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Jeg Er den Jeg Er, den frie og suverene Adamus Saint-Germain. 

Velkommen til den nye serien vår Shaumbra. Velkommen til serien om Frihet. Hm. Høres bra ut. 
Det kommer til å bli tøft. (latter) Dere ler når jeg sier det, men det er reelt. 

I dag skal vi snakke om frihet. Jeg må si at hittil er det kanskje det viktigste budskapet dere har 
gitt dere selv gjennom meg – kanskje ikke det aller mest strålende eller kloke, kanskje ikke det 
lengste, kanskje ikke det korteste, men det viktigste – for akkurat nå handler det som skjer i livene 
deres om frihet. Alt som skjer i livene deres handler om opplysthet. Alt som skjer når det gjelder 
overgangen ut av den gamle æraen handler om frihet. Alt. Dere kan fornekte det. Dere kan krasje 
inn i det. Hm. (litt latter når han passerer Dave Schemel, ala «Krasj») Dere kan late som om jeg 
snakker til alle andre. Men absolutt alt som foregår på denne planeten akkurat nå handler om 
frihet. 

Ikke rart at energien er litt… mmmmmmmmm… urolig i dag, ikke sant? Tror dere virkelig det 
hjelper å ta notater? (latter) Det er helt greit. 

SHAUMBRA 1 (Kvinne): Takk.  

ADAMUS: Energien er litt tett. Hva er det neste som skjer? Huh? Hva kommer til å skje i disse 
neste tre veldig kritiske månedene i livene deres? Hm. Veldig kritiske. Ja. Hva har foregått inne i 
dere? Hva har vært litt forvirrende i det siste? Hvorfor har det vært tåkete i det siste? (litt latter) 

Nydelig utstyr i dag. ( mange blant publikum har på seg kostymer) Jeg håper vi kan gjøre dette 
hver måned. Ja. Hvorfor? Fordi det viser at dere er fri. Fri til å kle dere slik dere vil. Ikke som alle 
andre på gata. Ikke for å tilpasse dere noe annet enn å tillate deres egen frihet. 

Åpne Opp  

Så la oss trekke pusten dypt mine kjære Shaumbra, og når dere gjør det, la oss åpne hjertet. Åpne 
hjertet – det bokstavelige hjertet. 

Følte dere litt uro da vi begynte i dag? Litt spenning i hjertet da vi begynte i dag? Hm?  

La oss trekke pusten dypt og åpne hjertet. Hvordan gjør dere det? Dere simpelthen velger og 
tillater. 

Hjertet vil åpnes. Åh, enda så mye dere har prøvd å holde det nedstengt, enda så mye dere har 
trodd at dere ikke visste hva hjerteenergi var, latt som om dere ikke visste hva det var – åh, og 
dere vet hva det er – til tross for at dere har holdt den nedstengt  fordi dere var redde for å bli 
såret igjen. Vel, dere kommer til å bli såret igjen, så dere kan like godt bare åpne opp hjertet. Du 
kommer til å såre deg selv Andy. Er ikke det de gode nyhetene? (Adamus humrer) 
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La oss åpne opp hjertet i dag. Slutt å tenke så mye (han kysser en kvinne på hodet), så fryktelig 
mye. Og som vi snakket om, la oss også åpne sinnet. Ja. Dere vet, det er egentlig ikke sinnet som 
er problemet. Det er dere som er problemet. (Adamus humrer, og andre humrer litt) 

SHAUMBRA 2 (mann): Ja, vanligvis. 

ADAMUS: Vanligvis ja. Så definitivt alltid. Det er dere som er problemet, og det sier jeg veldig 
kjærlig. Dere har dette som kalles sinnet. Dere er fastlåst i sinnet. Dere er fanget i sinnet. Men 
hvem plasserte dere der? (noen sier “det gjorde vi”) Duh! Ikke jeg. (Adamus humrer) Ja, det 
gjorde dere. Det var et komfortabelt sted. Det var et nedstengt sted. Det var et begrenset sted 
som tillot dere å få noen interessante opplevelser på denne planeten, men nå beveger vi oss utover 
det. Så dere kan også åpne sinnet. 

Åh, det er enda vanskeligere enn å åpne opp hjertet. Enda vanskeligere. Hvorfor? Fordi dere 
virkelig kan kontrollere, begrense opplevelsene deres i et nedstengt sinn. Dere kan holde dem på 
komfortabel avstand fra dere. Dere kan over-definere opplevelsene deres og oppfattelsen av dem. 
Men når dere åpner sinnet, skjer det fantastiske ting. Ja. Det skjer fantastiske ting. Og det vil være 
en periode da dere føler at dere går ut av sinnet, men det gjør dere ikke. Dere kommer bare 
tilbake til dere. 

Temaet Frihet 

Så dette er såvisst Serien om Frihet. Følg nøye med, observer dere selv nøye, alt rundt dere, 
særlig de neste tre månedene, for dere vil alle stå overfor dette temaet frihet. Jeg mener alle.  

Dere forstår, det er et kosmisk tema. Det handler ikke bare om dette som skjer her på Jorda. Det 
handler ikke bare om dere. Det er et kosmisk tema. Det er ikke bare slutten på en æra for denne 
planeten eller for solsystemet vårt, det er slutten på en æra for hele skapelsen. Hmmmmm. 
Ganske berusende. 

Trekk pusten dypt. Åpne opp hjerte og sinn. 

Og det er det såvisst. Det er derfor dere får en masse informasjon, fornemmelser og feedback, og 
dere lurer på hvor i all verden det kommer fra akkurat nå. Det skjer overalt. Det kommer fra de 
spirituelle familiene deres. En kan si at denne oppvåkningen skjer overalt i kosmos. Det er et ønske 
om frihet, og det er også intens frykt for frihet, intens uro. Åh, og det er ikke bare her på planeten 
de debatterer eller krangler. De kaller det for forskjellige temaer, men det handler egentlig om 
frihet. Det skjer i hele skapelsen akkurat nå.  

Dere forstår, da Ånden, Den Evige Ene, ga dere deres egen potensielle suverenitet, den unike Jeg 
Er-heten deres, sa den « Gå framover. Oppdag deg selv. Oppdag Jeg Er», og det gjorde dere. Dere 
gjorde alle det. Alle sjelevesener gjorde det. Men de kom til et punkt, et punkt som fremdeles 
eksisterer, et punkt som fremdeles befinner seg i en form for fastlåst energi på grunn av fastlåst 
bevissthet. Bevisstheten til alle englene lekte og hadde det moro, og skapte kosmiske 
engleopplevelser. Men ved et visst punkt, stoppet denne bevisstheten – bevisstheten deres, 
bevisstheten til englefamiliene deres, Arkens Orden og alt annet – den stoppet plutselig opp og sa 
«det neste steget er frihet.» 

Frihet fra hva? Vel, i utganspunktet fra Ånden. Frihet fra Hjemmet. Frihet fra Gud. Frihet fra den 
Evige ene. Dere forstår, som barn av Gud, kommer vi alle til punktet med å til og med forløse 
dette. 

Ah! Det trykker på noen knapper. Noen av dere sier; «Men, men, men… uh… hvordan kan jeg på 
noen måte få frihet fra Ånden? Er jeg ikke Ånden? Hva skjer når jeg aksepterer frihet fra Ånden, 
fra guddommen?» Vel, da aksepterer du plutselig Jeg Er-het og din egen suverenitet, frihet og 
uavhengighet – noe Ånden alltid ønsket. Alltid ønsket. 
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Ånden ga oss den aller største gave – suverenitet, frihet, Jeg Er den Jeg Er. Ånden ville ikke at det 
skulle være annerledes, den ville ikke at det bare skulle være delvis, den ville ikke si: «jeg vil la 
deg eksistere, men jeg vil ha noen begrensninger på det. Jeg vil la deg eksistere, men du er alltid 
min. Du kommer alltid fra meg.» Nei, i sin uendelige medfølelse og kjærlighet sa Ånden; «Jeg vil gi 
deg veldig mye Pete. Jeg vil gi deg alt. Alt. Til og med i den grad at du en dag til og med får frihet 
fra meg. Vi vil alltid være venner. Jeg vil alltid vite hva du gjør. (noen humrer) Jeg vil alltid elske 
deg, men ved et punkt , også frihet fra meg.» 

Det er sann suverenitet og sann oppdagelse av sjelen – og det vanskeligste av alt.  

Da englevesenene lekte i skapelsen, da de kom til det punktet at de forsto at det var tid for frihet 
og suverenitet, begrenset bevisstheten seg, den tettet seg til. Og hva skjedde da? Energien sluttet 
å bevege seg, eller den sluttet  i hvert fall å bevege seg på den fritt-flytende og åpne måten den 
hadde gjort. Bevisstheten skapte en situasjon som skapte en stillstand i energien. Energien er 
fremdeles der, men i stedet for å flyte og bevege seg og ekspandere, snurrer den rundt. 

Energien begynte å gå inn i seg selv, og dere vet hvordan det er når deres egen energi egentlig 
ikke blir tillat å ha frihet og uttrykk, dere vet akkurat hva som skjer da. Den går innover i dere. 
Den begynner å rive dere i stykker. Den begynner å drive dere til galskap, begynner å sette opp 
alle slags merkelige ting i livene deres, og selv om dere sier «jeg vet ikke hvorfor dette skjer», så 
gjør dere det. Det er dere. Energien må gjøre noe som respons på bevissthet, selv om det betyr å 
rive seg selv i stykker, selv om det betyr å ødelegge det som var falskt. Åh, noen av dere trodde 
kanskje det var ekte, hm? Men den vil ødelegge det som var falskt. 

En kan si at energien fortsetter å bevege seg, men den går innover. Den vil rive ned noen av disse 
veggene. Den vil gjøre dere syk, gjøre dere sprø, gjøre dere trist, gjøre dere deprimert, og alt 
dette andre. Det er bare energi, og den responderer på bevisstheten deres. Og alt handler om 
frihet.  

Da energien sluttet å bevege seg i englerikene for lenge, lenge siden – det var da dere, som 
englevesener bestemte dere for å komme til denne planeten – for å forstå bevissthet og energi, for 
å forstå dere selv som unike vesener, for å forstå dere selv innenfra i en veldig dyp opplevelse. 

Helt fra begynnelsen av visste dere at deres eget rop om frihet før eller senere ville komme fram, 
og her er vi. Det er ikke bare slutten på Mayakalenderen eller en eller annen kosmisk, astrologisk 
syklus eller til og med den atlantiske syklusen. Det er slutten på en æra der dere var avhengige av 
noe annet eller noen andre, inkludert Ånden, søster (til Kathleen som har på seg nonnekostyme) 
Du kan like godt bare ta av deg denne gamle kledningen fader (til Sart som har på seg 
prestekostyme). Gi slipp på dem. 

Frihet fra Ånden  

Vel, noen ville sagt at det er blasfemi. Blasfemi. Hvordan kan en vende seg bort fra Ånden? 
Hvordan kan en vende seg bort fra Gud? 

Vel, la oss definere forskjellen. Den menneskeskapte gud. Jeg har fortalt dere akkurat hva jeg 
mener om gud. Det er en menneskeskapt farse. Det er virkelig det. Det er en løgn. Åh, det er en 
enorm løgn, og den er utviklet, modifisert, raffinert opp gjennom årene, det er skrevet bøker. Som 
om de skulle være skrevet av Gud? Nei. Ja, noen inspirerte for sin tid, men dette er en ny tid, en 
ny æra. 

Cauldre sier at jeg beveger meg på tynn is nå. Nei, der er ingen is. Jeg går på vann. (latter) Og 
min kjære Linda av Eesa ser… 

LINDA: Nydelig ut. (hun er ikke helt sikker)  

ADAMUS: Veldig lykkelig ut i dag. (Adamus humrer) 
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LINDA: Det er fint. 

ADAMUS: Så gud er menneskeskapt. Og så bruker dere ordet “Ånden»  - «Ånden» er på en måte 
litt snillere enn «gud», hva dere nå enn måtte kalle det – det er skaperkilden inne i dere. Ja, det er 
også enhet inne i dere, men nå er det tid for frihet, noe den Evige ene alltid har ønsket. Hvorfor? 
Vel, for å bruke menneskelige uttrykk, kan en si at for å virkelig kjenne Jeg Er-heten til den Evige 
ene, Ånden, Moder/Fader Gud, eller hvordan dere nå enn vil si det, for å virkelig forstå dette, 
måtte det være frihet. Det måtte være en endelig forløsning av selvet, en endelig «gi slipp» på 
selvet. Ingen mer kontroll av selvet, og veldig lenge var dette selvet også dere. Men til syvende og 
sist handler det om forløsning, om å gi slipp, slik at Ånden, den Evige ene, virkelig kan kjenne deg 
selv. Når dere kjenner dere selv, aksepterer friheten og suvereniteten deres, vil Ånden forstå at det 
er Dens suverenitet. 

