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Jeg er den jeg er, og stolt over å være Adamus. Velkommen til samlingen vår. 
 
Det er mye å snakke om i dag, mange smilende ansikter – dere vet ikke hva dere har gitt dere ut på! (latter) 
– mye å snakke om. Men uansett, klokka 4:50 avbryter du meg Linda. Avbryt meg, da er det slutt. 
 
LINDA: Greit. 
  
ADAMUS: Da er det slutt, for hvis vi ikke kan komme gjennom dette i løpet av den neste timen, eller 
halvannen time, burde vi ikke gjøre det uansett. Er ikke det riktig Bonnie? (latter) 
  
BONNIE: Jo. 
  
ADAMUS: Jo. Jo. Det handler om energien, ikke om ordene. Det handler om samlingen, ikke om den lange, 
tørre forelesningen. Fint sverd (til Mary som er kledd i kostyme) 
 
MARY: Takk. 
  
ADAMUS: Ja, takk til deg. (han tar sverdet hennes) 
  
Så John, uansett, hvis ikke Linda avbryter meg ti på fem, så steng av mikrofonen. 
  
JOHN: Helt greit.  
 
ADAMUS: Bare steng av, (latter) men ikke et eneste øyeblikk før det.  
 
Sensualitet 
  
Så dette er den månedlige spirituelle samlingen vår. Og spørsmålet jeg må begynne med i dag er; hvordan er 
sensualiteten deres? Jeg liker dette (han leker med sverdet). Hvordan er sensualiteten deres? Vi trenger en 
mikrofon, kom igjen!  
 
EDITH: Sex. 
  
ADAMUS: Jeg sa ikke sex, Edith! 
  
EDITH: Det vet jeg. 
  
ADAMUS: Det er bare mellom oss! Jeg sa sensualitet! (latter)  
 
LINDA: (Gir Edith en klem) Jeg beklager. Ingenting å gjøre med det, Edith. Ingenting å gjøre med det. 
  
ADAMUS: Sensualitet. Hvordan er sensualiteten deres? 
  
JOSHUA: Den har vært laber i det siste. 
  
ADAMUS: Laber. Fint. Fint. Takk for at du er ærlig. Hvorfor? (stillhet) Åh, dere vet hvorfor. 
  
JOSHUA: Det er først og fremst mitt eget valg, men det er mangel på oppmerksomhet. 
  
ADAMUS: Kanskje… kanskje – unnskyld Aandrah – kanskje du tenker for mye? Det ødelegger en veldig 
sensuell dag. Åh, vær så god. (han vifter med sverdet, latter når han stopper og lar Linda komme forbi) Greit, 
takk. Takk. 
 
Hvordan er det med sensualiteten deres? Fint skjerf – jeg elsker dette sverdet! (latter) – fint skjerf. Hvordan 
er det med sensualiteten deres? 
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JOYCE: Jeg vil si den er fin når det gjelder naturen. Resten er jeg ikke helt sikker på. 
  
ADAMUS: Fint. Fint. Naturen – veldig, veldig sensuelt. Alle disse vibrasjonene, alle disse følelsene, alle disse 
kreaturene der ute, all energien fra skogen. Åh, du kan få det igjen en liten stund (han gir sverdet tilbake til 
Mary). Så absolutt.  
 
Hvordan står det til med sensualiteten deres? 
  
LINDA: Åhhh… 
  
ADAMUS: Åhhh… ja.  
 
SHAUMBRA 1 (kvinne): Helt strålende.  
 
ADAMUS: Virkelig… fint, fint, fint. Javisst. Og min kommer til å bli bedre når jeg får meg litt å spise (han ser 
over maten bak i rommet) Ikke bry dere om meg, bare fortsett møtet. Hvorfor er det ikke mer sjokolade? 
  
LINDA: Du vet, dette er liksom et spleiselag, men har dere lagt merke til at det nesten ikke er noe sjokolade? 
  
ADAMUS: Ingen sjokolade. Veldig skuffende. 
  
LINDA: Ingen tok med sjokolade. Jeg vet ikke hvorfor.  
 
ADAMUS: Ja. Fint. Vel, vi tar bare med litt slik at vi har senere. (han tar et fat fullt av bagels) 
  
Jeg spør om sensualiteten deres… bare i tilfelle vi blir sultne (henviser til fatet). Jeg blir sulten! Vi har ikke mat 
på den andre siden. (latter) Jeg må komme hit for å få meg et godt måltid. Takk Linda. Hold fingrene fra 
fatet. 
  
LINDA: Ikke noe problem.  
 
ADAMUS: (han tar en bit) Mm.Mm. (latter) Til alle dere som lytter online, vi tar en kaffepause. (latter) 
Sandra… 
  
LINDA: Og du snakker med mat i munnen. 
  
