stol på vis- … jeg vet, neste. 
 
ADAMUS: Jeg spiller rollen med…”Skal jeg stole på følelsene mine? Følelsene mine gir meg bare 
problemer. Jeg har jobbet med å ikke føle. Familien min sier hele tiden ”Du er så emosjonell. Slutt 
å føle. Det er derfor jeg er i hjernen.” 
 
ELIZABETH: Tillit … 
 
ADAMUS: ”Jeg gråter av alt. Ikke gjør meg sint.” Jeg spiller selvfølgelig nå min kjære. 
 
ELIZABETH: Ha tillit til… nei, jeg er med deg. 
 
ADAMUS: Ja, det er du. 
 
ELIZABETH: Stol på… jeg vil si intuisjonen. Du vet, inspirasjon, intuisjon, det en har inne i seg. 
Følelsen. 
 
ADAMUS: Følelsen. 
 
ELIZABETH: … det er ingen tanke. Varmen… 
 
ADAMUS: Fint. 
 
ELIZABETH: … den indre forbindelsen. 
 
ADAMUS: Og jeg hørte det ble hvisket ord, det er en lidenskap. Det er følelsen. Ja. Ja. 
 
ELIZABETH: Ja, det er det. 
 
ADAMUS: Og poenget her er at det er vanskelig med ord. Og dere sier; ”Gå utover sinnet,” noe jeg 
tror hører til her oppe – og kanskje burde jeg skrive under ”Gå for opplevelsen”, noe som også er 
følelsen, lidenskapen – men, så absolutt, utover sinnet. 
 
ELIZABETH: Tillat. 
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ADAMUS: Den er fin. Den er fin. Det kommer til å skremme vannet av en masse mennesker, og 
hvis dere var på… la oss si et populært TV-show og sa dette, så ville dere få en masse hatske email 
etterpå. Dere ville få en masse mennesker til å si at uten sinnet, er en ingenting. Uten sinnet, 
kommer andre til å kontrollere dere. Sinnet er festningen. Sinnet er det som skaper dere, som 
skaper personligheten deres. 
 
Men det er et godt poeng, for dere går faktisk utover identiteten. Og hvis dere, når dere snakker 
med andre, hjelper dem til å forstå at det finnes en større identitet av dem selv – den omfatter 
sinnet, den omfatter kroppen, den omfatter alle deler av dem – men det finnes noe fantastisk, 
fantastisk der ute, og det kreves pusting og tillit og litt opplevelse å gå utover dette. 
 
Det gleder meg at dette kom opp, for det er en av de største utfordringene mange av dere har 
hatt. Dere gjør det nå. Dere går utover, men det har vært vanskelig. Dere prøver å gjøre det fra 
sinnet – det vil dere aldri være i stand til. Dere kan ikke tenke dere til oppstigning. Dere kan 
overhodet ikke tenke dere ut av sinnet. 
 
Så da koker det egentlig ned til å forstå forskjellen mellom tankene deres og en følelse, en mental 
aktivitet og den sanne lidenskapen deres. Det koker ned til forskjellen mellom å gjøre ting logisk, 
kontra å bare føle og oppleve disse tingene. 
 
For artister, de med ekte artistisk uttrykk, evner – alle har evner, men de som bruker dem – er 
dette lettere. De forstår på en måte. La oss si at dere maler noe, at dere egentlig ikke tenker på 
det, at dere opplever følelsene i det. 
 
Vel, en del av sinnet fungerer, velger de forskjellige fargene og må manipulere eller håndtere – 
ikke manipulere, men lede – penslene og lyset i rommet og alt annet, men plutselig kommer dere 
inn i en flyt og inn i en følelse. 
 
Det kommer til å være veldig viktig dette året, for det kommer til å ha ujevnheter, opp og ned, det 
kommer til å riste ut og alt annet, og det kommer til å være en tendens til å gå inn i sinnet når det 
gjelder dette, til å over-tenke. Det er da dere trekker pusten dypt. Dere hører Aandrah, som nå er 
godt implantert i sinnet – og dere kan forresten trykke på knappen og skyte henne ut når dere vil, 
det sitter ikke fast der inne – det er da dere hører denne stemmen som på en veldig elskelig, Quan 
Yin-aktig måte sier; ”Trekk pusten dypt.” Ahhh, opplevelsen. Ahhh, følelsen. Ah! Fint. 
 
Jeg følte noen få mennesker her var litt bekymret; ”Åh, herregud, nå har jeg denne andre entiteten 
i meg, og Aandrah og åh! Akkurat når jeg nå endelig oppdaget meg selv!” Ja, som Sart ville sagt; 
”Åh, skitt!” (latter) ”Nå har vi enda en der inne.” Nei, nei, nei. Dette er bare et mildt energetisk 
avtrykk som dere kan forløse når dere vil. 
 
Så fint. Den var fin. Neste på lista. 
 
 
Tips# 2 - Regler 
 
BARBARA: Jeg vil si at det neste på lista er, glem alle regler. Glem alt når det gjelder hva dere tror 
er godt eller dårlig, og bare lag deres egne. 
 
ADAMUS: Fint. 
 
BARBARA: Hvis dere virkelig tror at verdens ende kommer i desember i år, så la oss gjøre dette til 
litt av et år. 
 
ADAMUS: Ja, ja, ja! 
 
BARBARA: Det er det jeg vil si. 
 
ADAMUS: Hvis det tar slutt, så la det skje med stil. 
 
BARBARA: Akkurat! 
 
ADAMUS: Gå ut med strålende stil! Så absolutt. 
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BARBARA: Hvis det er det siste, la oss nyte, feire. Og ingenting spiller uansett noen rolle, ikke 
sant? 
 
ADAMUS: Javisst. Party hver kveld. (Adamus humrer) 
 
BARBARA: Akkurat. Bare følg lidenskapen, nyt og lev. Jeg mener, hvis det faktisk tar slutt, slik de 
tror, vel, da må vi få mest mulig ut av det. 
 
ADAMUS: Så, regler. Vel, det betyr – ja (til Linda) bare ”regler” for nå – det betyr at når dere drar 
herfra, så kan dere hoppe inn i bilen etter et par glass vin, og kjøre som fanden på de glatte, isete 
fjellveiene, og reglene er ikke deres? Riktig? 
 
BARBARA: Det var ikke det jeg mente. 
 
ADAMUS: Ahh! Det var ikke det du mente. Men… 
 
BARBARA: Så det er en advarsel her. (latter) 
 
ADAMUS: Ja. Det er behov for litt forklaring! (latter) 
 
BARBARA: Ja. 
 
ADAMUS: Så, javisst, og dette er også et utmerket poeng, for når vi har snakket om regler – ”Det 
er ikke deres regler” – så misforstår Shaumbra mange ganger, og de tror det handler om alle 
andre. Mange av reglene, mange av lovene, er avtaler mellom mennesker for å skape litt balanse. 
Så de er ikke nødvendigvis dårlige. 
 
Når vi – når jeg – snakker om regler, så snakker jeg om de reglene dere har for dere selv. Dere 
har mange flere lover i livsboken deres enn det finnes kommunale eller statlige lover. Mange flere 
lover når det gjelder hva dere bør eller ikke bør gjøre, hvordan dere skal kle dere, oppføre dere, 
være, hva som er godt og hva som er dårlig – alle disse reglene. 
 
Så spørsmålet blir – og jeg er fullstendig enig i at dette bør være på lista, regler. Spørsmålet blir; 
hvilke regler? Og hva skjer? Mener du fullstendig anarki i systemet? 
 
BARBARA: Nei. Jeg snakker om alle disse tingene vi har lært av andre mennesker, enten foreldre 
eller lærere som sier; ”Du bør ikke være slik. Du bør være slik.” 
 
ADAMUS: Ahh! 
 
BARBARA: Og når du ikke føler deg komfortabel med det, så er det da du vet at det ikke er ditt, og 
at det sannsynligvis er noe som ikke passer for deg, og da har du kanskje bare behov for å finne 
din egen måte å uttrykke deg på uten å gjøre alle andre ukomfortable, men være komfortabel i 
deg selv. Det er det jeg mener. 
 
ADAMUS: Så jeg vil si at når det gjelder regler, så har dere to tavler – steintavler. Den ene er de 
reglene som er pådyttet dere, impregnert eller innlagt i dere av andre – foreldrene deres, lærere, 
media, religiøse og spirituelle ledere… 
 
LINDA: Må. 
 
ADAMUS: Ja, må. Og de andre – den andre siden av tavla – er de reglene dere har hatt for dere 
selv. Noe ganger er disse i fullstendig konflikt, men det virker som om de fremdeles sameksisterer. 
Noen ganger ikke. 
 
Så, dette er fantastisk. Det som ville vært fint, var å først og fremst få inn ”Hva er ditt, og hva er 
ikke ditt?” i reglene. 
 
BARBARA: Akkurat. 
 
ADAMUS: Hva kommer andre steder fra? Typisk, er hvis dere sier ”Jeg må oppføre meg på en 
bestemt måte når jeg går i en…” – vel, la oss holde oss til dødstemaet vårt – ”… begravelse. Jeg 
gjør dette med hensikt for å få Cauldre nervøs. Han så noe på en internettside – jeg vet ikke 
hvorfor han går inn på slike ting, men – som sa at Crimson Circle var en dødskult. 
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LINDA: Wooo! Whooa! 
 