Det er et ganske interessant forslag. De fleste mennesker tror vanligvis at Ånden er opphøyet, vet 
alt, kan gjøre alt. Nei. Nei. Som jeg tidligere har snakket om, er Ånden fullstendig enkelhet, 
fullstendig renhet. Veldig likt et barn med sin uskyld. Ånden vet ikke hva som er det neste som 
skjer, gjør dere? Ånden kjenner ikke alle tankene deres, for dere kan blokkere dere selv. Vil dere 
ha bevis? Dere blokkerer dere selv fra dere selv, derfor kan dere blokkere dere fra Ånden. Derfor 
kan Ånden blokkere Seg fra dere. 

Ånden vet ikke alt. Hvis alt var kjent – alt som noensinne ville skje og bli – ville det være en syk 
lek. Det ville være en syk lek. Dette er også en opplevelse for Ånden. Når dere oppdager noe ved 
dere selv, oppdager Ånden noe om Seg selv. Når dere ser en vakker solnedgang, ser Ånden en 
vakker solnedgang. Ånden så ikke dette før dere, og sender så dere ut for å se «se på den vakre 
solnedgangen jeg har skapt.» Ånden ba dere om å skape den, og så ser den Evige ene den og føler 
den og opplever den. 

Så en kan si at Ånden virkelig vil forstå hans/hennes suverenitet når dere forstår deres. 

La oss trekke pusten dypt. 

Det samme gjelder frihet. Frihet. Ånden – hm(han tar en pause for å drikke) – forstår frihet når 
dere gjør det. Frihet. 

Vi går inn i dette i denne serien. I denne serien. Frihet – symbolet er her (peker på symbolet på 
talerstolen) Akkurat her. Sirkelen – fullstendighet, bli fullstendig. Spar – oppstigning. Snu på 
sparen, og dere har et hjerte. Spar – oppstigning. Fleur-de-lis integrasjon. Integrasjon av det 
maskuline, feminine, lys, mørke, menneske, Ånd. Det er akkurat her. Det er akkurat her.  

LINDA: Nydelig.  

ADAMUS: (holder det opp) Akkurat her. (litt applaus)  

Så dette er såvisst Serien om Frihet. Ja! Det høres vakkert ut, og det er det, og de neste par 
månedene, fram til – en kan si 12 desember, 21 desember, 31 desember – det spiller egentlig ikke 
noen rolle – de neste par månedene kommer til å bli interessante. (Adamus humrer) Å ja. ( han tar 
opp sverdet som er en del av kostymet) Interessant. Hm. Utfordrende – du har vel ikke noe imot 
at jeg peker, har du vel? ( peker på noen med sverdet) 

SHAUMBRA 3 (kvinne): Nei. 

ADAMUS: Ja, Litt vanskelig. Åh, dere kommer til å oppleve at planeten virkelig blir litt sprø. Ja. 
Dere kommer til å oppleve at dere selv blir sprø. Ja. Dere kommer til å oppleve at dere selv går 
gjennom og opplever det som vil sette dere fri. (han berører Roys skulder med sverdet sitt) Ah, jeg 
minnes en tid da vi pleide å gjøre dette. (latter) Ja. Ja. En liten dåpsseremoni. Ja. Så, å ja, et bilde. 
(Adamus holder opp sverdet) Fint.  
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Ja. Så, fri. Jeg antar det er passende at jeg har et ordentlig sverd i dag. Ja, for… eh-eh-eh-eh (han 
sveiver litt på sverdet)… ja, ja. For… du trodde vel ikke at jeg virkelig ville stikke deg med dette, 
gjorde du?  

DAVID: Ikke med hensikt. (latter) 

ADAMUS: Ikke med hensikt. Ja, jeg kunne jo bare ha snublet og falt. Og du hadde vært fri. (latter) 
Det er passende at jeg har et virkelig sverd i dag, ja, for å kutte noen av båndene. Ikke for å kutte 
i noen av dere kjære, men for å kutte noen av båndene. Så jeg skal ikke slenge rundt på dette. Jeg 
forstår at noen av dere blir nervøse. (han legger fra seg sverdet) 

Hva er Frihet?  

Frihet. La oss se litt på det. Hva er frihet? Linda, mikrofon takk. Hva er frihet? 

Trekk pusten dypt. Føl inn i det en liten stund. Hva er frihet? Fint ord. Et ord som ofte blir brukt for 
mye, et misforstått ord. Hva er frihet?  

MARY: Det er å tillate at alt skjer i øyeblikket. 

ADAMUS: Tillate at alt skjer i øyeblikket. Fint. Fint. Det likte jeg. Jeg skriver det ned. Tillater du at 
alt skjer i øyeblikket Mary? 

MARY: Nei.  

ADAMUS: Sier du det?! Hvorfor ikke? 

MARY: Jeg tror sinnet mitt kommer i veien av og til.  

ADAMUS: Tror du det? (latter)  

MARY: Ja, akkurat! Det var helt riktig.  

ADAMUS: Det var du som sa det!  

MARY: Det var helt riktig.  

ADAMUS: Tillate i øyeblikket. Tillate i øyeblikket. Så fantastisk. Hvorfor tillater du ikke i øyeblikket? 

MARY: Frykt.  

ADAMUS: Frykt. Frykt for hva?  

MARY: Å gi slipp. 

ADAMUS: Frykt for hva? I det praktiske, virkelige liv. Det virkelige liv. Frykt for… ?  

MARY: Å ikke ha penger. Ikke ha et hjem. Ikke ha…  

ADAMUS: Å, skittprat, du har det allerede! Jeg mener… (Adamus humrer)  

MARY: Ja, akkurat. Akkurat, så hva i all verden. (de ler begge) 

ADAMUS: Så hva har du da å frykte? Ja. Hva har du å frykte? Ja.  

MARY: Ingenting.  

ADAMUS: Skal jeg fortelle deg hva du frykter? 

MARY: Ja takk.  
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ADAMUS: Du får disse stemmene – stemmene til mor og far, lærerens stemme, og det gjør de 
fleste av dere i en eller annen grad – men du har dem virkelig. 

MARY: Å ja. 

ADAMUS: Du liker dem. Du elsker dem, og de spiller hele tiden. De er der alltid, og det er disse du 
frykter, for de sier til deg; «Nei Mary. Vær snill jente.» Hvorfor er du ikke av og til slem jente? 
(noen sier «åhhh») Bare… ja, ååååh. (latter, Adamus humrer) Ja, bare for å oppleve det. Bare for å 
oppleve det. Slutt å prøve å være så snill. Du forstår, det er der du mangler frihet. 

MARY: Akkurat.  

ADAMUS: Ja.  

MARY: Takk. 

ADAMUS: Fint. Strålende. Fint. Hva er frihet?  

LADONNA: Jeg likte hennes.  

ADAMUS: Ja. Du kan få hennes. Hva er frihet?  

LADONNA: Å ikke være så redd for livet.  

ADAMUS: Hvorfor er du så redd for livet?  

LADONNA: (hun er på gråten) Det er det at det skjer så mye.  

ADAMUS: Det gjør det.  

LADONNA: Det har vært et vanskelig år, og…  

ADAMUS: Åh, de neste månedene kommer til å bli… 

LADONNA: … jeg vil bare at det skal gå over. Tre måneder.  

ADAMUS: Ja. Å, og hva tror du kommer til å skje på slutten av året?  

LADONNA: Jeg håper energien har skiftet nok til å komme tilbake til…  

ADAMUS: Hva får energi til å skifte?  

LADONNA: Fortell. (latter)  

ADAMUS: Det har jeg gjort! Jeg gjør det ikke flere ganger! (Adamus humrer) Bevissthet. 
Bevissthet. Hva er bevissthet?  

LADONNA: Bare en masse frykt. Jeg bare… alt dette med frykt var bra.  

ADAMUS: Ja, ja. En masse frykt. Hva er bevissthet? 

LADONNA: Um…  

ADAMUS: Adamus 101. 

LADONNA: Um, boy. Bare… 

ADAMUS: Du! Du! Bevissthet!  

LADONNA: Være bevisst. Ja, bevisst.  
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ADAMUS: Bevisstheten din.  

LADONNA: Ja. Være bevisst.  

ADAMUS: Alle potensialene dine. Alle potensialene dine. Så bevissthet stimulerer energi – det var 
bevissthet som i utgangspunktet skapte energi, og den stimulerer energi – derfor skaper den 
virkeligheten din. Men hvis bevisstheten – hvis du ikke en gang er klar over hva bevissthet er – og 
hvis bevisstheten din med hensikt er veldig nedstengt, hvis du holder tilbake, vel, da får du ikke så 
mye, og denne energien kommer til å jobbe med deg. Den kommer til å begynne å banke deg opp. 
Den eneste grunnen til det er at den vil at du skal bevege deg. Den vil at du skal gå utover. Og den 
vil få fram alle demonene og dragene og mørket og alt annet, og du vil si; «Hvorfor går jeg 
gjennom alt dette kjære Gud?» Gud sier; «slik at du kan bli fri!» 

Jeg syns det var morsomt. (Adamus humrer) Overstadig! Hvorfor? Det er ikke gud som gjør det 
mot deg – Ånden eller hva du nå enn måtte kalle det…  

LADONNA: Men jeg tror at energien skjer i familien min akkurat nå, for vi trenger å bevege oss. Vi 
snakket om det i pausen. 

ADAMUS: Bokstavelig talt.  

LADONNA: At grunnen til all denne energien er at vi trenger å skifte. 

ADAMUS: Ja.  

LADONNA: Men det er vanskelig når en går gjennom det.  

ADAMUS: Virkelig tøft. Men forestill deg en liten stund – bare en liten stund, med åpent hjerte og 
med åpent sinn – at du kunne være fri. Du kunne være fri. Fantastisk konsept. Fantastisk, veldig 
enkelt, men det er veldig lett å bli fastlåst, og det er veldig lett å si “hvorfor meg?” Det er veldig 
lett å late som om du ikke har svaret slik at du kan fortsette å leke leken. 

(pause; Adamus humrer) 

Jeg sier det igjen. (litt latter) (nå snakker Adamus veldig intenst) Det er veldig lett å late som om 
dere ikke vet svarene slik at dere kan fortsette å leke leken! Duh! Duh! Når dere anerkjenner at 
dere har svaret… (han strekker seg for å berøre noen med mikrofonene) Å, la meg gjøre det med 
handa. Hm. Hm. 

Når dere anerkjenner at dere egentlig har svaret, er leken over. Dere har frihet. Men leken er over, 
og dere har frihet.  

Kjære Shaumbra… Mm. Mm, mm, mm. Jeg elsker talerstolen min, og frihetssymbolet (refererer til 
symbolet på den).  

Kjære Shaumbra, dette er veldig viktig. Veldig enkelt og veldig lett, men jeg kan her og nå fortelle 
dere at hvis ikke noe forandrer seg denne ettermiddagen eller denne kvelden eller denne 
morgenen, eller hvor dere nå enn måtte befinne dere, kommer det til å bli tøft. 

Jeg sier det igjen. Kjære Shaumbra, dette er veldig lett, veldig lett. Jeg mener, la oss destillere 
det. La  oss gå ned til essensen. Dette er veldig lett, men hvis ikke noe forandrer seg i løpet av 
denne Shoud-samlingen, som egentlig bare er dere, jeg bare distraherer – liker dere kostymet 
mitt? (noen sier «ja») Ja! Ja, ja! Jeg ville egentlig ha gullkrone. Med mindre noe forandrer seg, 
kommer det til å bli vanskelig. Et par måneder med virkelig indre utfordringer, og det behøver ikke 
å være slik.  

Men åh! Jeg har denne profetiske følelsen – og patetiske følelsen – om at dere kommer til å klare 
det. Ja. Sannsynligvis. Sannsynligvis. Hvorfor? Hvorfor? (noen sier “det er leken vår. Vi liker leken 
vår!) Lek. Mønstre. Vet ikke om noe annet. Ikke helt sikre. Sier “eh, jeg liker underholdningen i 
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det. Jeg liker å være sammen med Shaumbra. Jeg liker å spise, men, å, jeg vet ikke. Jeg vet ikke. 
Det må finnes et svar et eller annet sted.» Det er akkurat her! Her og nå! Det er deg. Det kommer 
fra deg. Det kommer fra deg.  

Det kan være veldig enkelt, eller det kan være vanskelig. Og de neste par månedene kommer 
virkelig til å fortelle det.  

Vel, når det er sagt… å, jeg er litt på avveier. Greit. Så la oss gå tilbake. Hva er frihet? Hva er 
frihet? Linda, mikrofonen takk. 

LINDA: Jeg henvender meg til vår spesielle gjest og venn Jeffrey. 

ADAMUS: Ja. Hva er frihet? Kan du reise deg?  

JEFFREY: Selvfølgelig. Frihet til å gjøre forandringer. Gjøre forandringer i livet mitt.  

ADAMUS: Fint. Hva vil du forandre i livet ditt? Det første på lista. 

JEFFREY: Um, en ny vei… en helt ny vei i livet mitt.  

ADAMUS: En helt ny vei.  

JEFFREY: Vel, jeg er i prosessen… jeg sluttet nettopp i jobben jeg har hatt i 30 år, og jeg… 

ADAMUS: Å, la oss gi ham litt applaus… (publikum applause) 

JEFFREY: Jeg er disponibel! 

ADAMUS: Jeg legger merke til at partneren din ikke applauderer, men… (laughter)  

JEFFREY: Å joda! Jo, det gjør hun. 

ADAMUS: Og nå er det som når man applauderer i golf.  

JEFFREY: (humrer) Å, neida! Hun støtter det veldig.  

ADAMUS: Så absolutt.  

JEFFREY: Det virker som om – og vi har snakket om det de siste ukene eller månedene – de 
opplever noe lignende. Jeg gjorde det i årevis, og de siste månedene, ukene…  

ADAMUS: Hvordan har du det?  

JEFFREY: Vel, det føles bra, men det føles skremmende.  

ADAMUS: Hvorfor det?  

JEFFREY: Jeg vet at jeg ikke sluttet for å ikke lykkes i livet, men jeg vet ikke hvordan det neste 
kommer til å lykkes. 

ADAMUS: Ja. Fint! Fint, fint!  

JEFFREY: Så…  

ADAMUS: Det er et viktig poeng. Jeg stopper deg der. «Jeg vet ikke hvordan jeg vil lykkes.» Ah! 
Det er et slikt viktig poeng, for det er de gamle mønstrene, det gamle sinnet, de gamle 
tradisjonene og rutinene som får dere til å si «vel, slik er det å lykkes.» 

Det er  interessant, skremmende, men vakkert å si “jeg vil ikke se på morgendagen med dagens 
sinn eller dagens øyne. Jeg vet at morgendagen er strålende. Jeg vet det. Det er i hjertet mitt. Jeg 
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vet det. Og jeg er villig til å tillate det, hva det nå enn måtte omfatte.» Vel, dette «hva det nå enn 
er» er tøft. Hva som helst – for det er en tendens til, og jeg vil… jeg vil… jeg kommer til å sette 
plakater og ting overalt på veggene, posters og streamers på alle bilene deres. 

Opplysthet og frihet er ikke “på en måte, kanskje, litt”. Det er ikke det. Det er «alt eller ingenting». 
Spør de Oppstegne Mestrene. Det er “alt eller ingenting”. Og opplysthet er ikke noe dere bare gjør 
litt. Enten er det, eller så er det ikke. For hvis dere bare… hvis dere tester ut vannene, kommer 
dere til å oppdage at det finnes hai der. 

Opplysthet, frihet – dere kan ikke få bare litt frihet eller middels frihet eller til og med oppfattelsen 
av en masse frihet. Enten er det, eller så er det ikke, og det er en del av problemet. Det er her 
sinnet kommer inn – dere kontrollerer sinnet – ved å si det. «Jeg skal se litt på det. Jeg slutter i 
jobben. Det er et stort steg, men jeg vil se hva som er det neste som skjer. Jeg gjør ikke noe 
annet. Jeg tar litt frihet.» Men litt frihet er faktisk et enda større fengsel forstår dere. 

Min mening er at litt frihet er verre enn ingen frihet, for nå fanger dere frihet. Nå kontrollerer dere 
frihet. Det er meningen at frihet skal være fri. Det er derfor de kaller det frihet. Nå fanger dere 
frihet slik at en dag, når hjertene deres sier at dere virkelig er klar for frihet, så kommer dere til å 
få og oppleve en forvrengt form for frihet – en frihet dere har kontrollert. Da vil sinnet enda en 
gang komme inn og si: «se hva som skjedde forrige gang du prøvde frihet.» Sinnet kommer til å 
si; «Du vet ikke noe om frihet. Du må studere frihet hos andre,» og det kan dere ikke. Det kan 
dere ikke. Frihet er noe dere gir dere selv. 

Så det er enten alt eller ingenting, og det er veldig, veldig skremmende. Så visst veldig 
skremmende. (Adamus vinker mot kamera) Jeg vinker til alle vennene mine. Ja. Det er veldig 
skremmende å tro at det er alt eller ingenting, at det ikke bare er å forlate jobben. Du sa at du er 
ute etter forandring Jeffrey, en helt ny vei, helt annerledes, hva holder du tilbake akkurat nå? Hva 
er det som holder tilbake, får deg til å nøle, stoppe opp? 

JEFFREY: Retningen. 

ADAMUS: Vite retningen?  

JEFFREY: Hva… 

ADAMUS: Det finnes ingen. Og det er de gode nyhetene. Det er de veldig gode nyhetene, for hvis 
det var noen, ville det ha blitt forestilt ut fra den gamle, menneskelige måten, Gammel energi 
måten. Så det finnes egentlig ingen, og utfordringen og skjønnheten er; kan du akseptere det? 

JEFFREY: Jeg tror det.  

ADAMUS: Du tror det. 

JEFFREY: Vel, jeg vil gjerne tro at hvis hjertet mitt er åpent, og jeg er åpen og lar det flyte, vil ting 
komme. Det vil manifestere muligheter eller anledninger for Terri og meg, og det er greit.  

ADAMUS: Ja. Og… og… når en virkelig gjør dette valget om frihet og virkelig er klar for det, blir 
ikke alt greit med det samme – som mange av dere har oppdaget. Til å begynne er det en 
utrensing, klarering, forandringsprosess som skjer. Det kan dessverre veldig ofte resultere i slike 
ting som å miste jobben, miste huset, miste fornemmelsen av identifisering med dere selv, miste 
tro, miste venner – hvis dere har noen igjen (litt latter) – miste forhold. (Adamus humrer) Jeg er 
alltid vennen deres. 

JEFFREY: Takk.  

ADAMUS: Muligens miste de tingene mennesket hadde nært og kjært, og det er veldig 
skremmende. Det er veldig skremmende. Men spør hvilken som helst Oppsteget Mester underveis, 
og… de laget faktisk en frase som senere ble brukt i poesi og sanger; Frihet er bare et annet ord 
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for å ikke ha noe mer å miste. Jeg ler. Kuthumi ler. Frihet er bare et annet ord for å ikke ha noe 
mer å miste. Veldig dypt. Javisst. 

Cauldre vil forresten ha en liten spørrekonkurranse. (sukker) Hvem skrev… (publikum kommer med 
svarene) Hvem skrev teksten til sangen, ja, «jeg og Bobby McGee?» Hvem skrev teksten? (noen 
roper «Kris Kristoffersen») Kris Kristoffersen iflg. Cauldre. Hvem gjorde først sangen populær, 
satte den på kartet? (noen sier “Janice Joplin”) Prøv igjen. Hvem gjorde den først populær, satte 
den på kartet? (noen sier «Ikke få oss til å bruke hjernen». Latter) Dette er Cauldre sin lille lek, 
ikke min. (en liten pause) King of the Road. Roger Miller. Ja, det var den første. Senere kom Janice 
Joplin og andre sangere. Men, ja, la oss gå videre. (latter når Adamus ruller med øynene) Han 
prøver å distrahere meg. (Adamus ler) Veldig bra. Frihet er bare et annet ord… 

Forresten, ordet frihet… frihet – hvis dere ser på opprinnelsen til ordet “frihet” i det engelske 
språket, og også det tyske – betyr frihet, fred. Litt av et konsept. Når dere har frihet har dere fred. 
Og den støttende energien bak er gudinnen Frita. Frita. F-r-i-t-a for de som skriver manus. 
Gudinnen Frita. Forløsning. Det er det det egentlig betyr. Fint. La oss fortsette. 

Frihet. Hva betyr frihet for deg? Linda gir dere mikrofonen. Hva betyr frihet for deg? Kan du reise 
deg kjære? 

LESLIE (kvinne): Gjøre valg bare for meg. 

ADAMUS: Gjøre valg bare for deg. Utmerket. Gjør du det?  

LESLIE: Det kommer seg. 

ADAMUS: Hvor befinner du deg på en skala fra 0-10? 

LESLIE: Eh, mellom 6 og 7. 

ADAMUS: Fint. Hva holder deg tilbake fra resten?  

EDITH: Hun er gift. (mye latter) 

ADAMUS: For de som ikke hørte det, Edith var vennlig og hjalp til “hun er gift.”  

EDITH: Hun er gift! 

ADAMUS: Med ham! Med ham! (peker på John Kuderka ; latter)  

LESLIE: Med ham! Jeg skylder på deg.  

ADAMUS: Ja, takk. Det gjør alle. 

LESLIE: Nei. Jeg mener, det er en del av det. Å være gift er en del av det.  

ADAMUS: Javisst.  

LESLIE: Du vet, en føler at en har ansvar i det forholdet.  

ADAMUS: Er du lykkelig gift?  

LESLIE: Så absolutt.  

ADAMUS: Godt svar. (latter) Godt svar. 

LESLIE: I dag. (hun humrer) I dag. 

ADAMUS: Det er et bedre svar. Fint. Så ansvar, andre mennesker. Det er faktisk livets realitet. Vel, 
forandrer frihet det? Vil frihet forandre det ansvaret dere har for andre? 
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(hun nøler)  

Ja! Duh!  

LESLIE: Ja.  

ADAMUS: Ja, ja. 

LESLIE: Så absolutt. 

ADAMUS: Da er dere fri til å elske dem, hjelpe dem, være der for dem. Det vil ikke være noen 
gjeld eller forpliktelse. Det vil ikke være noe dere føler at dere må, men simpelthen det dere vil. 
Det går tilbake til et av favorittutsagnene mine som jeg skapte – «bare en Mester kan være i 
tjeneste. Alle andre er bare tjenere.» Det er det samme. Mesteren er fri og kan gi og dele fritt og 
åpent og kjærlig med andre uten noen form for forpliktelse eller behov for å holde tilbake noe. 

Det er fantastisk , men veldig vanskelig, særlig hvis en har barn, ektefelle eller andre mennesker 
som er avhengige av dere. En av de største menneskelige unnskyldningene for å ikke ha frihet er 
«vel, barna mine trenger meg.» Det gjør de faktisk ikke. Mange ganger liker de dere ikke en gang. 
(latter) Mange ganger, ikke alltid. Det er sant. De elsker dere, men noen ganger liker de dere ikke 
så godt. 

Det er en av de største unnskyldningene, og det er en interessant, en veldig, veldig interessant 
dynamikk. Det er en oppfatning – mange av dere går faktisk i den retningen – oppfatningen om at 
jeg kommer til å bli fri når_____» fyll ut resten. «Når barna er voksne, når ektefellen min drar, når 
jeg vinner i lotto, når jeg vinner ti millioner.» Ja. (Adamus humrer) Ja, eller når jeg er død. Når jeg 
er død. Når jeg endelig gir slipp på denne fysiske kroppen og overgår meg selv, kommer jeg til å 
bli veldig fri». Nei, overhodet ikke. Egentlig ikke. Dere vil bli forbløffet. 

Jeg skulle gjerne tatt dere med ut en kveld. Vi burde gjøre det. Halloween er en fin kveld. Om 
kvelden på Halloween. La oss dra ut og besøke – åh, ja, strålende ide – la oss dra ut og besøke de 
Nære Jordrikene. Hvorfor? Hvorfor ikke? De kommer hit på besøk, så vi kan også dra og treffe 
dem. Så la oss sette det på kalenderen. Vi kan gjøre en spesiell Halloween… ja. Alle helgens kveld. 
Vi drar ut i astralrikene, de andre dimensjonene, og virkelig føler inn i det. Vi drar i all 
hemmelighet slik at de ikke ser eller føler oss. Vi kan gjøre det. Vi kan skjule oss. Herregud, dere 
gjør det hver eneste dag. Vi kan dra ut og se hva dette spøkelseslandet egentlig handler om, og i 
opplevelsen kommer dere til å lære… har vi fått det på kalenderen? Står det på websiden? (latter) 
Det burde det gjøre. 

LINDA: Det er allerede i orden.  

ADAMUS: Det burde det være. Fint. Det er gjort. Bare se på det som gjort. Utmerket. Ah! Drinken 
min. Jeg burde hatt en av drinkene dine David. (David har et patronbelte fullt av småflasker med 
wisky som han tilbyr Adamus) Cauldre sier at jeg ikke har frihet til det. (latter) Senere. (Marty sier 
«vis oss hva du er laget av») Ja. Vis oss hva du er laget av. Det er – det liker jeg. (latter) Kom hit.  

MARTY: Nei.  

ADAMUS: Neivel, fint. David? Mofo. (mer latter) Kjører du i dag?  

MARTY: Gjør jeg kjære? (latter) 

ADAMUS: Å, du er så fri. (mer latter) Kan vi få en shot David? Ja. 

MARTY: Noe mildt takk.  

ADAMUS: Noe mildt. Du kan få et par.  

MARTY: Vel, det er sant. Det var det jeg tenkte på, ja.  
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ADAMUS: Ja, ja, ja. Og du synger senere, ikke sant?  

MARTY: Joda! 

ADAMUS: Ohhh – ohhhh ja, ja. Ta et par! Greit. Vil du… her, jeg skal ta mikrofonen så du kan 
drikke.  

MARTY: Oh wow!  

ADAMUS: Ja, wow.  