ADAMUS: Så, ja, det er det vi underviser i hver gang. Hvordan dø med ynde – så absolutt! (latter) 
Og verdighet! Ikke på den gamle menneskelige måten. Hvordan leve før en dør, det er faktisk… ja. 
Ja, kulten av å leve før døden. 
 
Så, vi holder oss til analogien vår om regler. Hva er deres og hva er ikke deres? Se litt på det. 
Mange av de tingene som er der er egentlig ikke deres. Så er dere klare til å forløse dem? 
 
Ta så en kikk på deres egne regler. Sånn sirka når – føl inn i det – sånn sirka når skapte dere den 
regelen? Tjener det dere lenger? Det betyr ikke at dere må ha anarki – det kan dere hvis dere vil – 
men det betyr forløsningen av energien bak regler, ekspandere seg selv. Komme seg tilbake til 
livet. Fint. 
 
BARBARA: Gi slipp på begrensningene. 
 
ADAMUS: Gi slipp på begrensningene. Javisst. Gjør du det? 
 
BARBARA: Jeg prøver. Ja. 
 
ADAMUS: Du prøver. Ja. Ja. 
 
BARBARA: Jeg prøver, så avgjort. 
 
ADAMUS: Du må holde det der riktig. Du må sitte rett. Ja, og du må reise deg og… (latter og 
Adamus humrer) Så, den var fin, utmerket. Takk. Takk. Jeg setter pris på innspillet ditt. 
 
 
Tips #3 – Tillit 
 
Neste på lista, og husk, vi har bare tolv i dag. Det er regelen. Det er regelen. Så vi vil gjøre disse… 
hva forteller dere verden om 2012? Hva er tipsene eller verktøyene? 
 
EDITH: Stol på deg selv. 
 
ADAMUS: Stol på deg selv, greit. 
 
EDITH: Og så kan du integrere opplevelsen inn i visdommen din. 
 
ADAMUS: Ja. Og la oss sette opp den der – tillit. Den er stor Edith. Den er stor, og la meg begynne 
med å dissekere den. Stoler dere på dere selv? Hun vil trenge mikrofonen lenge. (latter) Vi skal ha 
en samtale oss imellom. 
 
EDITH: Ja. Ja. 
 
ADAMUS: Ja. Ubetinget? Hundre prosent? 
 
EDITH: Ja. 
 
ADAMUS: Oppriktig talt? 
 
EDITH: Ja. 
 
ADAMUS: Fint. Utmerket. Takk. Takk for det svaret, for faktisk, akkurat som Kuthumi, sier også 
du; “Ja, jeg er opplyst,” og da begynner bokstavelig talt ting å skje. Så hva vil du si til mennesker 
som ikke stoler på seg selv? 
 
EDITH: Tvil kan føre til smerte. 
 
ADAMUS: Tvil kan føre til smerte. Jeg skal snakke om tvil senere. 
 
EDITH: Den kan gjøre deg fattig, sulten, dum. 
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ADAMUS: Vel, det vet de allerede! (latter, og Adamus humrer) Hvordan vet du slike kloke ting min 
kjære? 
 
EDITH: Jeg har selvfølgelig lært det av deg. (mer latter) 
 
ADAMUS: Nei, du har faktisk lært det av deg selv. 
 
EDITH: Riktig. 
 
ADAMUS: Så absolutt. Så tillit er et av de største problemene. Her kommer en masse mennesker 
til å snuble. De kommer seg gjennom nummer en og nummer to, og så treffer de på tillit. Og de 
forstår det ikke. De vil kanskje ha det. Det høres kanskje bra ut, men de forstår det ikke – hvordan 
det egentlig er å stole på seg selv – og det dukker opp veldig mange ting for å få dere ut av tillit. 
 
Det er nesten som om alt i… de har skapt denne virkeligheten der ute der alt handler om mistillit. 
Det er gjort gjennom valg, trossystemer, den måten de tiltrekker seg energi på, så nå har de skapt 
sin verden av mistillit. De lever i den. Så nå forteller alt dem at der er mistillit, særlig når det 
gjelder dem selv. 
 
Dette er veldig vanskelig, for energi er ganske bokstavelig for bevisstheten, og når det er mistillit, 
så skapes det mer mistillit, og nå lever dere i en verden av mistillit. Hvordan kommer en seg ut av 
den? Hvordan kommer en seg tilbake til det å stole på seg selv? Når alt som har skjedd med en – 
de går fra en strålende samtale om tillit med dere, går ut døra, og plutselig glir de på isen og 
bryter beinet – hva tror dere vil skje? Vel, de går tilbake til mistillit. ”Det var en masse drittprat”, 
som Sart ville ha sagt det. 
 
SART: Jepp! 
 
ADAMUS: Jepp. (Adamus humrer) Vi må gi deg et hint om når det er riktig å si dette. 
 
Hvor mange av dere har hatt lignende opplevelser? Dere har vært på en workshop, eller en eller 
annen samling, eller bare lest en inspirasjonsbok, eller hatt noe inspirerende i livene deres, og i 
neste øyeblikk ringer telefonen, og det er dårlig nyheter, eller dere glir og faller eller hva det nå 
måtte være. Og hva skjer? Dere går tilbake til tenkingen, og dere går tilbake til mistillit. Og så 
funderer dere på om dette kanskje ikke var noe for dere. Kanskje Ånden prøvde å si dere noe. 
Kanskje var dere på feil spor og… (han gestikulerer, noen sier ”kontrakt”)… kontrakt. Takk – jeg 
prøver å få det gjennom Cauldre i dag – så, kontrakt. 
 
Så tillit er fint, men hvordan lærer en å stole på seg selv? (noen sier ”valg”) Velge det, ja. Vel, dere 
kommer til å få en masse opplevelser som har med tillit å gjøre. Det manifesterer seg ikke med det 
samme, men dere vil få en masse opplevelser i forhold til mistillit for å hjelpe dere til tillit. Energi 
fungerer på en interessant måte. 
 
Hvordan lærer eller opplever en tillit til seg selv? Den er stor. Hvis vi kan svare på det, jøss, da går 
vi til et annet nivå. Ja? Vi trenger mikrofonen her. 
 
ALAYA: Aksept. 
 
ADAMUS: Aksept, ja. Jeg er enig, og det tror jeg alle her er, men dere forteller en person på gata 
om aksept. Nå blir de virkelig forvirret – tillit og aksept – to ting som er veldig, veldig fremmed. 
Jeg er fullstendig enig i det du sier, men hvordan destillerer vi dette? Hvordan får en noen til å 
stole på seg selv? (noen hvisker ”egenkjærlighet”) 
 
SHAUMBRA 2 (kvinne): Egenkjærlighet. 
 
ADAMUS: Egenkjærlighet. Ah! Nå kommer vi virkelig bort i noe av det vanskeligste! (latter) Så (til 
Linda) la oss skrive ”aksept, egenkjærlighet” under her. Ja, vi vet alle at det er riktig. Vi har alle 
hatt noen opplevelser med dette, men det er det vanskeligste et menneske noensinne vil gjøre. 
Det er det tøffeste en engel i de andre rikene noensinne vil gjøre. Det er – til syvende og sist – 
handler opplevelsen på Jorda om egenkjærlighet. Det er det vanskeligste. 
 
ALEYA: Tro. Tro. Tro at du kan gjøre det. 
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ADAMUS: Tro at du kan gjøre det? Det vil jeg argumentere imot, fordi, for det første, hva er 
basisen for tro? (noen sier ”fantasien”) Vel, hva er basisen deres for å tro noe, for…(noen sier 
”opplevelsen deres”) Opplevelsen deres. 
 
ALEYA: Men hvis en kan oppfatte en tanke, hvis en kan forestille seg noe, så tror en på det og 
stoler på at en kan gjøre det, og det vil skape. 
 
ADAMUS: Du kan. 
 
ALEYA: Jeg kan. 
 
ADAMUS: Du kan. 
 
ALEYA: Jeg kan. 
 
ADAMUS: Så dette er dilemmaet, hvordan relaterer en dette til andre mennesker? For dere ber 
dem om å ha tillit, og det er vanskelig. De har det til en viss grad, men tillit er som… tillit er å ha 
tillit til den lille begrensende hylsa de lever i når det er en masse ting utenfor dette. Tillit er faktisk 
en innsnevring, for på en måte innsnevrer folk seg selv. De skaper veldig begrensede – det er det 
de tror er tryggest – omgivelser, og de går ikke ut av dem. De lever i et lite rom i en stor bygning, 
og de vet ikke at resten av den finnes. 
 
Så for mange er tillit faktisk en begrensning. ”Jeg må leve smått, for da kan jeg kontrollere det og 
håndtere det.” Å be dem om å ha tillit til at det finnes en bygning utenfor det rommet de bor i? Ha 
tillit til at disse andre rommene i bygningen – hvis denne bygningen virkelig er der – ikke er full av 
alligatorer og tigrer og hekser? Det er… og jeg er ikke uenig, men jeg sier bare at dere skal føle inn 
i en vanlig person, eller til og med litt over det vanlige. 
 
ALEYA: Dette føles som mange av de samtalene du og jeg har hatt mange ganger. 
 
ADAMUS: Åh, det er det. 
 
ALEYA: Jeg vet. 
 
ADAMUS: Det er det. 
 
ALEYA: Av og til kan jeg ikke skrive fort nok når vi snakker om… 
 
ADAMUS: Ja, ja. 
 
ALEYA: Men, som eksempel. 
 
ADAMUS: Ved eksempel, ja. Og forresten, hvis det føles som en konversasjon, så er det fordi vi 
gjør dette, og det er en del av treningen for den Nye Jorda. Det er en del av det å forstå hvor langt 
dere er kommet når jeg stiller spørsmål som dette, og det er en del av destillasjonsprosessen vi 
befinner oss i akkurat nå, vi destillerer ned energier uten å skrive bok på bok, og dere vet, bind om 
dette. Hvordan får vi det virkelig ned til essensen? 
 
 
Tips #4 – Forløs forventninger 
 
Så. Javisst – tillit, aksept, egenkjærlighet. Vi lar det stå på tavla slik at vi kan bevege oss videre, 
men dette er store temaer. Et par kommentarer om dette, ja – og David vil ta mikrofonen – et par 
kommentarer om dette temaet. Dere må bare ta den rett ut av handa hans. 
 
LARA: Jeg tror at før en fullt og helt kan oppleve tillit, må en forløse alle forventninger om hva 
utkommet vil bli. 
 
ADAMUS: Der, takk. Forløse forventninger om utkommet. Er folk villige til det? Litt. 
 
LARA: Ja. 
 
ADAMUS: Litt. Halvveis. De sier; “Til en viss grad”, men de sier; “Det er derfor jeg er i leken, 
forventninger. Så hvorfor forløse alt dette?” 
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Det er interessant. Som hver og en av dere vet veldig godt, så gikk dere gjennom helvete – eller 
ikke - i prosessen med å forløse og til slutt ha tillit, akseptere, elske dere selv. Men dere gikk 
gjennom ting i livene deres som det vanlige menneske ser på som bisarre. Dere gikk gjennom 
opplevelser – enten det var å miste jobben eller forholdet, at noe påvirket helsa, eller hva det nå 
måtte være – ikke typisk det en kan kalle positive, menneskelige opplevelser. Men, til slutt forsto 
dere at det var nødvendig. Det var behov for å gi slipp. Dere måtte ha denne forbindelsen til 
sjeleselvet og innspill fra det, ikke bare det sju-år-gamle mennesket. 
 
Fint. Et par til. Vi har fire på tavle. Vi har bare to og ei halv side å skrive på, så vi må gjøre det 
kort. 
 
LINDA: Jeg kan skrive mindre. 
 
ADAMUS: Ja. Neste. 
 
 
Tips #5 – Forsikring 
 
GAIL: Jeg sa dette for en god stund siden, men jeg ville si til en vanlig person på gata; ”Det 
kommer til å gå bra.” 
 
ADAMUS: Ja. Verktøy – det kommer til å gå bra. Fungerer det? 
 
GAIL: Det fungerer for meg, for de vil ikke høre noen av disse tingene, selv om vi forstår det. 
 
ADAMUS: Ja. 
 
GAIL: Men vanlige folk som flipper ut, som akkurat har fått vite at de har dødelig kreft, mistet 
jobben, bare… det kommer til å gå bra. 
 
ADAMUS: Fint. 
 
GAIL: De vil bare føle en vennlig, elskelig hånd, noen som sier ”jeg prøver ikke å løse problemene 
dine, men det kommer til å bli fint.” 
 
ADAMUS: Shaumbra, skal det stå på tavla? ”Det kommer til å gå bra?” ( publikum responderer 
bekreftende) 
 
ADAMUS: Greit, fint. La oss skrive det. “Det kommer til å gå bra.” og jeg er faktisk enig med deg, 
for når dere sier det – når dere sier det, ikke andre, men når dere sier det – så står dere der som 
Standarder, som eksempler. Og når dere sier det, så er det ikke bare ordene som kommer ut av 
munnen – ”det kommer til å gå bra” – for selv om dere har hørt det før og dere vet at når ordene 
kommer ut av munnen deres, så er det – hvordan sier en det? 
 
SART: Dritt! (latter) 
 
ADAMUS: Det er en masse drittprat. Ja. Ja. Når dere sier det og dere er sammen med noen og 
dere sier; ”Det kommer til å gå bra”, så er der en energi. Øynene sier noe. Det er en selvtillit, for 
dere har vært gjennom det, og dere vet at dere kan komme gjennom det og fremdeles være 
intakt. Ja, dere har fremdeles noen problemer, men dere har denne selvtilliten; ”Det kommer til å 
gå bra. Hvorfor? Fordi jeg velger det. Hvorfor? Fordi energiene støtter meg. Hvorfor? Fordi jeg er 
en strålende skaper. Jeg Er den Jeg Er. Det kommer til å gå bra.” 
 
Og her kommer det et punkt – tilbake til dødstemaet vårt – dere bryr dere ikke en gang om dere 
dør. Det kommer til å gå bra. Det er bare en opplevelse. Og plutselig – og jeg spøker faktisk om 
dette med døden, for når en kan spøke med det, le av det, så er det plutselig ikke denne demonen 
på skulderen hver eneste dag. Plutselig forsvinner døden, for dere har valgt å leve. Så vi kan spøke 
med det, men det kommer til å gå bra. Jeg vil si at dette er stemmen til selvtillit og ånd. 
 
Vel, de vil ha en forklaring, og de kommer til å si; ”Vel, betyr det at jeg vil klare å betale alle 
regningene mine?” spørsmål – jeg spiller det vanlige menneske – ”Betyr det at jeg klarer å betale 
alle regningene mine?” Nei! Så absolutt ikke! For det spiller ingen rolle. Hvorfor? Søk om konkurs, 
det spiller ingen rolle. 
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Når dere begynner å fokusere på disse tingene og får øyeblikkelig respons – typisk menneskelig 
respons – og dere sier ”Det kommer til å gå bra”, og dere ser inn i sjelen deres og sier; ”Det 
kommer til å gå bra.” Sjelen lever evig. Sjelen har en strålende opplevelse. Og regninger? Eh, det 
spiller ingen rolle. Det kommer til å gå bra. Du vil kanskje kunne betale dem, kanskje ikke. Du 
finner kanskje et nytt forhold, kanskje ikke. Det kommer til å gå bra. Du lærer å elske deg selv. Du 
kommer til å forstå at du egentlig ikke trengte pengene. Du har all den energien du trenger. Det 
kommer til å gå bra. 
 
Greit, så her er dere. Dere forteller dem at det kommer til å gå bra, og de sier; ”Kommer jeg til å 
finne en ny jobb?” Og dere sier; ”Kanskje. Kanskje ikke. Det kommer til å gå bra.” 
 
EDITH: Dere kommer til å si “Stem demokratisk.” (mye latter, og Adamus humrer) 
 
ADAMUS: Så Edith velger å ta politikk inn i klasserommet vårt. (humrer) 
 
LINDA: Bedre at hun gjør det enn at jeg gjør det. (noen sier, “Bedre enn sex”) 
 
ADAMUS: Ja, bedre enn sex. Vi er oppe i fem. La oss gå til seks. David, mikrofonen. Det er en 
masse hender oppe. 
 
LINDA: Sarts hånd har vært oppe lenge. 
 
ADAMUS: Veldig aktiv gruppe. Veldig opplyst gruppe. Rupert? 
 
 
Tips #6 – Omfavn Forandring 
 
RUPERT: Tillat forandring. Til og med velg forandring. 
 
ADAMUS: Ja. Tillat forandring. Fint. 
 
RUPERT: Vær fleksibel, for forandring gjør at du ikke blir sittende fast. 
 
ADAMUS: Det er uunngåelig. 
 
RUPERT: Det er uuunngåelig. Så hvis en faktisk tillater det, eller til og med velger det på noen små 
måter, blir flyten gjennom livet faktisk enklere. 
 
ADAMUS: Hvorfor liker ikke mennesker forandring? 
 
RUPERT: Skremmende. 
 
ADAMUS: Hvorfor? 
 
EDITH: Det er ukomfortabelt. 
 
RUPERT: En vet ikke. 
 
ADAMUS: Det er ukomfortabelt. En vet ikke. Og jeg går tilbake til analogien min – å leve i et lite 
rom uten vinduer i en enorm, vakker bygning, men de har isolert seg i et rom fordi det er 
håndterlig. Det er kontrollerbart. De har lært hvordan de skal håndtere det. Disse andre rommene i 
bygningen er bare overveldende, ukjente, usikre. 
 
Men du snakker om forandring, og forandring er fantastisk. Gudskjelov for at det finnes forandring 
– takk dere selv for forandring – at det finnes en naturlig evolusjonsprosess der en egentlig ikke 
kan gå bakover. Dere kan egentlig ikke det, uansett hvor hardt dere prøver. Forandringen er 
uunngåelig. Så, men når dere sier til folk ”tillat forandring”, hva kommer de så til å si til dere? 
 
RUPERT: Hva mener du med forandring? 
 