MARTY: Tenk om mamma hadde sett meg nå! (latter)  

ADAMUS: (humrer) Det gjør hun. Ja. Bra saker. For…  

MARTY: For frihet!  

ADAMUS: For frihet! Friheeet! (applaus) Oooh! Oooh! (Marty drikker en liten flaske wisky)  

ADAMUS: Frihet. Ja, ja, ja, og så må du symbolsk kaste den, ja, inn i ilden. (latter når Adamus 
kaster flasken) fint. Og så den andre. 

MARTY: Oh! 

ADAMUS: Oh ja, ja.  

MARTY: Oh ho.  

ADAMUS: Oh, oh! Ja, Mofo! Ja. Og når du er ferdig kaster du den. Kan du åpne peisen så han får 
den inn? 

MARTY: For frihet! (snakker som om han er full; mye latter, bifall og applaus når han tømmer den i 
seg)  

ADAMUS: Oh! Jeg absorberer dunsten der borte. Ja. 

MARTY: Jeg tror denne er av glass.  

ADAMUS: Det er greit.  

MARTY: Er det? 

ADAMUS: Javisst, javisst, javisst. Noen vil ta imot den. (han kaster den mot peisen, publikum 
bifaller) 

ADAMUS: Takk. Takk. Så hvor var vi? Frihet. Det spiller ingen rolle. Frihet. Åh, vi måtte bryte 
alvoret. Åh! Det ble så tungt! Det var “åhh, dødelig!” Åh, når en snakker om dødelig – Halloween, 
det var der vi var. Ja. Vi drar ut på Halloween. Vi tar en liten tur inn i de Nære Jordrikene. 

Men det er en vanlig misoppfatning at når dere dør, så har dere plutselig frihet. Nei. Nei, overhodet 
ikke. Noen ganger er det verre, mer av et helvete, for plutselig forstår dere at dere ikke har det. 
Dere skjønner plutselig at svarene ikke plutselig kommer. Dere har fremdeles de samme 
problemene, som dere kaller det, som dere hadde da dere – shwttt! – glapp ut av kroppen. Dere 
har bare ikke kropp. Og dere forstår plutselig at det er visse fordeler ved å ha en kropp, visse 
fordeler ved å ha denne formen for veldig solid opplevelse i 3D, der dere faktisk har mulighet til å 
oppfatte, til å virkelig forstå hva som foregår. Og hva gjør dere så? Prøver å komme tilbake og 
gripe fatt i en kropp med det samme. Og så kommer hastverket. 

Så la oss gå tilbake til det. Linda, mikrofonen. Hva er frihet? Og dere vet, jeg kommer med svaret 
på slutten. Hva er frihet?  
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PAUL: Å bare gjøre det.  

ADAMUS: Bare gjøre det. Gjør du det bare? Alle disse modige og dristige ordene, ja, men kan du 
forestille deg å stå foran studentene dine – noe du gjør farao (han er kledd som en farao), og si 
“bare gjør det? Det høres strålende ut. Får en til å ville danse, skrive en sang. Men gjør du det? 

PAUL: Du vet, hvis en først prøver, blir det lettere å gjøre det om og om igjen.  

ADAMUS: Fint. Fint. Og gi meg et eksempel – et reelt eksempel.  

PAUL: Du vet, bare danse rundt, selv om det ikke gir så mye mening.  

ADAMUS: Ja. Gjør du det? 

PAUL: Det gjør jeg. 

ADAMUS: Fint. Utmerket.  

PAUL: Og jeg elsker det.  

ADAMUS: Foran andre folk?  

PAUL: Ja.  

ADAMUS: Fint. 

PAUL: Ja. (noen sier “gå fram!”) 

ADAMUS: Gå fram. (latter) Så har vi litt musikk til? Trenger vi musikk?  

PAUL: Nei.  

ADAMUS: Nei, vi trenger ikke musikk. Sett i gang. Sett i gang. (han begynner å danse rundt, 
applaus) Farao danser. Dans som en egypter. Gå ned som en egypter! (latter når han fortsetter å 
danse og tar av seg hodepynten) Jeg tror vi har gått langt nok her. Langt nok! Dette er et 
familieshow. Takk. Så du gjør det, og takk for at du faktisk gjør det. 

PAUL: Takk.  

ADAMUS: Ja.  

LINDA: Snakker du om familieshow etter det med alkoholen? Gjør du virkelig det?! (latter) 

ADAMUS: Jeg drikker ikke. Det er det dere som gjør. Dere er over 18.  

MARTY: Ja. 

ADAMUS: Ja, ja. Fint. Fint.  

Så si meg. Hva ville du gjerne bare gjøre, men har ikke gjort det?  

PAUL: Strippe. (mye latter) Det er ikke riktig temperatur her inne.  

ADAMUS: Ikke helt… (noen sier “det er varmt her inne”, mer latter) Det er varmt her inne. Jeg må 
av og til spørre – det er en stund siden jeg var menneske – hvorfor har du lyst til å strippe?  

PAUL: Frihet. 

ADAMUS: Frihet, ja, ja. Ja. Fint. 

PAUL: Det er frihet. 
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ADAMUS: Ja, befriende.  

PAUL: Befriende.  

ADAMUS: Så teoretisk sett kan du bare gå ut i skogen og gjøre det for deg selv. Det behøver ikke 
å…  

PAUL: Det har jeg gjort. 

ADAMUS: Ah! Ah! Video? YouTube?  

PAUL: Nei.  

ADAMUS: Nei. Fint, fint. Takk. Fint. Fint. Så er det andre ting enn stripping? Jeg mener, er det ditt 
høyeste mål i livet? (latter) 

PAUL: Hmmm. 

ADAMUS: Bare gjør det. Bare trekk pusten dypt sammen med meg en liten stund, alle sammen, på 
“bare gjør det”. Hva kan det være? Pust dypt. Bare gjør det. Noe som virkelig er hjertets ønske. 
Bare gjør det. Hva skulle det være?  

PAUL: (synger) Friheeeeet!  

ADAMUS: (synger også) Friheeeeeet? (latter)  

PAUL: Bare syng det ut! Bare syng det ut.  

ADAMUS: Frihet.  

PAUL: Bare syng det ut. 

ADAMUS: Bare syng det ut. Fint, fint. Er det det som er det høyeste ønsket, å synge frihet?  

PAUL: Det er det akkurat nå.  

ADAMUS: Akkurat. Fint. Utmerket. La oss så gjøre det.  

PAUL OG ADAMUS: Friheeeeeeeeeeeeeeeeeeeet!  

ADAMUS: Fint. Takk. Takk. (applaus)  

For de av dere som ser på for første gang – kanskje siste gang – vi gjør noe annerledes og 
interessant her. Når vi samles slik som dette, har vi det moro. Litt av et konsept i livene deres, ja. 
Vi har en masse distraksjoner. Dere forstår, når energien blir tung, kjedelig, mental, gjør vi noe 
som er moro, livlig, noe uventet, noe som distraherer en liten stund, distraherer sinnet, distraherer 
fra dagliglivet, distraherer dere fra problemene deres forstår dere. Det er det vi gjør her. Dette er 
klasserommet for den nye, spirituelle energien. 

Takk. Fint. Vi synger, vi drikker, og senere skal vi strippe. (latter) 

PAUL: Til sommeren.  

ADAMUS: Ja, til sommeren.  

PAUL: Til sommeren.  

ADAMUS: Ja, men litt stripping – det er som om en ekte isbjørn tar en svømmetur når det er som 
kaldest – en virkelig stripper bryr seg ikke. 
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PAUL: Jeg er ingen isbjørn. 

ADAMUS: (ler) Fint. Greit. La oss fortsette å bevege oss videre. Bare noen få kommentarer til. Hva 
er frihet? Hva er frihet søster?  

KATHEEN: Søster!  

ADAMUS: Hva skjedde med deg? (Katleen er kledd som en gravid nonne) Du praktiserte… kan du 
være snill å reise deg? Kom hit fram. Kan du komme hit opp? Ja. Ja. Litt for mye frihet i klosteret, 
litt for mye… ikke… litt for mye frihet.  

SART: (kledd som prest) Det var ikke jeg som gjorde det! (latter)  

ADAMUS: Den som snakker høyest… (mer latter, og Adamus humrer) så søster, jeg beklager. Jeg 
er sikker på at det er en ren befruktning. (noen sier «det var ikke rent») Å, fint. Fint. Hadde du 
tenkt å drikke det der?  

KATHLEEN: Nei, jeg hadde tenkt å gi det til deg.  

ADAMUS: Å, fint. Gi meg det. Fint. Fint.  

KATHLEEN: (gir ham en liten flaske “Hypnotiq” likør) Den kalles hypnotisk. 

ADAMUS: Hypnotisk. Fint, jeg skal sprute det på alle. Ah! 

KATHLEEN: Den er fransk! Den er fransk!  

ADAMUS: Fransk! (latterliggjør den franske uttalen) En sier ikke fransk. Fransk. (Fransk uttalelse)  

KATHLEEN: Fransk. (bruker fransk uttalelse)  

ADAMUS: Fransk! Ja. Vær så god min kjære. Vær så god. Frihet. Hva er frihet? 

KATHLEEN: Um, bare være i øyeblikket.  

ADAMUS: Drittprat.  

KATHLEEN: Drittprat.  

ADAMUS: Å, kom igjen nå. Du leser disse bøkene og får disse setningene – “la oss alle være i Nå-
øyeblikket” – pttt! (han spytter) Jeg mener, hvis du gjør det, er det fint. Men kom igjen, Nå-
øyeblikket. Gi meg noe håndgripelig. Gi meg noe jeg kan ta med tilbake til de andre oppstegne 
vesenene, og fortelle dem at jeg virkelig fikk noe veldig dypt her i klasserommet i dag. Gi meg noe 
som er virkelig. 

Frihet, hva betyr det for deg? 

KATHLEEN: Når jeg hører det ser jeg bare for meg Braveheart som skriker frihet.  

ADAMUS: Mer drittprat. 

KATHLEEN: Det er det jeg ser! Det er det jeg ser! 

ADAMUS: Greit, fint. Det er fint at du ser for det deg, men jeg vil at du skal bruke det i livet ditt. 
Hold dette sverdet.  

KATHLEEN: I livet mitt. 
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ADAMUS: Med den andre handa. Nei, du bytter, gjør slik. Nei, hold mikrofonen, ja. (latter når hun 
prøver å bytte om på mikrofonen og sverdet) Og så, hold det opp, men ikke pek på meg eller 
Aandrah, On, Linda, David. 

KATHLEEN: Oh.  

ADAMUS: Ja, pek bort. Jeg står her bak. (han går bak i rommet) frihet. Så det er Braveheart. Det 
er Braveheart. Kom igjen, gjør som Braveheart.  

KATHLEEN: Frihet! (litt svakt)  

ADAMUS: Å, kom igjen! Nei, fortsett. Å ja? Å ja?!  

KATHLEEN: Å ja?  

ADAMUS: Ja, nei. Du sa at du tenker på Braveheart – (Adamus humrer) Jeg har det veldig moro i 
dag – det er det du tenker på når du tenker på frihet. Vet du hvorfor? Det står på flaska her. 
Hypnotisk effekt, hypnose. Å, sinnet går til denne scenen med Braveheart. Så gjør Braveheart, 
men gi det litt lidenskap! Løft sverdet. Ja. Hold mikrofonene opp. (noen sier «sette i gang 
Kathleen») Ja, Ikke treff lyset. 

KATHLEEN: Friheeeeeeet. (fremdeles litt svakt)  

ADAMUS: Nei, nei, nei, Det der hørtes mer ut som forstoppelse. (latter) Ehhhhhh! Ehhhhh! 
Ehhhhhhh! 

KATHLEEN: Ohhhh.  

ADAMUS: La oss virkelig gjøre det. Jeg skal holde mikrofonen. Greit. Sett i gang.  

KATHLEEN: Friheeeeet. (med litt dypere stemme; publikum humrer)  

ADAMUS: Vil du at alle skal ta del i dette? 

KATHLEEN: Ja!  

ADAMUS: Ja. Ja, ja, ja. Men det skal de ikke. La oss gjøre det igjen.  

KATHLEEN: Friheeeeet! (litt høyere)  

ADAMUS: Å, der skremte du vannet av fienden. (Adamus humrer) FRIHET! (han roper høyt) Slik. 
Frihet! Med lidenskap! Det er det som er problemet min kjære.  

KATHLEEN: Ok. 

ADAMUS: Eh, du har det, men det er bortgjemt. Du slipper det ikke ut. Du… du lar ikke deg selv 
være fri. Scenen er din. Alle følger med. Tjuefemtusen mennesker ser på online.  

KATHLEEN: Tjuefemtusen? 

ADAMUS: Nå har du muligheten. Ikke treff lyset… dette er din… eller Tv skjermen eller oss. Men 
bortsett fra det er du helt fri. (latter) Sett i gang.  

KATHLEEN: Frihet! (hun liksom bjeffer det)  

ADAMUS: Oh! Jeg drar. Jeg er ferdig med dette. (latter) Nå er det nok.  

Men du sier… du sier at du ser denne scenen med den du kaller Braveheart. Du ser denne scenen 
som inspirerer deg. Frihet (Adamus sier det med litt jentete stemme) Unnskyld meg! Ser du 
motsetningen – ikke bare i deg, men i alle andre – motsetningen mellom det jeg av og til hører du 
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sier og det du faktisk gjør mellom noe av den luftige makyoen og troen? Og disse makyo tankene 
og troen? (han snakker intenst). Eh, dette hindrer deg i å ha frihet. 

Frihet! Frihet! Frihet!  

KATHLEEN: Frihet. (hun bjeffer på en måte igjen)  

ADAMUS: Nei, ikke… (latter) Nei, jeg vil du skal gjøre det. Ikke for meg. Som om du mener det!  

EDITH: Kom igjen.  

KATHLEEN: Friheet! (hun roper)  

ADAMUS: I all verden!  

LINDA: Det var litt bedre.  

ADAMUS: Frihet. (han sier det dypt og sterkt) 

KATHLEEN: Frihet.  

ADAMUS: Frihet.  

KATHLEEN: Frihet.  

ADAMUS: Friheeet. 

KATHLEEN: Friheeet.  

ADAMUS: Frihet… (humrer) Frihet.  

KATHLEEN: Friiheet.  

EDITH: Bruk stemmen din fra magen.  

KATHLEEN: Frihet. (lavere)  

ADAMUS: Føl det der inne. (peker på den gravide magen hennes, latter) Det handler ikke en gang 
om lavt, det handler om virkelig. Det behøver ikke å være høyt. Frihet. 

KATHLEEN: Frihet. (noen sier “Rock and roll, Kathleen”) Frihet.  

ADAMUS: Frihet.  

EDITH: Forestill deg at du sitter på hesten din. Du sprengrir gjennom skogen! 

ADAMUS: Kom fram Edith. (mye latter og applaus) Dere to sammen! Vær så god. Vær så god.  

LINDA: Du burde visst bedre.   

ADAMUS: Jeg elsker denne gruppen. Akkurat når jeg er klar til å gå ut døra, beviser dere det for 
meg.   

EDITH: Jeg ønsker å lære… 

ADAMUS: Kom hit, sammen. Dere to – frihet. Frihet. Lære hva?! 

EDITH: Jeg sa at jeg ønsker å lære å kneppe igjen munnen. (latter)  

ADAMUS: Det skal vi gjøre. Men, Edith – her, ta denne (mikrofonen) – vi liker det du har å si. 
(publikum er enige) Du er en åndelig popstjerne over hele verden via kamera der. De sier alle 
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«Edith! Edith! Edith!” (publikum chanter også “Edith”, Adamus humrer) Det er "Jerry Springer 
Show" her. (latter) 

Du kan legge fra deg sverdet. Edith, frihet.  

EDITH: (høyt) Friheeeeeet-arrrrggh! (applaus)  

ADAMUS: Sammen. Sammen. Frihetssøstrene! (Adamus humrer) Edith og frihet.  

EDITH: Tre, to, en…  

KATHLEEN OG EDITH: Friheeeeeeeet! (litt applaus)  

ADAMUS: Eh. Det hørtes ut som en katt, dere vet, som er på jakt, eller… La oss prøve igjen. La oss 
prøve igjen, for alle som ser på online… 

EDITH: Jeg belastet min…  

ADAMUS: Ja. Nei, det gjorde du ikke. La oss gjøre det igjen, men uten å skrike på slutten. Greit. 
Greit. Mmmmm. (han nynner) Mmmmm.  

KATHLEEN OG EDITH: Friheeeet. (synger på en måte stille)  

ADAMUS: Dere er i kirka. Det høres ut som, “Frihet. (latter) Han ga meg frihet.”  

EDITH: Jeg bruker det frie valget mitt til å gå ned av scenen. (latter) 

ADAMUS: Takk. Det er frihet! Ahh! Ahh! (applaus) Du har ikke noe fritt valg. (til Kathleen) Fint. 
Takk! Takk. (hun går og setter seg) Takk for at du bare gikk slik som det. Det var fint. 

Hvor var vi? Hvem er den neste? Frihet. Hva er frihet? 

LINDA: Jeg tror vi prøver Mofo. (latter)  

ADAMUS: Kan du prøve å reise deg?! Prøv å reise deg.  

MARTY: (snakker som om han er skikkelig full) Uh, frihet er på en måte som når en går på 
toalettet, det er på en måte… (latter)  

ADAMUS: Ja! Ja! (Adamus humrer) 

MARTY: (snakker tydelig) Ingen engstelse, ingen forventninger.  

ADAMUS: Ok, fint. . Javisst. Ingen… kan en si uten å nøle?  

MARTY: Ja.  

ADAMUS: Uten å nøle. (han skriver det ned) Greit, fint.  

MARTY: Det er greit. 

ADAMUS: Uten å nøle. (latter) Fint. Uten å nøle. Utmerket. Takk. 

Føle Inn i Frihet  

Nå vil jeg gjerne bruke litt tid på – vi snakker om frihet. Vi har det litt moro, kanskje til tider litt 
latterlig, men det er egentlig for å holde energiene i bevegelse. Det er veldig viktig å le av dere 
selv, ikke ta dere selv så alvorlig. Det er bra med litt latter. 

Frihet er faktisk et veldig tungt tema, for det er en slik motstand mot det akkurat nå. All verdens 
unnskyldninger for å ikke ha frihet. Alle mulige grunner for å late som om dere ikke vet hva frihet 
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er… og det andre er at dere noen ganger forteller dere selv at dere er fri, men det er dere ikke. Jeg 
vet faktisk ikke om noen mennesker som virkelig er fri akkurat nå. 

La oss bruke en liten stund til å bare føle inn i dette som kommer til å være en slik viktig del av 
livene deres de neste par månedene.  

La meg gjenta – la meg gjenta. Jeg måtte fortelle Cauldre det (litt latter) La meg gjenta; de neste 
par månedene – det er ingen fastsatt dato, men de neste par månedene – vil alt som kommer inn i 
livene deres, alle opplevelser, alt som skjer, relatere til frihet. Det kommer til å handle om frihet. 

Energiene som kommer til dere vil handle om frihet. De kommer rett opp i ansiktene deres, og det 
kan være det morsomste, enkleste, mest tilfredsstillende og lønnsomme dere noensinne har gjort, 
eller det vanskeligste. Nei, det vil dere ikke. (noen sier «Nei») Nei. Det sier dere nå. Dere sier det, 
men la oss bare få et par ting på bordet her, og med det mener jeg; ingen makyo. Dere sier det 
nå, men se hva dere skaper. Se hva dere skaper. 

Dere gjør alle en fantastisk jobb, men denne nølingen, denne ventingen er der fremdeles. Denne 
følelsen og oppførselen  «jeg er ikke sikker på om jeg forstår det» er der fremdeles. Dere venter 
fremdeles på at det skal skje noe utenfor dere slik at dere kan respondere på det i stedet for å 
skape det for dere selv. Det er det som er virkelig frihet – når dere skaper det, når dere forstår at 
dere skaper det som skjer med dere. Det kommer fra dere. Dere lurer ikke på det, dere kommer 
ikke bare med fine ord, men dere sier; «Ah, skjønnheten i skapelsene mine.» 

Vel, en skapelse er ikke noe dere må konstruere i sinnet. En skapelse er ikke noe dere må 
planlegge. Dere kan så visst ikke planlegge skapelse. Planlegging er noe veldig menneskelig – 
veldig menneskelig – mentalt. Skapelse er å tillate den frie energiflyten, uten hvis, om eller men. 
Men det som skjer – selv om det høres veldig fint ut, selv om dere har jobbet med dette i mange, 
mange liv – det som veldig ofte skjer, er at det er en masse hvis, om eller men, eller enda verre – 
la oss også sette på lista – «jeg vet ikke.» Det er sannsynligvis enda farligere eller mer smertefullt 
enn om, hvis eller men. 

Det er ingen hvis, om eller men når det gjelder frihet. Enten er det, eller så er det ikke. Så enkelt 
er det. 

La oss trekke pusten dypt, og føle inn i frihet… 

Vi har snakket om det. Vi har brukt ord, la oss nå føle inn i det.  

(pause)  

Frihet…  

(pause)  

Hvordan føles det? 

(pause)  

Frihet… 

(pause)  

Vel, hvordan ville det føles i livene deres? Hvordan ville det føles i livene deres?  

(pause) 

Ikke bare litt… men alt.  

Frihet til å kjenne dere selv, uten disse veggene eller barrierene. 



	   20	  

Frihet til å kjenne og huske og være dette som dere kaller sjelen. Den er der. Den er så visst ikke 
noe annet sted. Frihet til å være bevisst på den, bevisst på dere. 

Hvordan ville det føles?  

(pause) 

Åh, åh, åh! La oss stoppe der. La oss… eh, bare stoppe opp. Åhhh! Veldig mye mental energi. 
Javisst! Javisst! 

Vel… (Adamus sukker tungt) Det behøver ikke å være slik. Så mye tenking. Snakket jeg ikke om å 
føle? Føl frihet? Og nå begynner dere å tenke på frihet. Hva er forskjellen? Vel, hvis dere tenker i 
hodene deres – det er spenning der inne, for det løper energi gjennom. Hvis dere tenker, er det en 
begrensning. 

Hver og en av dere, og dere der ute også (ser inn i kamera), da jeg sa “føl frihet”, burde dere ha 
smilt. Ah, det var ikke så mange smil her i rommet. Jeg håper kamera fanger alt dette. Kameraer! 
Og når det gjelder dere der ut, er det som om; “hva holder de på med i dag?” 

Så jeg ba dere om å føle frihet. Dere tenker på det. Dere tenker på en lineær måte – hvordan det 
ville være å gå ut av døra i morgen og være fri. Vær så snill, bare føl det først. 

Så la oss prøve dette igjen. Trekk pusten dypt. Jeg vil faktisk be Aandrah om å komme fram en 
liten stund. Kan du ta et par minutter med fri pust?  

AANDRAH: Ja.  

ADAMUS: Fri pust.  

AANDRAH: Ja.  

ADAMUS: Javisst. 

AANDRAH: For gleden ved det. For gleden ved det. Føl det. Tidligere snakket jeg om 
takknemlighet, føl gleden ved det. Frihet. La dere selv leve. 

Pust. Pust veldig dypt. Legg merke til at det flyter inn… flyter inn. Alt dere trenger å gjøre er å ta 
imot, helt ned til kjernen av dere, puste inn og puste ut. 

Ta imot, ta imot med stor glede, ja. Ja. Ja. 

Pust inn… pust ut. Kjærlighetsaffæren. Frihet. Pust inn… pust ut. 

Ja. Å, ja! Tillat deg å ta imot. Pust inn… og pust ut. Ja. 

Pust inn… pust ut. Ja. Å ja. Føl det! Føl det som om det flyter inn i hver eneste fiber av deg, denne 
vibrasjonen som kanskje virker ny, men vær åpen og pust. 

Pust, ja, fyll deg dypt. Ta imot, pust, ja. Ja. For gledens skyld. Å ja. 

Pust ut slik at du kan ta imot enda mer. Ja. Å, ja. Å leve med glede, med glede. 

Pust inn og pust ut. Ja. En strålende kjærlighetsaffære. Virkelig leve. Leve. For du lever ikke når du 
ikke har frihet. Ja! Å, ja! 

ADAMUS: Smiler dere? Fint! Fint! Takk Aandrah. Smiler. Ja, følelsen av frihet – (hun tilbyr ham 
mikrofonene) å, når det gjelder dere alle – følelsen av frihet burde få dere til å smile. Være 
lykkelig, ikke så alvorlig. En forløsning, en åpenhet. Ekte frihet. Ekte frihet.  

Så nå er spørsmålet; hva er det som hindrer dere fra frihet? Hva er det som hindrer dere fra frihet? 
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Hva er det som hindrer dere fra frihet? Linda, mikrofonen takk. Jeg vil be om noen svar, og så 
kommer jeg med det riktige. (latter) Ja, hva er det som hindrer dere?  

TIFFANY: Jeg har litt innsikt når det gjelder frihet. Nylig, for omentrent en måned siden, tok jeg 
SES, og det anbefaler jeg på det sterkeste. Fantastisk. 

ADAMUS: Takk.  

TIFFANY: Fantastisk. Og med det og det store ja-et mitt… 

ADAMUS: SES – Sexual Energy School.  

TIFFANY: Sexual Energy School. Ja.  

ADAMUS: Cauldre ber meg om å stave det. Takk.  

TIFFANY: Og det har vært et stort ja til frihet en stund nå. Bare dette store ja-et, og det som har 
skjedd denne siste måneden, er at jeg har mistet en masse venner, en masse klienter. Ting skifter, 
og det jeg ikke trodde ville skje, var at jeg skulle føle et tomrom. Jeg forsto ikke at… det har vært 
litt ensomt. Så jeg har mye uro i dag. Jeg sier fremdeles et stort ja, ikke misforstå, men jeg har 
denne følelsen av at jeg kommer til å… 

ADAMUS: Et stort ja “Ja, men…”  

TIFFANY: Akkurat. Det ligger et «men» i ja-et mitt. 