ADAMUS: Det er det de kommer til å si – ”hvilken forandring?” 
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RUPERT: Vel, det kan være hva som helst, men jeg antar en kan si at hvis en faktisk kan tillate 
forandring på små måter i livet – bryte opp rutiner, velge små forskjeller, daglige ting – så vil 
andre forandringer som kommer, som det å miste jobben, miste partneren, hva det nå måtte 
være, alt dette kommer til å bli litt lettere. 
 
ADAMUS: Ja. Vel, og hvis du ikke har noe imot det, så vil jeg gjerne modifisere dette til ”Omfavn 
forandring.” 
 
RUPERT: Uh huh. 
 
ADAMUS: Omfavn forandring. 
 
RUPERT: Jepp. 
 
ADAMUS: Så det er ikke bare å tillate, men det er faktisk å omfavne og glede seg over det, og det 
er fantastisk. Og det kommer fortsatt til å være en bekymring om at de bare vil ha gode 
forandringer. 
 
RUPERT: Javisst. 
 
ADAMUS: Gode forandringer. 
 
LINDA: Ja! 
 
ADAMUS: Vel, ja, ja. Men er det ikke da en bedømmelse? 
 
LINDA: Jo. 
 
ADAMUS: Er det ikke viktig å hjelpe dem til å forstå at av og til er armen til pendelen som dette, 
frosset, den beveger seg ikke? En masse mennesker har den energien, det er ikke så mye sving 
der – og når den begynner å gå igjen, så vil den gå begge veier, de vil bedømme det som begge 
veier. Noe ser de på som bra, og noe som dårlig. Det kommer tilbake til punktet om tillit. Kan dere 
bare la denne pendelen flyte? 
 
Det kommer tilbake til det spørsmålet de kommer til å ha om hvem som får pendelen til å bevege 
seg. Blir den manipulert av et annet vesen, til og med ”sjelen”, som er langt borte og fjern for de 
fleste mennesker, eller Gud, eller de spirituelle guidene eller en gruppe engler? Så det kommer ned 
til hvem som får den til å bevege seg. Så kommer det ned til forståelsen av hvem de egentlig er, 
men de bare fornekter det. Så, fint. 
 
Neste på lista, og jeg vil gå til On, til Garret når det gjelder dette, for jeg har hørt at han hadde 
noe som var viktig tidligere denne uken, og det vil jeg gi deg kredit for. (latter når Adamus hvisker 
i øret til Garret) Så mens han prøver å huske hva han snakket om… 
 
GARRET: Men det er ikke det jeg vil snakke om! (latter, og Adamus humrer) 
 
ADAMUS: Du kan snakke om det du vil. 
 
GARRET: Kan jeg få to? 
 
ADAMUS: Ja, ja, så absolutt. To. 
 
 
Tips #7 – Le 
 
GARRET: Le. 
 
ADAMUS: Det var en av mine. 
 
GARRET: For dere kommer til å le av det om et år, så hvorfor ikke le av det nå? 
 
ADAMUS: Så absolutt. Så absolutt. (litt applaus) Dette er såvisst deres liste, men det er tre punkt 
jeg gjerne vil se der, og dette var det første – latter. 
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LINDA: Ganske fin mote i dag forresten, sort på sort, ja. 
 
ADAMUS: Reis deg så alle kan se. (Garret reiser seg en liten stund) 
 
LINDA: Sort skjorte, sort slips. Whoooo! (publikum responderer “Wooo!”) 
 
GARRET: Dette er bare kostymet mitt, akkurat som Sart har på seg et kostyme. 
 
ADAMUS: Og hva kaller du dette? (Adamus humrer) 
 
GARRET: Kostyme. 
 
ADAMUS: Så, fint. Latter – veldig viktig. Og vel, latter, dere vet, vi går ikke like mye i dybden på 
dette som noen av disse andre tingene. Enkelt. Jeg kan faktisk begynne med ”Le”. Dere kommer til 
å trenge det dette året. Dere kommer til å ville det. Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Og dere vet, når 
dere hører noen av disse sprø tingene, så ikke vær så skinnhellig og hellig. Le av det. Det kommer 
til å bli noen sprø ting i livene deres eller i verden – le av det. Det er bare forandringer som skjer. 
Det er virkelig det. 
 
Ja, noen ganger lider mennesker som følge av det, men på en merkelig, vidunderlig måte velger de 
det faktisk. Det er opplevelsen deres, det de vil – ikke nødvendigvis det dere vil – men evnen til å 
le. Det er det jeg elsker ved Kuthumi. Han kan få dere til å le, få dere til å gråte, få dere til å føle. 
Det er det Kuthumi gjør – føler. Det kommer til å være veldig viktig. 
 
Neste. 
 
 
Tips #8 – Drømmer 
 
GARRET: Slutt å bekymre dere om de slemme aspektene deres, de dårlige. Det er vanskeligere å 
integrere de uoppfylte drømmene deres. 
 
ADAMUS: Ja! Ja, uoppfylte drømmer. Det var en utmerket, utmerket observasjon. Det ble snakket 
om her om kvelden – jeg lyttet – og nå skal jeg faktisk finne en måte å… 
 
LINDA: Skal du destillere det? 
 
ADAMUS: Ja, men jeg skal gjøre dette på to nivåer. Først for dere. Det Garret snakker om her er 
integrasjonen av drømmene deres. Dere har brukt mye tid til å føle inn i mange av de integrerende 
aspektene – drømmene deres er et aspekt – dere har brukt mye tid sammen med alle disse andre 
aspektene. Nå kommer dere til dette punktet av destillasjon der drømmene deres integreres. Kan 
du forklare hva du mener med det? 
 
GARRET: Vel, mange ganger har vi disse fantasiene, disse drømmene, disse vidunderlige lystene 
som hjelper oss til å håndtere det som virker som dritt i livene våre. Vi rømmer inn i drømmene i 
livene våre. 
 
ADAMUS: Ja. Så vil du definere drømmen som noe som skjer om natta når en sover, eller… 
 
GARRET: Dette er dagdrømmer, fantasier. 
 
ADAMUS: Dagdrømmer, takk. Fantasier, drømmer kan selvfølgelig ha to betydninger. De kan bety 
hvor dere drar om natta, eller noen av lengslene deres, ideene deres, fantasiene deres, magien 
deres. Så integrasjon av drømmene. Du vil kanskje skrive… 
 
LINDA: Integrasjon? 
 
ADAMUS: Integrere drømmer – veldig viktig for dere dette året. 
 
Noen ganger krysser disse konseptene om drømmer og mål litt over i hverandre. Jeg er ingen fan 
av mål eller en masse planlegging – jeg forstår at dere må planlegge noen aktiviteter i detalj – 
men i en bredere betydning. Jeg er ingen fan av mål, for vanligvis legger dere mentale, og ofte 
urealistiske forventninger til dere selv i dette. 
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Men, drømmer kommer fra hjertet. Drømmer er åpne, uten å måtte gå gjennom en rekke steg for 
å komme dit med et definert utkomme. Drømmer har ingen avslutning i enden. Drømmer er åpne. 
De fortsetter å ekspandere, mens mål er veldig lineære. De stopper ved et visst punkt. 
 
Mange av dere har drømmene deres i et annet rike – dagdrømmene, det å føle inn i ting, 
fantasitingene – men de er der ute. De er utenfor den hylsen som vi skal snakke om litt senere. 
Dere tar dem ikke inn. 
 
Jeg tror kanskje dette er det viktigste for Shaumbra dette året – å integrere drømmene deres – for 
i drømmene deres finnes sjelen, visdommen deres, potensialene deres. Drømmer er potensialer. 
Sjelen deres er potensial. Så, integrasjon av drømmene deres, ta dem inn i denne virkeligheten. 
 
 
Vel, det betyr ikke at dere da må prøve å planlegge drømmene eller prøve å tvinge og utarbeide 
drømmene. Bare la dem flyte inn. Det betyr ikke at dere plutselig får behov for å – hvis du hadde 
en drøm om å danse på en stor scene i Frankrike, men er 78 år  gammel – så betyr det ikke at 
dere faktisk behøver å gjøre det. Dere forstår, det er her dere blir mentale og lineære. Dere kan ha 
denne drømmen og essensen av den, og gjøre det uten å måtte reise i det hele tatt. Dere kan ha 
den dynamikken i livene deres, integrert med dere. 
 
Når dere begynner å integrere, vil dere forstå at den ikke må oppfylles på en fysisk scene, Det 
behøver ikke å være på en stor scene i Paris, dere kan skape deres egen scene. Det behøver ikke å 
gjøres bokstavelig, slik sinnet av og til forteller dere. Dere ser etter den symbolske energien under 
overflaten. 
 
Den symbolske energien handler mer om uttrykk, det å synge, dele med andre mennesker. Det er 
symbolet. Den bokstavelige delen ville være å si ”Jeg må dra til Paris, og jeg må gjøre det på den 
scenen på den og den datoen, og…” Det er der frustrasjonen og uroen kommer inn, og det er der 
mistilliten kommer inn, for hvis det ikke skjer, så tror dere at dere har gjort noe galt. 
 
Når dere føler inn i drømmene deres og integrerer dem, så forstår dere plutselig at detaljene ikke 
spiller noen rolle. Dere ser inn i den underliggende energien – sang, glede, kreativitet, dele, energi, 
bevegelse – dette er viktige ting. Plutselig forstår dere at det bokstavelige – det dere trodde var 
bokstavelig – å måtte være på et spesielt sted med et visst antall mennesker, var irrelevant. 
Irrelevant. 
 