ADAMUS: Ja. 

TIFFANY: Det ligger et men. Så det er litt skremmende.  

ADAMUS: Det høres merkelig ut. Det ligger et ja i men-et mitt . (latter) 

TIFFANY: Ja.  

ADAMUS: Å, nei, jeg beklager. Du sa at det ligger et men i ja-et ditt. 

TIFFANY: Ja, begge deler. Begge deler.  

ADAMUS: Jeg beklager. (Adamus humrer)  

TIFFANY: Ja, det er den følelsen jeg har, bare ha et helt og fullt “ja, men…” 

ADAMUS: Kan vi åpne døra der bak? Folk er overopphetet her inne. Ja, ja. Ja, men. Så hvor var vi? 
Hvor er du?  

TIFFANY: Jeg befinner meg på dette stedet der alt er ganske ukomfortabelt for meg. 

ADAMUS: Ja.  

TIFFANY: Og, um… jeg puster det inn… 

ADAMUS: (synger mykt) Frihet er bare et annet ord for å ikke ha noe mer  å miste.  

TIFFANY: Jeg puster det inn, jeg sier fremdeles ja, og jeg er litt redd.  

ADAMUS: Å, å, vent litt. Gjenta det, akkurat det du nettopp sa. Du puster inn…  

TIFFANY: Jeg puster det inn, og jeg sier fremdeles ja…  

ADAMUS: Eh, nei, nei. Ja, ordene sier det, men energien er ikke der forstår du. Du puster det inn 
og sier; «å, herregud, jeg håper dette fungerer! Kanskje jeg burde snu og gå den andre veien.» 
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Den finnes ikke. Det finnes ingen. Og ja, du vil kanskje miste alle vennene dine og alle pengen 
dine. Du vil kanskje miste. 

TIFFANY: Jeg har mistet det for lenge siden. 

ADAMUS: Ja, ja. Du mister faktisk aldri noe som helst. Det bare ekspanderer for å komme tilbake 
på en større måte, bortsett fra vennene dine. (Adamus humrer) du får nye venner. Du får nye 
venner, gode venner. Du mister aldri noe som helst, men ja, i prosessen – og det er derfor jeg 
gjentar denne taksten; «Frihet er bare et annet ord for å ikke ha noe mer å miste» - forløse, gi 
slipp. Men det som er enda viktigere; gå den veien du har gått, eller oppleve frihet uansett? 
Uansett. 

TIFFANY: Uansett.  

ADAMUS: Ensomhet? Midlertidig. Nei. En sann Mester i sin suverenitet er aldri ensom. De er sin 
egen bestevenn. Så strålende! Vel, er ikke det det aller beste – å være din egen bestevenn? 
(applaus) Og det morsomme er at når du bestemmer deg for å like deg selv, liker også alle andre 
deg. Ja. Ja. Fint. Så, ensomhet. Er det det hele? 

TIFFANY: Um, ja, men når jeg tenker på de forholdene jeg har hatt, vil jeg ikke ha dem tilbake. Så 
det er bare… det er egentlig ikke ensomhet. 

ADAMUS: La oss stoppe litt der. Jeg synes den måten du sa det på var veldig vakker.  

TIFFANY: Det er sant.  

ADAMUS: Javisst. Og en del av deg sier; “å, men jeg har ikke noe forhold.” Gudskjelov! Kan du 
være så snill å legge til “Jeg takker meg selv – takker gud eller Ånden” – på slutten av alt du sier? 
Takk Ånd. Takk til meg selv.” Greit, du kan fortsette. Ja. 

EDITH: Og lukk døra…  

TIFFANY: Tomrommet når overgangen skjer er ukomfortabel, og jeg er midt oppe i det.  

ADAMUS: Ja. Ja. Hvorfor er det ukomfortabelt? 

TIFFANY: Fordi jeg gir opp det jeg kjente, og jeg er ikke helt sikker på hva som er det neste.  

ADAMUS: Akkurat. Det er forventninger om hva du tror kommer til å skje, du er i denne halvveis 
sonen, du har fremdeles menneskelige tanker om hva som burde skje – størrelsen på huset og 
finanser og hvordan livet ditt burde være, du går inn i en helt ny sone utover det du før kunne ha 
forestillt deg. Vel, kan du tillate det?  

TIFFANY: Ja.  

ADAMUS: Fint. Og jeg tror på deg når du sier det. Jeg tror virkelig, virkelig på det.  

TIFFANY: Jeg kan det. 

ADAMUS: Og så er plutselig foten av bremsa. Da er det plutselig ingen ja-er i men-ene eller men-
er i ja-ene, og plutselig går du ikke gjennom utfordringen. Som jeg sa tidligere, er det det letteste 
dere på noen måte kan gjøre – få friheten deres – eller det vanskeligste. Det er du som 
bestemmer. Du bestemmer. Fint. Takk.  

TIFFANY: Takk.  

ADAMUS: Utmerket. Takk. (applaus) Og fantastisk kostyme. (hun er kledd som hjerter dronning)  

Neste. Hva hindrer deg i frihet?  
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SUE: Vel, de siste par ukene har det handlet om overflod.  

ADAMUS: Overflod. Ja. Å, denne overfloden. Jeg stopper deg der. 

SUE: Ja, jeg vet.  

ADAMUS: Jeg er veldig oppbrakt over mangelen deres på overflod! Det gjelder dere alle.  

SUE: Ja! Jeg også! (latter) Det er såvisst jeg også!  

ADAMUS: Men det er morsomt. Jeg behøver ikke å betale disse regningene. Hvorfor? Hvorfor? Vi 
gjør et lite sidesprang her. Hvorfor? Hvorfor? Hvorfor? Hvorfor? 

Et Sidesprang Om Overflod 

Dere gjør meg flau. (litt latter) Det er sant. Dere gjør meg flau overfor de andre Oppstgne 
Mestrene. Da jeg sa at jeg skulle jobbe med Crimson Circle, og plasserte meg i klasserommet til 
den nye, spirituelle energien, lo de. De lo og sa; «Det er ikke mulig Adamus.» Og jeg sa; «Jo, jeg 
har tro på Shaumbra. Jeg tror på kjærligheten.» (latter og Adamus humrer) Jeg overdriver litt. Jeg 
sa; «Jeg tror… ja, men… » (latter) Jeg sa; «jeg har tro på Shaumbra.»  

Vel, når jeg drar tilbake, sitter vi sammen, vi drikker som fulle fisk, men vi blir aldri fulle! Det er 
fantastisk!. Vi har aldri bakrus. Det er det som er så fantastisk med Oppstegne Mestre. Ja. En kan 
drikke så mye en… se! Se på Mofo der borte. Elsker! Han hører ikke en gang på forelesningen! 
(latter) Gi ham en shot til! (latter)  

Så når jeg drar tilbake til de Oppstegne Mestrenes Klubb, og vi sitter der og røyker sigarer… ja, det 
gjør vi. Vi drikker alkohol. Vi gjør alt dette som dere tror dere ikke bør gjøre. (en liten pause) Ja, vi 
gjør det også. 

Så når jeg drar tilbake dit, sier de “Adamus, hvordan går det med Crimson Circle?» Og de fniser og 
dulter i hverandre under bordet. (latter) «Hvordan går det i Shaumbraland? Hvordan går det med 
Edith?” Jeg sier; “det går bra med henne. Hun kommer til å stige opp i dette livet, om jeg så selv 
skal få henne til å gjøre det!” (latter)  

EDITH: Jeg har allerede gjort det, så bare vær stille…  

ADAMUS: Ser dere? Boom! Boom. Jeg skal fortelle dem det i kveld. 

LINDA: Gjenta det. Gjenta det.  

ADAMUS: Kan du gjøre det i mikrofonen?  

LINDA: Vent, vent. Her. Vent, vent, vent.  

ADAMUS: Slik at verden kan høre det, og de Oppstegne Mestrene. Av og til tror de ikke på meg. 
Og, så – jeg skal si det igjen – når jeg drar tilbake og sier «Hun vil stige opp i dette livet, om jeg 
så skal gjøre det selv», og så avbryter du…  

EDITH: Jeg har allerede gjort det!  

ADAMUS: Åh! Boom!  

EDITH: Og det har også alle andre i dette rommet!  

ADAMUS: Bevisstheten forandret seg. Energien forandret seg. Ja, og du sa det Edith, og vet du 
hva? Selv om du ikke mente det, er det helt greit. (latter)  

EDITH: Jag mente det! Jeg mente det!  
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ADAMUS: Jeg vil vise deg noe.  

EDITH: Du kan ikke kalle meg for løgner.  

ADAMUS: Nei, jeg tror det. Men selv om resten av dere ikke tror det, så si det uansett. «jeg har 
gjort det Adamus! Og du er forb… (noen begynner å si det) Vel, la meg avslutte. (latter) «Jeg 
gjorde det Adamus, og de forbannede Oppstegne Mestrene dine. Jeg er opplyst, og jeg ble 
værende i den fysiske kroppen min på Jorda. Det gjorde ikke dere.» (latter og applaus) 

LINDA: Hva var det?  

ADAMUS: Det var “Hei.” (mer latter)  

På en samling nylig snakket jeg til Shaumbra og sa; “Vær så snill, bare gå som en Mester, selv om 
du ikke føler deg som en Mester akkurat i dag. Selv om du våkner om morgenen og sier; «Å, det 
gjør vondt i magen min. Det gjør vondt i hodet . Jeg går til den stinkende jobben min. Jeg må 
forholde meg til trafikken,» så stopp opp litt. Bare stopp opp før dere går videre. Trekk pusten 
dypt, og selv om dere ikke nødvendigvis tror på det, lurer dere selv – dere er de aller største 
løgnerne overfor dere selv – så lur dere selv og gå som en Mester. (latter når Adamus går som en 
Mester) 

Dere bare går som en Mester, og så skjer det plutselig noen merkelig. Dere begynner å føle dere 
som en Mester. Dere begynner å huske at dere er en Mester.  Dere får litt mer spradende steg – 
hvor er sverdet mitt? Ah – og så føler dere plutselig at dere er usynlige. At det er ingenting som 
kan stå i veien for dere. Dere går som en Mester. (noen sier «whoo» når han svinger med sverdet) 
Whooo! Whoo! 

Plutselig går dere som en Mester, og enten dere har sverd eller ei, så plutselig – ja, nær ikke sant? 
– plutselig føler dere at dere har dette store sannhetens sverd, og alle viker av veien. Ikke for at 
dere skal kutte noen vakre hoder av, Dorothy, men plutselig føler dere at dere er en Meseter, så 
dere går som en Mester. Samurai Mester! Eh, ja, dere går som er kul Mester, som en Kuthumi 
Mester. 

Jeg elsker dette nye produktet – Studio K. Hvorfor har jeg ikke tenkt på det? Dere går som en 
Mester, og plutselig våkner en del av dere opp og begynner å oppføre seg som det, begynner å tro 
at dere er det. 

Akkurat nå… kan du holde sverdet mitt kjære? Akkurat nå (latter når han begynner å synke 
sammen) er det slik dere går. Slik går Shaumbra. (han begynner å synke mer og mer sammen til 
han er på knærne, publikum ler) Dere forstår, det er slik det blir gjort. Dere går… å, vi gjør det 
igjen Crash. Ja, det er slik Shaumbra går – vi tar dette trinnvis, ta mange bilder takk – dere går 
som Shaumbra, og ganske snart kravler dere som et menneske på gulvet. (Adamus demonstrerer 
igjen slik av Dave kan ta bilder) Eh, det er slik jeg må – det er så langt jeg må gå – for å få fram 
poenget. Takk. 

Gå som en Mester, og plutselig gjør dere det. Frivillig? Gjør det. (noen går nedover midtgangen 
som en Mester) Fint. Fint. (applaus) Utmerket. Utmerket. Shaumbra rullebanen. Ja. (enda en 
kvinne reiser seg og går opp og ned midtgangen som en Mester)   

Fint. Fint. (applaus) Det er sant, og jeg tuller ikke i det hele tatt. 

LINDA: Kan vi få se Mofo gjøre det?  

ADAMUS: (humrer) Ikke plag den stakkars fyren. Han holder på å sovne!  

Ja, gjør det, og da begynner dere plutselig å snakke som en Mester i stedet for å snakke med 
denne lille stemmen. Plutselig snakker dere med autoritet og eleganse og mening og lidenskap. 
Folk vil bare vente på at dere skal si noe. De vil være veldig henført. Ja, det er sant. Dere må 
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overdrive litt. Dere må oppføre dere litt… dere må legge litt sensuelt krydder i stemmen. (han 
demonstrerer). Ja, det må dere. Virkelig sensuelt. Jeg sa ikke seksuelt, ikke vær pervers. (latter) 
Jeg sa sensuelt. Sensuelt. Litt mening og uttrykk. Mennesker snakker veldig flatt. Visste dere at da 
dere var i Lemuria og Atlantis så sang dere? Hallo Mary! (synger) Hvordan har du det? 

MARY: (synger også) Jeg har det kjempefint. Jeg Er den Jeg Er!  

ADAMUS: Fint, fint. Forstår dere? Det var et syngende språk, og dere behøvde ikke å si så mange 
ord, for det var ikke mentalt. Det var følelse i det. Men jeg er litt på avveier. Hvor var vi? Overflod. 
Å, jeg er veldig oppbrakt.  

Så jeg drar til samlingene mine, og jeg har en i kveld med de Oppstegne Mestrene, og de kommer 
til å si; «Hvordan går det med Shaumbra?» Jeg kommer til å si «Det går bra. Det går bra. De har 
det bra.» Dere forstår, det har jeg plukket opp fra dere – “Å, jeg har det bra, jeg har det fint.” 
(latter når han imiterer ikke-autentiske mennesker) «Hvordan går ting? «Å, fint. Bra.” 

Og jeg kommer til å si det i kveld, og de kommer til å le slik dere gjorde, og de kommer til å si; 
«Greit, A, hva gjør de?» (noen sier «A?») Ja, det er det de kaller meg – A. Det kommer før B, C og 
Studio K. (latter) Og de kommer til å si; «Hvordan går det med Shaumbra?» «Eh, jo, fint. Fint. 
Fint, fint. Jada, jada, Hvordan går det med dere?” 

De kommer til å si; “Eh, men hva er det som foregår der nede?” «Vel, vi snakker om frihet.» (han 
hoster og fnyser, som om de Oppstegne Mestrene undertrykker latteren sin) 

“Sier du det? Snakker du allerede med dem om frihet? Har du ikke gått glipp av noen få steg? 
Prøver du ikke å pushe det A?” De kaller meg også Sir. “ Prøver du ikke å pushe det, går du ikke 
litt for fort frem?” Og jeg sier; “Nei. De er klar. De er klar. De trenger ikke alle disse andre greiene 
som dere trengte. (mye latter) De er klar for F, frihet – F. Vi holder allerede på med den leksjonen. 
(mer latter) 

Og de kommer til å henge meg på korset. De kommer til å si; «Greit. Hvor mange kom i 
Mercedes?» Jeg kommer til å si «Vel, det er ikke så viktig.» Og de kommer til å le og si; «skittprat! 
Hvor mange kom i BMW? Hvor mange kom med buss? Hvor mange kom i limosin?» 

EDITH: Hvor mange haiket? (mye latter)  

ADAMUS: Og fikk ikke haik! (latter) Det er det de kommer til å si. De kommer til å si; «A, har de… 
kom alle inn og donerte massevis til Crimson Circle? For hvis de har slik fantastisk overflod, spiller 
det vel ingen rolle?» Og jeg vil si; «Jeg følger ikke med på slike ting. Det er det Cauldre og Linda 
som gjør.» (latter)  

Forstår dere poenget?  

Og de kommer til å si; “Når vil de bygge nye sentre – sentre for oppvåknende mennesker på 
Jorda?» Jeg kommer til å si; «De har ikke penger. De har ikke penger til å betale sine egne 
regninger. De har ikke penger til å kjøpe god mat. De har ikke penger til å bo på fine hoteller eller 
fly på første klasse. De har ikke penger til det de virkelig vil. De lever fremdeles i «akkurat nok», 
akkurat nok til å overleve. De har ikke kommet dit, men vi kommer dit. Vi kommer dit.» 

De kommer til å si; “Du vet vi elsker dem også, og vi vet at det er det aller vanskeligste.» De 
kommer til å si; «Disse overflodsproblemene. Disse overflodsproblemene er vanskelig. Det er tøft.» 
De forstår så visst. Og enda så mye jeg gjør narr av det for å understreke poenget mitt, så forstår 
de.» 

Men ikke desto mindre irriterer det meg fremdeles. Det irriterer meg fremdeles, for det er 
ingenting  - ingenting – som egentlig står mellom dere og overflod. Dere tror at det er det. Dere 
tror at dere må skape en eller annen strålende forretningsvirksomhet, planlegge ting. Overflod er 
simpelthen et spørsmål om å elske dere selv. Det er det hele. Når dere gjør det, flyter overfloden. 
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Linda – jeg kan lese tankene hennes – og noen få til sier; “Så, når kommer du til å sette opp 
overflods-kurs Adamus?” Og jeg sier; «Når de er klar Linda. Når de er klar for det.» Og det er 
egentlig ganske enkelt. Vi behøver ikke å bruke en masse tid på det, men jeg lurer på… 

LINDA: Hva mener du med «klar»? (litt latter)  

ADAMUS: Utmerket spørsmål. Jeg er glad du stilte det. Hva betyr klar når det gjelder overflod? Og 
det knytter seg forresten til dette med frihet. La meg forklare noe hvis det er greit. 

LINDA: Helt greit.  

ADAMUS: Her har dere bevissthet. (han tegner en sirkel med en prikk i midten) Dette er dere, 
sjelevesener. Vi har tidligere snakket om det, den vakre sirkelen med en prikk i. Dere kommer 
ganske snart til å arve denne prikken. Den kommer til å være deres egen. Å, nei, det er ikke den 
opprinnelige synden. Det er essensen deres.  

Så dette er bevissthet. Bevissthet innholder ikke energi – jeg må gå tilbake til Adamus 101 – den 
inneholder ikke energi. Energi ble skapt ut fra den dype lidenskapen og ønsket om å dra Hjem 
igjen eller dra inn i frihet. 

Så, bevissthet, dette som dere allerede har og som er klarhet og alle potensialene deres – ikke det 
at det ble gitt dere av andre, dere ga det til dere selv – denne bevisstheten inspirerer energi. 
Energi bare er der, nøytral. Det finnes nok energi her i dette rommet, akkurat her hos oss, til å 
drive denne planeten de neste ti årene. Hele planeten og alle menneskelige vesener. 

Energi er fri for de som er fri. Det er enda et utsagn. Jeg skal sette det på veggen. Energi er – jeg 
kan se den nå – energi er fri for de som er fri. Hva er galt med menneskeheten akkurat nå? De er 
ikke fri, så energi er ikke fri. Så det foregår en energikrise forstår dere. Dere forstår, alt er egentlig 
enkelt. Alt er så visst enkelt. Bevissthet inspirerer energi, får den ut av sin naturlige tilstand, og 
det finnes mye av den. Det er en gammel tro om at den er begrenset. Det er den ikke. 

Når bevissthet er fri og åpne, er denne energien akkurat som… whoooo! (han tegner energi som 
stråler ut fra sirkelen) Den er helt fri og i overflod, og den ser bare ut som sola, den ser ut som om 
den stråler ut. Den – whooo – den bare beveger seg. Det er ingen kontroll på den. Det ligger ingen 
men i den. Den er veldig spontan. Veldig… veldig symbolsk – det var ikke helt det riktige ordet 
Cauldre – men den er veldig bokstavelig. Veldig bokstavelig. 

I sin frihet vil bevissthet skape alt den behøver, vil ha, velger – biler, fine hus, alt slikt, alt slikt – 
og dere bør ha det. Dere bør ha det. Hvorfor? Hvorfor ikke? Ja, hvorfor ikke. Det er den første 
grunnen. Den andre grunnen; hvis dere skal være ekte standarder for andre, eksempler for andre, 
gå som Mestere. Gå som Mestere – dere har gylne sko når dere går, for det tar seg ikke så bra ut å 
ha… jeg beklager, men disse er leid. (Cauldre har leid støvler til kostymet) disse er leid. Dere burde 
ha på dere gylne sko. Dere burde ha gylne sko. Menneskene trenger å se det. 

Nå tenker dere; “Ja, men jeg har sett all denne overdrevenheten, alle disse evangelistene med alle 
pengene på TV.» Hva så? Det er ikke dere. Det er ikke dere. Dere kommer ikke til å gjøre det. 
Dere kan ha strålende overflod. Strålende overflod. Vi skal ta for oss det. 

Du spurte kjære Linda. Så hva er svaret? Når skal vi gjøre det? Når dere er klar. Når er dere klar? 
Det er når dere spør meg. (mange blant publikum sier “vi er klar”) Det var ikke så entusiastisk 
eller inspirerende. Det er som… å, i mellomtiden, vær så snill å ikke ta overflodskurs. Hvorfor? Det 
er ikke-overflodskurs. Det er ikke-overflods kurs. De blir holdt av folk som ikke har overflod, som 
ikke forstår overflod. 

Så når bevissthet er åpen og fri, beveger energien seg – whoooo! Så enkelt. Når bevissthet er 
begrenset av tro, når bevissthet er begrenset av sinnet, av masse- eller gruppebevissthet, når den 
er begrenset på grunn av frykt for å bli fri, så er det dere får en veldig svak, bitteliten stråle av 
energi (han tegner),noe som fører til mangel på overflod, mangel på lidenskap i livene deres, 
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mangel på venner, mangel på selvtillit, alle former for mangel, mangel, mange, mangel, og 
energien beveger seg ikke. Og så lurer dere på hva som er galt. 

Og enda verre; når dere lurer på hva som er galt, hva er da det første dere gjør? (noen sier «sier 
jeg vet ikke») Ja, det også. Ja, «jeg vet ikke». Hva er galt med meg? Hva galt har jeg gjort? Jeg 
falt og brakk foten. Hva galt har jeg gjort?» Dere falt og brakk foten! Den vil leges!» Det viktigste 
er ikke hvorfor dere brakk foten, det er om dere vil helbrede den nå, bare slik?» (Adamus knipser 
med fingrene) Ikke noen langtekkelig healing, men vil dere helbrede den? Det er det som er. 

Kanskje, bare kanskje, handler det ikke om å finne ut av hvorfor dere brakk den, hva det er Ånden 
prøver å fortellee dere – for Ånden bryr seg ikke om den slags ting, det er helt sant – det handler 
ikke om at det skjedde astrologiske hendelser i det dere brakk foten. Det handler egentlig om – 
swhtt! – kan jeg helbrede den øyeblikkelig, på mirakuløst vis? Litt av et konsept. (stillhet, så latter) 
Å, vi kommer til å ha et langt møte i Oppstegne Mestere Klubben i kveld.  

“Og hvordan reagerte de da du ga dem denne dype visdommen Adamus?” «Å, de, um, de tok det 
inn. (latter) De pustet det inn.» (Adamus humrer) 

Så hvor var vi? Så energien senker farta. 

Så her er dilemmaet. Jeg skal sette sammen alt dette nå, for noen av dere lurer på “hvor fører 
dette hen?” Jeg prøver å distrahere dere så dere kan bli fri. Takk, ja, og litt humor. Og jeg må ha 
noen historier når jeg drar tilbake til klubben i kveld. (litt humring) 

Så hvor var vi? Frihet. Frihet.  

Det er… (Cauldre setter seg) Ja, han kan sette seg…  

Det er en iboende frykt for frihet… (latter når Adamus reiser seg igjen) Han er helbredet! Han er 
helbredet!  

Ekte Frihet  

Alle sjelevesener har en iboende frykt for frihet. Hvorfor? Atskillelse fra Ånden. Det endelige. 
Atskillelse – den oppfattede atskillelsen – fra den evige. Frykten, bekymringen for at i friheten, når 
dere løser opp båndene til den Evige ene, gir slipp, så vil dere opphøre å eksistere – eller at dere 
går til helvete eller noe slikt – at det vil skje noe fryktelig. 

Det er enorm frykt for at hvis dere tar på dere deres egen Jeg Er-het, så vil dere virre omkring, 
gjøre feil. Dere forstår, alt dette er menneskelig tankegang. Det er bare et menneske som tenker 
slik. Bare en gammel Atlanter ville tenke som det – at "jeg kommer til å gjøre feil". Dere kan ikke 
gjøre dette med frihet feil. Dere kan bare gjøre det, men dere kan ikke gjøre det feil. 

Den oppfattede atskillelsen fra Ånden, fra den Evige Ene – den oppfattede atskillelsen – å gi slipp 
på denne linken til Ånden, er den egentlige integrasjonen av Ånden, integrasjon som vist på fleur-
de-lis, foreningen. Det er den sanne integrasjonen. 

Stopp opp en liten stund. Jeg vet at det forvirrer hjernen litt. «Men hva var det han nettopp sa?» 
Jeg sa at når dere aksepterer friheten deres uten hvis, om, eller men eller jeg-vet-ikke, når dere 
gjør det – som Aandrah ville sagt; modig og fast – aksepterer friheten deres, uten noen hvis, om 
eller men – Det er i det øyeblikket dere integrerer Ånden i dere. Den endelige sammensmeltingen, 
den endelige foreningen. 