Fint. Utmerket. Dere blir tøffere og tøffere for meg hele tiden. (litt latter) Neste, vi skal ha fire til, 
og vi må gjøre dette fort, for vi må gå inn i… 
 
 
Tips #9 – Følg Hjertet Ditt 
 
RUTH: Vel, mitt er bare et utspring fra dette, å bare gjøre det hjertet vil. 
 
ADAMUS: Ja. Følge hjertet ditt. Kan vi si det – følg hjertet? La oss sette det opp her. 
 
Vel, hvis dere har lagt merke til det, så får vi mange av disse svarene som er veldig kompatible, 
men likevel på en måte i sin egen motsigelse. Følger du hjertet, så, vel, da må du ha tillit. Det er 
vanskelig å følge hjertet hvis en ikke har tillit. Og folk vil si til dere; ”Jeg prøvde det en gang, og 
det ble katastrofalt. Jeg endte opp med en boms. Vi giftet oss, og” dere vet, ”Det er det siste i 
verden…” Nei, nei. Det er å følge kjønnsorganene, ikke hjertet. (latter) Det er to forskjellige ting. 
 
Men ofte følger folk hjertene sine, og de får problemer. Hvorfor? Hvorfor? 
 
LINDA: Kompromisser. 
 
ADAMUS: Jeg skal fortelle dere det. Fordi veldig mange deler av dem selv fremdeles befinner seg i 
en lineær, mental dimensjon. En del av dem følger hjertet, men den store delen følger en annen 
vei – og de samarbeider ikke alltid. Før eller senere vil de, som dere, lære at alt kan være fra 
hjertet, og da beveger alt seg, ekspanderer kompatibelt, samtidig. Men til å begynne med når en 
person begynner å følge hjertet sitt, sender ut denne ene strålen, eller denne ene 
energiopplevelsen inn i hjertet, kan det være veldig vanskelig. Og så trekker de seg tilbake til det 
lille rommet sitt og sier; ”Det fungerte ikke. Det er en masse…” 
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SART: Dritt! 
 
ADAMUS: Takk. (latter, og Adamus humrer) Sart, hvis vi skal gjøre dette, må du være i beredskap. 
(latter) du må si ”dritt” før jeg i det hele tatt tenker ”dritt”, greit? 
 
SART: Det var jeg. 
 
ADAMUS: Ja, ja. Jeg vet hvor du var. 
 
Så, drømmeverden. Dette er bra, strålende, og disse er fantastiske. Vi gjør en masse fremgang. 
Fint. Tre til, og jeg ser selv etter to ting. Hvis de ikke er på lista, så tar jeg ut noe annet. David 
har… åh, ja. 
 
SART: Er det min tur? 
 
ADAMUS: Ja, det er din tur. 
 
SART: Adamus Pris til alle, så trenger vi ikke de andre elleve. (latter) 
 
ADAMUS: Så du foreslår å dele ut Adamus Priser til alle levende vesener på Jorda? 
 
SART: Alle levende vesener. 
 
ADAMUS: Alle levende vesener. Fint. Fint. Den liker jeg. 
 
SART: Og de er av gull. 
 
ADAMUS: Og de kommer til å si, “Hva er dette sty-…” 
 
SART: Dritt. (latter) 
 
ADAMUS: “Jeg ba om gull, og alt jeg fikk var dette …” 
 
SART (og publikum): Dritt! 
 
ADAMUS (humrer): Ja, takk. Jeg tror ikke det er nok plass på lista til å sette opp den, så… men 
godt forsøk. Godt forsøk. Ja. 
 
 
Tips #10 – Vær Oppmerksom på Drama 
 
MARY SUE: Greit, du må kanskje hjelpe meg med å finne ord på dette, men følelsen er ”Skaper du 
konflikt?” og jeg skal gi et eksempel. Ediths kommentar om å stemme demokratisk styrket akkurat 
republikanerne. (Adamus humrer) Du vet, det er som om konfliktene får oss til å fortsette med å 
slåss med hverandre… 
 
ADAMUS: Javisst! 
 
MARY SUE: … i stedet for å tenke på det store bildet. Vi ekspanderer ikke. Det får oss til å bli 
værende sammentrukket. 
 
ADAMUS: Javisst. Og jeg skal sette mine ord på det hvis det er greit for deg. 
 
MARY SUE: Greit. 
 
ADAMUS: Og vi kan kanskje til og med skape en graf som ser ut som et tegn som sier ”Vær bevisst 
på drama” som et av punktene. Det kommer til å være der ute som bare det dette året. Og faktisk 
”pass deg for drama” – i parentes – der det tidligere ikke eksterte drama. Drama kommer til å 
finne veien inn i alle tomme rom. Drama kommer til å finne veien inn i alle kjedelige øyeblikk. Det 
kommer til å finne veien inn i alle kløfter i sinnet i år. 
 
Folk kommer til å være overveldet av det, men hvis dere simpelthen sier til dem; ”Vær 
oppmerksom på drama, du behøver ikke å delta. Du behøver ikke å være der,” og så er valget 
deres. Men minn dem om at energiene er høye. Det er som å ha et elektrisk gjerde. Dere behøver 
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ikke å ta i det med hendene. Dere kan bare forstå at det er et ladet gjerde. Det er noe elektrisitet 
som går gjennom det. Gå gjennom åpningen. Ikke grip tak i gjerdet og prøv å komme dere 
gjennom på den måten. Takk. 
 
Fint. Vi har plass til to til. Det er fremdeles et som må være på lista. Vi har drømmer, vi har latter. 
Det er et til. David? Ja. 
 
JEAN: Det som virkelig har hjulpet meg, er å huske på at uansett – til alt og alle der ute – ikke ta 
det personlig. 
 
ADAMUS: Ikke ta det personlig, ja. 
 
JEAN: Det har virkelig reddet meg. 
 
ADAMUS: Åh, jøss, du tar den Hellige Gralen fra folk. De vil ta det personlig. Det knytter seg så 
visst til drama. De kommer til å ta det personlig, og mange av dem vil det, men ja. Og hvis jeg kan 
legge til noe eller omformulere det og si at det egentlig ikke handler om deg? Dere vet, i parentes 
– ikke ta det personlig – eller omvendt. Dere vet det. Det er – la oss sette det på lista her, elleve – 
”Det er ikke personlig.” 
 
LINDA: Det handler ikke om deg? 
 
ADAMUS: Eh, vel. “Det er ikke personlig.” 
 
LINDA: Greit. 
 
ADAMUS: Folk gjør det. De er investert i identiteten sin, og på en måte tar dere faktisk noe fra 
dem. 
 
LINDA: “Ikke ta det personlig.” 
 
ADAMUS: “Ikke ta det personlig,” og så i parentes, “det handler ikke om deg.” 
 
Så den kommer til å være tøff, men de som virkelig leter, de som virkelig har det vondt vil komme 
til å lytte til det, og de kommer kanskje til å skjønne. Så, fint. En til. Jeg er på jakt etter en til som 
hører hjemme på lista. 
 
SCOTT: Skap. 
 
ADAMUS: Skap? 
 
SCOTT: Ja. 
 
ADAMUS: For dere, ja. Ja. For Shaumbra, så absolutt. Når det gjelder andre, så vil de ikke vite hva 
i helvete det er dere snakker om. 
 
SCOTT: Greit. 
 
ADAMUS: Det burde være på lista, men jeg har et som jeg virkelig vil ha der. 
 
LINDA: Du har en agenda. 
 
ADAMUS: Jeg har en agenda. Så absolutt. 
 
CAROL: Tilgi deg selv. Slutt å banke opp deg selv. Det har hjulpet meg mange ganger. 
 
ADAMUS: Ja. Ja. Har du sluttet å banke opp deg selv? 
 
CAROL: Noen ganger. 
 
ADAMUS: Fint. Fint. Føles det bra når du gjør det? 
 
CAROL: Ja. Ja. 
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ADAMUS: Når du banker opp deg selv? 
 
CAROL: Nei! (Adamus humrer) 
 
ADAMUS: Fint. Javisst. Javisst. Men du vet, folk liker å banke opp seg selv. Hvorfor? Hvorfor? 
 
CAROL: Vel, det får dem kanskje til å føle seg som martyrer. 
 
ADAMUS: Ja. 
 
CAROL: Som offer antar jeg. 
 
ADAMUS: Det får dem til å føle seg levende. Og dette er ikke for tavla her, men et av de største 
problemene når det gjelder folk – mennesker – er at det er en tendens til å føle seg død. Dere 
kommer inn i disse fysiske kroppene i en fysisk virkelighet, og dere begynner faktisk å føle dere 
død. Så de gjør ting for å minne seg selv om at de er i live. Merkelige ting som å banke seg selv, 
drama – en masse drama. 
 
EDITH: Tatoverer seg. 
 
ADAMUS: Tatoverer seg. Ja. Ja. Har du gjort det Edith? 
 
EDITH: Nei, for helvete. 
 
ADAMUS: Nei. Nei. (Adamus humrer) Men de gjør ting for å føle seg levende. 
 
 
Tips #12 – Enkelt og Greit 
 
Jeg skal gi dere svaret på det neste. 
 