I det øyeblikket vil dere aldri, aldri mer plassere Ånden dere ute, der oppe, eller noe annet sted 
enn i dere selv. Akkurat der (Adamus peker på prikken), i bevisstheten deres. Det, mine venner, er 
frihet. (en person klapper) Takk. En klapp. (applaus) Og i kveld kommer de til å si; “applauderte de 
ikke Adamus?” Og jeg vil si. «Jeg fikk dem til å gjøre det. Jeg hypnotiserte dem.” 
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Det er et skremmende forslag, og det er det forslaget som ligger på bordet akkurat nå – ikke bare 
for dere, men for menneskeheten. De befinner seg ikke i den samme bevisstheten som dere gjør. 
De har ikke den samme forståelsen av hva frihet er. De tror at frihet er å velge embeter, gå til 
valgurnene, som egentlig ikke er frihet i det hele tatt. Eller de tror at frihet er å kunne velge bil 
innenfor det de har råd til. (noen humrer) Men det er et dilemma denne planeten står overfor 
akkurat nå. Det er dilemmaet. Hvis en ser på alt som foregår, enten det gjelder politikk, eller 
særlig når det gjelder penger. Whooo! Ååååh! Det er der det virkelig viser seg.  

Frihet og penger. Se på den kontrollen som er lagt på penger akkurat nå. En idiotisk og kunstig 
kontroll det virkelig ikke er behov for. Men det finnes sterke fraksjoner av mennesker på planeten 
akkurat nå som ikke tror at dere er ansvarlige nok til å håndtere penger – dere, og alle andre – slik 
at de må kontrollere det. De gjør det ikke for å tjene penger, for ved et visst punkt spiller det ingen 
rolle. De gjør det fordi de tror at de hjelper dere, og det gjorde de kanskje. De gjorde kanskje det, 
og de hjelper kanskje noen. Jeg tror ikke at det er sant, men det gjør de. 

De tror at menneskene i sin natur i utgangspunktet er syndere. De gjør virkelig det. De tror at 
menneskene har lyter, arbeider mot en eller annen tilstand av perfeksjon, og jeg snakker ikke bare 
om religiøse mennesker. Det finnes også ateister som tror at menneskene har utviklet seg fra 
dyreriket, og… og… jeg vil – jeg vet at vi har lite tid igjen – men jeg vil også gi dere dette 
forslaget. 

Dere har dette generelle konseptet om at ting skjedde her oppe på et høyere nivå – det er egentlig 
ikke sant, men at det skjedde der ute – og dere tror det var en nedsenkning til denne planeten. Eh, 
det var en reise til denne planeten av veldig oppstegne grunner, men dere tror det kom her oppe 
fra og hit ned, og at dere nå kommer fullstendiggjort tilbake. Men selv… jeg vil kaste ut dette 
forslaget til dere, for dette er noe vi gjør på filisofi-skolen på den Nye Jorda. 

Forestill dere at alt bare er en evolusjon. Forestill dere at det begynte med – jeg vet ikke – bare en 
liten flik av ingenting, og så ble til dette, ble til kosmos. Det utviklet seg fra ingenting, og 
menneskene utviklet seg – forestill dere det – og at det ikke finnes noen gud der opp som 
overleverte det hit ned, og at det egentlig aldri fantes noen gud. Det var bare noe helt sprøtt, at 
dette lille skjedde og skapte alt dette. 

Det er egentlig fremdeles den samme dynamikken, for det finnes fremdeles en bevissthet, og den 
kom kanskje fra evolusjonen av nesten ingenting. Det finnes fremdeles en bevisshet som skaper en 
gud, som skaper dette som kalles opplysthet, som skaper oppstigning. Det er fremdeles noe som 
skjedde som skapte kjærlighet, som skapte væren. 

Så selv om en hevder at alt liv bare utviklet seg fra en sprø liten kollisjon, se hva dere har skapt. 
Dere skaper opplysthet. Dere skaper oppstigning, og dere kommer også til å skape suverenitet og 
frihet. Uansett hvordan dere ser på det, så er det likevel det samme. Det er noe å tenke på. (litt 
applaus) Takk. Og virkeligheten er at ingenting av dette egentlig er sant. Til en viss grad, men 
ingen av dem er sanne. 

Så hvor var vi? Det aller mest strålende skjer på denne planeten nå, og når vi forlater den Gamle 
energi æraen og går inn i den nye, handler det så visst om æraen av frihet. Er menneskene i stand 
til å håndtere frihet? Det vet vi ikke. Dere vet det ikke. Er dere klare til å håndtere det? (publikum 
sier “ja”) Det spiller ingen rolle for meg. Ærlig talt.  

Jeg er glad, jeg er lykkelig, henrykt, og alt dette andre som dere er, men med det kommer frihet. 
Med det kommer å ta ansvar. Med det kommer å gå som en Mester og så være Mesteren. Med det 
kommer forståelsen for at 95% av alt som kommer gjennom sinnene deres ikke er deres. Dere 
plukker opp romsøppel, utenomjordisk søppel, menneskelig søppel, partikler som flyter rundt – 
tankepartikler som flyter rundt – som ikke er deres. Frihet er å forløse dem, for det er ikke deres. 
Dere bruker veldig mye av sinnsenergien til å argumentere med dere selv om hvordan dere skal bli 
bedre. Det er ikke frihet. Det er ikke frihet. Overhodet ikke. 
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Frihet er å si “De eneste tankene som er mine, den eneste bevisstheten som er min, er det jeg 
velger i øyeblikket.” Frihet er å si «De tidligere livene mine er ikke mine. De var sjelens 
opplevelser.» Frihet er å si; «familien min, barna mine, er ikke mine. Jeg har kanskje født dem, jeg 
har kanskje brukt en formue på dem, men de er også sjelevesener.» Frihet er å si, hvis dere 
befinner dere i en situasjon, enten det gjelder en jobb, et forhold, en religion, en kult eller… åh 
(han humrer)… eller noe annet som ikke tjener dere, at dere vil forløse det. Det er det enkleste 
dere på noen måte kan gjøre, eller det mest utfordrende. Det er opp til dere. 

Frihet er evnen til å bare gå sin vei. Ikke tro… vel, det er enda en ting ved frihet. Det er en stor, 
stor og stygg en ved døra til frihet. Det kalles døden. Det kalles døden. Det var derfor jeg ville ta 
dere med en tur om kvelden på Halloween, for dere sier; «Å, ja, frihet er fantastisk. Det er 
fantastisk, og jeg kan forlate jobben min, og jeg kan gjøre alt dette andre. Men, å, herregud, hva 
om jeg dør?» Vel, da er dere fri. Dødelig fri! (Adamus humrer) Javisst.  

Jeg mener, dette er et stort, psykologisk problem. Dere vet, jeg har tidligere sagt at det egentlig er 
mye enklere å dø enn å bli født. Og dere har dødd tusen, noen av dere 1500 ganger. Veldig enkelt. 
Det er vanskelig å bli født. Det er en helt annen historie. Dere vet, da har dere enda 80-100 år 
foran dere. Men dere vet, å dø – whew – dere tar en pause. Men i alt dette med frihet ligger «Hva 
om jeg dør?» 

For det første; det spiller ingen rolle. Dere kommer uansett til å dø. (stillhet, så humrer Adamus) 
En taushet la seg over forsamlingen. Aksepterer dere det? Spørsmålet er, problemet er, kommer 
dere til å dø på den måten dere vil? Det er det virkelige spørsmålet. Det er det virkelige 
spørsmålet. 

Jeg må forresten skyte inn noe her. Det er et berømt utsagn som ble litt forvrengt, og det burde ha 
vært slik;. Å  befri, eller ikke befri. Det er spørsmålet. De feilsiterte meg til «Å være eller ikke 
være.» Nei, «Å befri eller ikke befri.» 

Tilbake til døden en liten stund. Skjønner dere at jeg kom med en liten distraksjon? Energien gikk 
til helvete – det er fantastisk. 

Døden. Det spiller ingen rolle. Det spiller ingen rolle. Det spiller ingen rolle. Dere kommer til å dø. 
Det som er viktig, er å dø på den måten dere ønsker – shwtt! – gå ut av kroppen, jeg vet ikke, 
hvordan dere nå enn måtte ønske å gjøre det. Bare ikke gjør det med en langsommelig sykdom. 
Det er usselt. Det kan nesten sammenlignes med mangel på overflod – eller verre. Jeg har ikke 
betemt meg enda.  

Så la oss trekke pusten dypt. 

Er Vi Klar?  

Frihet. Vi skal særlig snakke om dette de neste få månedene. Dere kommer til å se det nå. Hold 
øynene vidåpne. Dere kommer til å se at det er dette som er dynamikken på Jorda. Og de kan 
snakke om alt annet, men det er resultatet av spørsmålet om frihet. Penger, politikk, energi – pff! 
Energi – alt dette handler egentlig om frihet. 

Er menneskeheten klar til å akseptere frihet? Det bryter ut borgerkriger, uro og spenning . Og alt 
handler om frihet. 

Og mens dere funderer på deres egen frihet, og om dere virkelig er klar for den, det handler ikke 
en gang bare om menneskeheten. Det er dette som er spørsmålet i hele kosmos, i hele skapelsen, 
i de spirituelle familiene deres, for alle sjelevesener, og for Ånden… og for Ånden. Og det 
interessante er at alt skriver seg tilbake til her, rett tilbake til dere, rett tilbake til det dere velger. 
For når dere velger for dere selv, når dere gir dere selv ekte, ubegrenset frihet, har det en dyp 
påvirkning på hele skapelsen. 
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Hva gjør det? Vel, det utstråler potensialet, og akkurat nå finnes det regioner i skapelsen der det 
ikke er noe søkelys på dette som dere kaller frihet. Det finnes ingen forståelse for det. Akkurat nå 
finnes det steder på denne planeten som ikke har noe konsept for det. Det finnes til og med noen 
språk på planeten som ikke har ordet «frihet» i vokabularet sitt. Det eksisterer ikke. Det er ikke i 
bevisstheten deres. 

Så det skriver seg tilbake til dere, denne aktede gruppen her i Cold Creek Canyon, dere som ser på 
online. Det skriver seg tilbake til dere – ikke friheten deres, men når det gjelder å utstråle 
potensialet – først og fremst for dere selv, og så for andre. Det er det som fremfor alt er 
spørsmålet akkurat nå. 

Til vi møtes igjen, vil jeg gjerne at dere ser litt på livene deres. Ikke på en bedømmende måte, 
men som opplyste observatører. Hva er det som hindrer (sverdet faller i bakgrunnen) dere i å ha 
frihet… distraksjon. (latter) Hva er det som hindrer dere i frihet? Hvilke ting er det dere har valgt 
som hindrer dere i frihet? Og mer enn noe annet, hvordan føles frihet? Ikke tenk på det som de 
daglige rutinene. Det er biproduktet av frihet. Hvordan føles frihet? 

Dere kommer til å drømme om frihet – ikke fordi jeg sier det .- men fordi det er det aktuelle 
temaet. Når dere drømmer om frihet, kommer dere til å ha noen drømmer som virker ufrie, med 
andre ord, som om dere er fanget – for at dere skal forstå hvordan det føles å ikke være fri. Dere 
kommer til å ha drømmer om det som var sjelens tidligere liv – forhåpentlig ikke lenger deres – om 
hvordan det var å være slaveeiere eller slaver, om hvordan det var å være i Atlantis. Vel, det var 
en mangel på frihet. Alt måtte gjøres som gruppe. 

Dere vil ha drømmer om det en kan kalle utenomjordiske steder, andre steder rundt om i kosmos 
som dere kommer til å besøke, rundt om i skapelsen, noen ganger sammen med en gruppe, noen 
steder for dere selv, om steder som ikke har noen – absolutt ingen – bevissthet eller forståelse av 
frihet. For noen ganger hjelper det å se litt på hvordan det er å ikke ha det for at dere skal kunne 
forstå hvordan det er å ha det. 

Vil det bli intens? Det er opp til dere. Det kan være. (noen sier “lett”) Vil det bli lett? Det kan være. 
Det burde det være. Det burde være det aller enkleste. Hver og en av dere burde gå ut herfra 
fullstendig fri. Eller, det kan være utfordrende og vanskelig. Takk. (til Linda) 

Adamus sitt Svar  

Så nå vil jeg komme med svaret mitt – det er et litt merkelig svar – på hva som er frihet. Eller, 
særlig, hvordan kan dere gi dere selv frihet akkurat nå. Det er et veldig enkelt ord, av mangel på 
bedre ord. Veldig, veldig enkelt. Stopp opp litt, og føl inn i frihet… føl inn i frihet. 

(pause)  

Det problemet dere har, planeten har, Ånden, alle, alt – den virkelige overgangen, den virkelige 
slutten på det gamle verdensproblemet – det er en ting som gjelder i livene deres. En veldig enkel 
ting. Det er dette ordet «tilgivelse». Det er det hele. Tilgivelse.  

Og med det mine kjære venner, alt er vel i hele skapelsen. Takk. 

 Ah! (noen gir ham en plakat med ordene) Alt er vel i hele skapelsen. (applaus) Takk.  

Nyt livet, vær fri, og ha overflod. Takk.  

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

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

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

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

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

Denne teksten kan fritt distribueres på en ikke-kommersiellbasis og skal være gratis. Vennligst ta 
med informasjonen i sin helhet, også disse fotnotene. All annen bruk må godkjennes skriftlig av 
Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado. 
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Besøk gjerne vår norske internettside www.crimsoncircle.com/no for ytterligere informasjon. 