LINDA: Utålmodig? 
 
ADAMUS: ”Enkelt og greit.” Enkelt og greit. Vel, og dette mener jeg virkelig både når det gjelder 
dere og alle andre som ser på lista. Dere kan gjøre det på denne måten: vanskelig, strevsomt – 
noe mange mennesker velger fordi de er så vant til det, det er implantert her (hodet). De forbinder 
automatisk suksess med strev. Dere bruker et uttrykk – ”uten smerte oppnår en ingenting” – og 
dette tror folk. De rister på hodet. Javisst. 
 
Hva om dere ikke har noen smerte når dere trener og får en helt perfekt kropp? ”Vel, det er ikke 
mulig. Nei. En må jobbe hardt.” Vel, dere tar den samme analogien inn i det vanlige livet. Veldig 
mange mennesker føler at de må streve. De må gjøre det på den vanskelige måten. 
 
Særlig når det gjelder dere Shaumbra, er det intense energier dette året. Det kan være storartede, 
vakre, fantastiske opplevelser, og dere kan enten gjøre det på den lette måten, den effektive 
måten, eller på den vanskelige måten. Det er ikke forutbestemt. Det er fullstendig opp til dere og 
andre mennesker som kommer til å se denne listen. Det behøver ikke å være vanskelig. Noen av 
dere – og jeg ser ikke på noen (han dekker til øynene sine) – gjør det fremdeles på den vanskelige 
måten, og det behøver dere ikke. Av og til blir jeg forbauset. 
 
Og det morsomme er at når vi – og jeg prøver virkelig ikke å plukke ut noen. Cauldre bekymrer 
seg for at jeg skal plukke ut noen spesielle, men jeg ser på dere alle – noen ganger har vi disse 
lange argumentasjonene – private argumentasjoner oss imellom – og jeg sier ”Hvorfor gjør du det 
ikke på den enkle måten?” ”Ja, vel, men det kan jeg ikke og dette er slik og de sa det, og det 
kommer til å…” og jeg sier ”Wow! Du velger virkelig den vanskelige måten.” Det er ingen grunn til 
det. 
 
Energiene er intense, men de er ikke dårlige. Det er ikke sinte energier. Det er ikke 
lidelsesenergier. De er ikke som en stor byrde på skuldrene deres. Jeg fikk et kick – da jeg begynte 
å si at energiene kommer til å være intense dette året, at enorme potensialer kommer inn – noen 
av dere er akkurat som. ”Åhhh”, kryper sammen og føler det energetisk på dere. Det er ikke slik! 
Det er fantastiske energier. Det er utrolige energier! Og, de er veldig enkle. 
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Mange Lag 
 
Så – åh, dere fikk inn det der – så det går til poenget mitt for dere dette året. For det første, vær 
lagvis i alt dere gjør. 
 
Det er en tendens til å være lineær. Dere ser på ting ut fra et perspektiv. Dere følger det 
perspektivet – et tog som går på sporet – og alt dere kjenner til er dette sporet. Det er alt dere vil 
ha skapt i oppfattelsen deres av virkeligheten, dette sporet som toget befinner seg på. Og når 
noen kommer forbi og sier ”Hvorfor prøver du ikke å ta toget av sporet?” sier dere; ”Åh herregud, 
en kan ikke gjøre det. Det ville vært en katastrofe. Det ville krasje.” Vel, nei, egentlig ikke, for 
dette toget ville kanskje plutselig transformers til et fly, og da ville dere ikke ha behov for et spor. 
Dere kunne fly. Og så, plutselig, når dere tenkte ”Vel, jeg må komme meg av rullebanen nå, ” vel, 
så transformerer dere, og det blir til en elv eller en innsjø, og dere befinner dere i en båt. Og det 
kan skje så fort og så lett. 
 
Så dette året, når disse fantastiske energiene kommer inn, ha flere lag. Når dere møter på et 
problem, når dere støter på noe, når dere blir sittende fast og er frustrert, så stopp i det 
øyeblikket. Det finnes lag over, under, på siden, overalt. Ikke ta den gamle lineære veien. 
 
Alt. Forholdene deres har flere lag, selv om dere trodde dere lever ganske ensidig i dem. Dere 
lever i dem på en veldig lineær måte. 
 
Kroppen. Dere sier; ”Vel, her er kroppen min. Dette er det den trenger å spise. Dette er hvordan 
jeg må behandle den.” Nei. Gå inn i et annet lag. Hvordan gjør dere det? Vel, dere trekker pusten 
dypt. Dere lar dere selv ekspandere utover det dere har hatt som virkeligheten deres. Trekk pusten 
dypt og si; ”Jeg vet at det er mer der ute, og jeg skal ekspandere ut til det.” Derfor skjer det. Det 
gjør det. 
 
Når det gjelder alt som skjer av bekymringer dette året, enten det er i de personlige livene deres 
eller i global skala, så vil jeg at dere skal se på dette under overflaten. Vi snakket om det på dette 
strålende radioshowet sammen med Astrodoc og kjære Linda av Eesa her om kvelden. Og dette 
var et oppsett, på en måte et godt se-opp, noe som betyr at hvis det er medisinske problemer og 
dere sier ”Jeg kjenner noen som har kreft eller diabetes” eller noen av disse tingene. Og dere sier, 
”Så hva er det medisinske rådet? Hva bør jeg gjøre?” 
 
Vel, medisin er en del av det, for dere vil forholde dere til denne fysiske ubalansen. Men dere vil 
forstå det som energetisk ligger under overflaten, eller over eller til siden. Hva er energien som 
fører til diabetes? En eller annen? (publikum kommer med forskjellige svar) Tap av kjærlighet, 
ingen sødme i livet, ingen kjærlighet til dere selv – det er så enkelt. Så enkelt. 
 
Vel, dere kombinerer dette med det medisinske aspektet. La oss si at det ikke finnes noen sødme i 
livene deres. Fordi dere ikke elsker dere selv, vil dere reflektere dette, dere vil ikke få noen som 
elsker dere. Jeg sier ikke at det er deg Edith, men hvem som helst her kan være et eksempel. 
 
Så plutselig får dere diabetes fordi dere ikke gir dere selv kjærlighet, derfor skaper dere ikke det at 
den kommer tilbake til dere gjennom andre mennesker eller dere selv. Så dere må forholde dere til 
det medisinske, og noen ganger med en gang, hvis ikke vil dere kanskje befinne dere på den andre 
siden sammen med meg. Det er ikke så ille. Vi har det fint her, men dere vil forholde dere til det 
medisinske. Men dere vil også forholde dere til energien i dette. Disse to jobber sammen forstår 
dere. 
 
Så dere tar hvilke som helst problemer i livene deres – ryggproblemer. Hva er det – enkelt, enkelt 
hva er problemet når det gjelder ryggproblemer? (forskjellige svar) 
 
RUPERT: En bærer på ting. 
 
ADAMUS: Bærer på for mye. Takk Rupert. Bærer på for mye. For mye ansvar. Dere tar det på dere 
for andre eller for dere selv eller for aspektene deres. Og hva gjør dette? Vel, det er… (han synker 
sammen, som om han bærer på en tung byrde) Ja, nå vil dere så visst ha litt terapi for dette, men 
dere vil se litt på de energetiske årsakene. Hva er det som gjør dette? 
 
Og de energetiske årsakene er – og mange av dere tror ”Jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre dette” 
– de er enkle og greie. De er egentlig ikke komplekse. En behøver ikke å være filosof eller synsk 
eller noe annet for å finne ut av det. De er virkelig ikke komplekse. 
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På showet her om kvelden sa jeg – og det fikk en masse øyenbryn til å heve seg – jeg sa ”Alle 
sykdommer, alle lidelser er en allergi.” hvis dere har noe akkurat nå – en sykdom eller lidelse – så 
er det en allergi. 
 
Vel, jeg vet… og jeg sa dette for å være provoserende. Kan dere tro det om meg? (Adamus 
humrer) 
 
SART: Drittprat! 
 
ADAMUS: Drittprat, ja. (latter fra Adamus og publikum) men det er mye, mye sannhet i det. En 
allergi er en motstand mot noe, å pushe seg bort fra noe, uforenelige energier, og det fører til en 
reaksjon – en prøver å forløse det, prøver å gi slipp, prøver å nyse det ut eller hva det måtte være. 
Så all sykdom relaterer seg til en motstand mot noe – mot noe, enten det er andre mennesker, 
eller det er motstand mot å elske dere selv – hva som helst. 
 
Så dette året vil jeg at dere virkelig ser på de underliggende energetiske årsakene. Jobb sammen 
med hverandre på onlineforaene deres, eller hva dere nå enn måtte ha, for noen ganger kommer 
dere til å bli sittende fast og si, ”Det er for nært. Jeg kan ikke finne ut av det. Hva er det egentlig 
som foregår her?” 
 
Hvis dere har utslett, som kontinuerlig utslett som ikke vil forsvinne, hva er det? 
 
SHAUMBRA 3 (kvinne): Tvil. 
 
ADAMUS: Unnskyld? 
 
SHAUMBRA 3: Tvil. 
 
SHAUMBRA 4: Irritasjon. 
 
ADAMUS: Vel, det er en irritasjon, ja, ja, men for hva? 
 
SHAUMBRA 4: Mange ting. 
 
ADAMUS: Ja. Vanligvis – ja – vanligvis, tvil. Det er en allergi, men vanligvis tvil. Og det er en del 
av kroppen som prøver å forløse gamle ting, og dere tillater det i grunnen ikke. Så det vil 
manifestere seg som et stort utslett. Dere kan gå til lege og dere kan ha salve på det, og ofte blir 
dere faktisk kvitt dette utslettet, eller det kommer tilbake. Men hvis dere blir kvitt det, hvis dere 
ikke har forholdt dere til den underliggende årsaken, hva er så det neste som skjer? (noen sier 
”det vil komme tilbake”) Det vil komme tilbake som noe annet, et annet sted, og det kan være 
dypere, det kan være mer alvorlig, det vil komme tilbake som noe annet. Hvis dere ikke forholdt 
dere til denne energien av tvil, og det fremdeles er et nagende problem, kan det komme tilbake 
som slem hoste. Slem hoste. 
 
Forresten, hva er halsproblemer? Hva skjer energetisk? Ikke snakke ut. Ikke uttrykke seg selv. 
Ikke åpne opp. Shaumbra, dere kan gå gjennom, vi kan gå gjennom, og lage en liste med veldig 
enkle ting – jeg snakker ikke om å skrive, igjen, enorme mengder – men bare noen enkle, 
grunnleggende ting, energiproblemer en må forholde seg til. 
 
Så når ting kommer til dere dette året, gjør det enkelt og lett. Se på de underliggende problemene. 
Kom dere av den lineære veien. Se overalt. Undersøk og let overalt. Hva er det som egentlig 
foregår? Dere behøver ikke å bli mentale, det er ganske enkelt. 
 
Så, la oss trekke pusten dypt. 
 
Vi vil gjøre to ting til i dag. Alltid for liten tid. Alltid. 
 
 
Om Tvil 
 
Vel, jeg vil komme med et eksempel her. Vi snakket om dette på forrige samling. Jeg tror det var 
du Edith som stilte spørsmålet, og spørsmålet hadde med tvil å gjøre. Ikke sant? 
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EDITH: Det spørsmålet jeg stilte sist handlet om å avklare aspektene og de tidligere livene og… 
 
ADAMUS: Eh, mikrofon slik at alle over hele verden kan høre deg. 
 
EDITH: Vil du at jeg skal gjenta alt det? (hun fniser) Vel, jeg husker ikke spørsmålet om tvil. 
Beklager. Det jeg husker er det jeg stilte om klarhet når det gjelder integrasjon av aspektene og 
tidligere liv. 
 
ADAMUS: Tidligere liv, ja. Greit. Fint, og vi skal ta for oss dette og snakke om det, for det henger 
sammen med tvil, og jeg sa at jeg skulle lage en formel om tvil. Det er egentlig ikke noen vanlig 
formel, men det er et eksempel. Så… 
 
LINDA: Og du skulle ta en DrømmeVandring. 
 
ADAMUS: Javisst! Om 32 minutter eller mindre. 
 
Så la oss begynne. Og Linda, kan jeg få utstyret mitt? 
 
LINDA: Åh, hvilket? (Publikum sier ”sverdet”) Åh! Åh! Åh! 
 
ADAMUS: Bedre enn et sverd. Bedre enn et sverd. 
 
LINDA: Åh, ja sir! (Linda henter utstyret hans, som er en rull gavepapir) 
 
ADAMUS: Så utstyret – en måte for å demonstrere noe. Dette skal være formelen. 
 
Så det vi har her, bare slik at alle kan se det, er en rull innpakningspapir. En hylse av 
innpakningspapir med vakre roser på, som Rosens Frukt. Kan alle se det? Fint. Vakkert. Takk til 
Linda for dette. 
 
Så dette er en vakker metafor, en vakker metafor, for mennesker lever i en hylse, lever der inne. 
Det de ikke ser – det er flere ting de ikke ser. For det første, så tror de egentlig ikke at de bare 
lever inne i en hylse. De tror det er alt som finnes. Så når de lever inne i hylsa, hva ser de? 
(forskjellige svar) 
 
LINDA: En begrenset visjon. 
 
ADAMUS: Stygg kartong. Javisst. Mild, på en måte stygg kartong. De ser ikke utsiden som er 
denne vakre innpakningen. De ser ikke at hylsa deres, som representerer en lineær virkelighet – 
lineær virkelighet – de ser ikke at denne hylsa er pakket inn i gavepapir, vakkert gavepapir. Så de 
ser egentlig ikke at livet er en gave. Det er en vakker gave til dem. For de lever inne i denne hylsa 
– og dere må nesten forestille dere at denne hylsa fortsetter i all evighet, den kommer fra evig og 
alltid, fortsetter for evig og alltid – for de lever der inne, de ser ingenting i dette rommet. De er 
fanget der inne, og de ser ikke Pete. De ser ikke Vince. De ser ikke Joyce eller noen andre. De tror 
at virkeligheten er inn i hylsa. 
 
Så vi snakket tidligere om denne formelen som har å gjøre med energi, tvil, bevissthet, 
ekspansjon. Hvis du kan holde dette en liten stund (til Linda), hold utstyret mitt. Så her er dere i 
Nå-øyeblikket (Adamus tegner), lever inne i denne hylsa, går inn i opplevelsen deres, opplevelsen 
som til slutt gir dere visdom. 
 
Så her er dere, og den neste delen av ligningen har å gjøre med valg. Dere foretar et valg. Vi 
relaterer dette til samtalen vår forrige måned om hvordan alt dette fungerer, hvordan energi 
påvirker alt. 
 
Så dere foretar et valg, og la oss si at valget er å ekspandere virkeligheten deres. Så nå begynner 
dette valget umiddelbart å trekke inn energier overalt for å få støtte. Så teoretisk skulle hylsa – 
(han tegner litt mer) her er dere i hylsa – teoretisk skulle nå hylsa begynne å ekspandere, vokse 
seg større, og til slutt løse seg opp. Hele hylsa løser seg opp. Så det begynner her (i ene enden av 
hylsa), og så blir det bare større og større, for dere har gjort, la oss si valget om å ekspandere 
bevisstheten og klarheten deres. 
 
Vel, legg merke til at denne tegningen er motsatt av et vanlig perspektiv. Med andre ord, ettersom 
dere fortsetter med opplevelsen deres, så åpner den opp, og til slutt løses den opp. Vanligvis, 
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ettersom dere fortsetter på reisen deres, skaper dette et fjernt endepunkt, eller egentlig et 
uendelig punkt som fortsetter. (han tegner en hylse med ”perspektiv”) 
 
Så her fortsetter dere på reisen ved valg, trekker inn energi, og ekspanderer til slutt. Vel, 
spørsmålet om tvil kom opp. Hva skjer med tvil? Tvil undertrykker naturlig, eller skyver bort de 
energiene som skulle bevege seg inn. Så tvil vil redusere nivået av energi som støtter det valget 
som til slutt vil gi dere mer opplevelse og visdom. 
 
Så i grunnen er formelen Nå-øyeblikk pluss Valg er lik Energi og så Ekspansjon. (Adamus skriver 
N+V=E-->E) Men når tvil kommer inn, har den en måte å ta energi ut av ligningen, eller 
undertrykke den til det punkt da dere aldri egentlig vil få denne ekspansjonen, eller ekspansjonen 
bare fortsetter i denne lineære tuben, og dere egentlig ikke ekspanderer. Dere bare fortsetter å 
reise her inne. 
 
Så, kjære venner, poenget er at tvil har en viktig innflytelse på energiene som kommer inn. Tvilen 
kommer fra dere. Den kommer ikke fra noe annet sted. Så også dette året; trekk pusten dypt og 
se på tvilen deres. Se på hva den gjør med energiene. Hvordan den holder dere i en hylse – en 
lineær hylse. 
 
Når dere forløser tvilen, kommer dere til å tiltrekke dere mye mer energi, energi som er enklere, 
lettere, mer effektiv. 
 
Tvil vil faktisk… jeg glemte et viktig poeng her. I hele denne analogien, har denne hylsa – jeg må 
ha et nytt ark – i hele denne analogien, har denne hylsa deres eksistert innenfor tid og rom. Tid og 
rom gjør denne hylsa til virkeligheten. Det holder den der inne. Det holder dere der inne. Så 
ettersom dere tiltrekker dere mer og mer energi med mindre og mindre tvil, vil dette føre til at 
hele konseptet om tid og rom blåser bort. 
 
Til et visst punkt er tid og rom strålende skapelser. Det kommer til et punkt da dere kommer dere 
bort fra dette. Som jeg tidligere har sagt, begynner dere å se inn i lagene og nivåene, og plutselig 
bruker dere ikke tid og rom som måleinstrumenter og som innretninger som holder dere i denne 
virkeligheten. Dere begynner å ekspandere ut av dem. 
 
Tvil vil legge tid og rom tilbake i virkeligheten deres. Tvil får dere tilbake til tid og rom. Og vi 
fortsetter samtalen vår om tid og rom på neste samling, hvordan de tjener dere, og også hvorfor 
de egentlig ikke tjener dere lenger. 
 
Tid og rom kommer til å bli… det høres romantisk å gå utover dem. Det er faktisk litt skremmende. 
Faktisk så kan det være veldig skremmende å gå utover tid og rom, for plutselig blir hylsa deres – 
det er da du holder opp hylsa (til Linda) – plutselig eksisterer ikke hylsa lenger, eller hylsa har ikke 
lenger de egenskapene dere alltid har trodd den hadde ut fra å se inne i den. Plutselig ekspanderer 
den. Plutselig er den ingen lineær vei, den flyter på mange forskjellige måter. Plutselig er dere ikke 
bundet til, eller innskrenket til denne virkeligheten slik dere tidligere var. 
 
Det er en av de tingene Oppstegne Mestre særlig har hatt vanskeligheter med – det er ikke 
meningen å støte noen – men de har hatt vanskeligheter med hele dette konseptet ved å gå utover 
tid og rom. Så dere vil ha mer bevissthet, dere vil ha mer energi og alle disse andre tingene, men 
de kommer ikke til å passe inn i denne hylsa. Denne hylsa er definert av tid og rom og en viss 
energiutjevning. 
 
Vi skal gå utover dette, og vær så snill å ta vare på dette. Vi skal fortsette å bruke det. 
 
LINDA: Åh, skal jeg ta vare på papirhylsa mi? Greit. 
 
ADAMUS: Javisst, det er en gave. Det gave-innpakning. Så vi skal fortsette å gå utover, men i den 
første sesjonen vår i 2012, har jeg lyst til å gjøre en DrømmeVandring. 
 
 
Invitasjonen 
 
Så… 
 
La oss trekke pusten dypt når vi nå skifter tema. David, vi er ferdige med dette, så hvis du vil 
være så snill. (David flytter papirstativet) 
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La oss trekke pusten dypt. 
 
Vi startet samlingen vår med litt pusting sammen med Aandrah. Takk. 
 
LINDA: Det er i orden. 
 
ADAMUS: Virkelig ta inn disse energiene, hva er det dere sier – jord dem, men ta dem virkelig inn i 
denne virkeligheten. 
 
Jeg vil også snakke om å forbinde seg til dette som vi kaller sjelen deres – som jeg sier er 
potensialene deres og visdommen deres – ta den inn i denne virkeligheten, inviter den inn i livene 
deres, uansett hvor mye… 
 
SART: Dritt. 
 
ADAMUS: … det er i livene deres. (latter) Sjelen deres, potensialene deres, visdommen deres, ser 
virkelig ikke på dette som…(Sart og publikum sier ”dritt”, Adamus humrer) Sart, du må 
sannsynligvis sitte her opp fra nå av. Da kan jeg sparke til deg eller sufflere deg. 
 
Dette er året med høyst potensielle muligheter til å virkelig invitere inn visdommen og potensialene 
deres, også kjent som sjelen, inn i virkeligheten deres. For å gjøre dette, handler det om å gå 
utover sinnet, stole på dere selv. Gå utover sinnet, fordi det vil prøve å definere sjelen, for det 
gamle definerte deg kan så definitivt kastes ut av vinduet. Det handler om å stole på dere selv når 
det gjelder at det finnes noe utover sinnet, at denne delen av dere som virkelig verker etter å være 
her, ønsker å være her, finnes. 
 
Så la oss gjøre en annerledes form for DrømmeVandring i dag. En der dere tillater dere å 
ekspandere inn i de andre lagene, utover hylsa… 
 
(pause) 
 
… der dere tillater dere å åpne opp, men ikke forlater disse stolene. Men når dere gjør det, så 
skaper dere en form for invitasjon. Det er som et beger. Det er som åpne armer… 
 
(pause) 
 
… inviter inn visdommen deres som har bygd seg opp gjennom tidene, inviter potensialene som 
alltid har vært der, helt siden dere gikk gjennom Veggen av Ild, inviter disse til å være her 
sammen med dere i denne virkeligheten. 
 
En kan si at dere kom hit i forkant av sjelen deres. Dere kom hit først for å forberede kroppen, for 
å forberede omgivelsene deres, virkeligheten deres, og nå kommer tiden, dette året, for å invitere 
denne sjelen inn i denne virkeligheten. 
 
Noen av dere kommer til å oppfatte den som et fantastisk vesen med menneskelignende 
egenskaper, og det er bra, for det vil utvikle seg, det vil fortsette å ekspandere. 
 
Noen av dere vil kanskje til og med føle litt uro når det gjelder å invitere sjelen hit, inn i denne 
virkeligheten – som er ganske tett, tøff – men den vil virkelig være her sammen med dere. Denne 
delen av dere vil være her. Den vil føle hvordan det er å være i hylsa, være inne i lineær 
virkelighet. Den kommer ikke til å bli fanget her. Det kan den ikke. Det kan den ikke. Den er alt for 
enkel til å bli fanget her. 
 
Så la oss trekke pusten dypt, det vi kaller en DrømmeVandring. 
 
Trekk pusten dypt, ekspander bevisstheten… skap en invitasjon til sjelen deres, til visdommen 
deres, til potensialene deres om å være her. 
 
Ofte har de høyeste potensialene ikke en gang blitt invitert inn. Ofte har dere holdt de høyeste 
potensialene deres akkurat som dere ville holde de beste kortene på handa, ventet til riktig tid. 
Men nå er det riktig tid. 
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La oss trekke pusten dypt… med invitasjonen til sjelen deres om å være her – forresten, uten 
forventninger. Uten forventninger. Uten forventninger om at sjelen skal komme inn og øyeblikkelig 
gjøre dere intelligente eller smarte eller yngre eller rikere. 
 
Denne sjelen vil være her sammen med dere. Det i seg selv, kjære venner, det i seg selv skaper 
en helt ny vei, hjelper dere til å ekspandere utenfor hylsa. 
 
Så trekk pusten dypt… når vi nå begynner på dette året. 
 
Vi skal spille litt bakgrunnsmusikk, og nå er det bare mellom dere og sjeleselvet. 
 
[MUSIKKEN BEGYNNER – Gayatri Mantra (artist unkjent)] 
 
Invitasjonen… til sjelen deres om å være her, om å lytte til denne musikken sammen med dere… 
 
… om å føle hvordan det er å være i denne virkeligheten… 
 
(lang pause mellom det som blir sagt mens den vakre musikken fortsetter) 
 
En vennlig invitasjon til sjelen din… 
 
Det er visdommen din … 
 
Det er potensialene dine … 
 
Fortsett å puste … fortsett å puste … 
 
Ta imot sjelen din … 
 
La sjelen din fortelle deg, dele med deg, hvordan det var utenfor denne hylsa med gavepapir… 
 
La den fortelle deg alt om gaveinnpakningen… om virkeligheten utenfor denne hylsa. 
 
(musikken stilner sakte) 
 
Trekk pusten dypt … 
 
 
Gaven 
 
Å invitere deg selv… invitere sjelen din, visdommen din, potensialene, Jeg Er-heten inn i din hylse, 
inn i din virkelighet, inn i denne virkeligheten, er kanske den største gaven du noensinne kan gi 
deg selv. 
 
Trekk pusten dypt. 
 
Jeg vet at noen av dere sier; ”Men jeg følte ingenting.” Åh, dere kommer over det. Dere vil så 
definitivt føle noe. 
 
Dere har gjort et valg. Det betyr ikke at ting skjer akkurat nå, eller at alt skjer akkurat nå, men 
dere har påbegynt en prosess. Den største gaven dere kan gi dere selv – invitere Deg til å være 
her. 
 
Vel, som jeg tidligere har sagt, noen ganger må dere se på ting fra begge sider eller flere lag. Ta 
det ikke alltid bokstavelig. Se på det fra flere lag. 
 
Så, dere har invitert sjelen til å være sammen med dere her. Det er lenge siden. Dere har på en 
måte holdt den borte veldig, veldig lenge, og til slutt sa dere; ” Kom igjen, kom inn. Jeg er klar. 
Hvorfor ikke? Du har ingenting å miste. Kom hit ned. Hvis du tror det er så storartet her nede, så 
kom ned og vær her!” 
 
Så skjer det noe morsomt. Ting er ikke alltid som de ser ut. Det skjer noe morsomt. I begynnelsen 
av møtet vårt snakket vi om alle disse intense energiene dette året. Vi snakket om hva dere ville si 
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til andre mennesker, hva dere ville fortelle et menneskelig vesen om dette året. Vi laget en liste 
med alle disse forskjellige postene, og den skal vi så visst publisere. 
 
Forestill dere en liten stund at dere er sjelen deres, at dere var ute og ga råd til mennesket i hylsa, 
at dere ga alle disse til dere selv. At dere er guddommeligheten som gir dem til dette menneskelige 
aspektet. 
 
Hmm. Dere må klø dere litt i hodet. Hva om det ikke var mennesket som sitter her som inviterte 
inn det guddommelige? Hva om det var omvendt? Hva om det ikke var mennesket som sitter her 
som laget en liste, men at den var fra det guddommelige? 
 
Et nøkkelpunkt for dette året – ingenting kommer til å være normalt. Ingenting kommer til å være 
vanlig. Ingenting vil få samme utkomme som før. 
 
Forvent et strålende år mine kjære venner, og husk hele tiden på at alt er vel i hele skapelsen. 
 
Derfor, Jeg Er Adamus, i tjeneste for dere. Takk. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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