ADAMUS: … skogsfeen… jeg bryr meg ikke. Det er ikke min munn! (latter) Det er han som ser dum ut, ikke 
jeg! (Adamus refererer til Cauldre) 
  
LINDA: Smatt med leppene, så vet jeg at det ikke er Geoff. (latter) 
  
ADAMUS: Og til skogsfeen, kan jeg få kaffe med fløte takk? Takk. Så… jeg kommanderer energier for å tjene 
meg, og det burde dere også gjøre. 
  
Jeg spør om den sensuelle naturen deres akkurat nå – hvordan står det til med den sensuelle naturen deres? 
– for mange ganger undertrykker dere den. Dere holder den nede. Dere tror at dere enten ikke fortjener den, 
eller dere tror den kommer til holde dere fast her på denne planeten. Og det gjør den ikke. Den gjør ikke det. 
Den aller største gleden de Oppstegne Mestrene hadde like før de steg opp, var å oppdage at de var veldig 
sensuelle. 
 
På denne planeten kan dere gjøre ting – akkurat her – som dere ikke kan gjøre andre steder. Dere kan spise 
et fat bagels. Jeg kan garantere at det ikke finnes bagels noe annet sted i universet. Bare her. 
 
EDITH: Sier du det! 
  
ADAMUS: Javisst. Så absolutt. (Sandra kommer med kaffe) Takk. Takk. Takk. Du er en fin skogsfe. 
  
Det finnes intet sted som Jorda der en kan drikke kaffe mens en har sending slik som dette. Intet sted der en 
kan smile og le og gni kinnene mot (har gnir kinnene mot Linda’s kinn) andre menneskers kinn, eller slike 
ting. Det er en tendens til å undertrykke den sensuelle naturen.  
 
Engler er i sin natur veldig, veldig sensuelle. De elsker lyd og farge. De elsker kunst. De elsker alt som gir 
sensuell opplevelse. Og jeg snakker ikke bare om seksuell opplevelse, selv om også det er veldig unikt for 
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denne planeten. Hvordan kommer en sammen i en vakker fysisk, spirituell, energetisk forening? Enten med 
dere selv, en partner – det spiller ingen rolle. 
  
Så når vi nå begynner i dag, spør jeg; hvordan står det til med sensualiteten deres? For det vil så absolutt 
påvirke energinivået deres. Det vil virkelig det. Når dere undertrykker denne sensualiteten, når dere stenger 
for sansene – de fysiske og spirituelle sansene – så stenger det for energiflyten. Hvis dere er i mental modus 
– tenker og prosesserer mye – blir dere virkelig trette, for dere begrenser den naturlige flyten. Dere stråler 
ikke ut til Feltet for all energi at dere vil ha noe mer. Dere blir veldig opphengt her (hodet), og da blir kroppen 
treg, sinnet får en tendens til å overtenke. Dere har alle hatt opplevelsen – ”Hva er galt med meg?” – dere 
analyserer, går ned og prøver å finne ut ”Hva er galt? Hva er galt? Hva er galt?”  
 
Vel, det som er galt, er at dere ikke tillater dere å være sensuelle vesener med alle sanser dere har, å være så 
fordypet i livet at dere ikke bryr dere om dere blir fortapt, for det gjør dere ikke. Det gjør dere så visst ikke. 
Så fordypet i dere selv, så fordypet i Jeg Er, at det egentlig ikke bryr dere hvor dere går eller hva som skjer, 
for dere er på en veldig sensuell reise inne i dere selv, og derfor også i forhold til andre. 
  
Det er så definitivt en motstand mot å fordype dere i dere. Det er som om; ”Vel, det høres egoistisk ut.” Det 
høres ut som dere burde gjøre alt for alle andre. Så absolutt ikke, og det skal vi snakke om på mange 
forskjellige måter i dag. 
 
Å tillate dere å være veldig inne i dere, veldig vilt og sprøtt forelsket i dere selv – det er det som forandrer 
denne planeten. Det er faktisk det som gir dere glede i opplevelsen på denne planeten. Så absolutt. 
  
Hvorfor er dere her? 
  
Så, neste spørsmål. Vær klar med mikrofonen. 
  
LINDA: Javisst. 
  
ADAMUS: Neste spørsmål. Å, vi tar for oss nykommerne. Vi har en hel rad her fremme, alle er oppstilt for 
meg! Åhhh, ja! Vakre damer, som alle er her for første gang. Det er et kamera der borte, og et her, i tilfelle 
dere prøver å stikke av (latter), slik at alle over hele verden kan se dere. Så hvorfor er dere her? Vi går bare 
bortover raden her. Hvorfor er du her? Kom med mikrofonen, og det er fint om du kan reise deg. 
  
VILI: Vel, som det tidligere er sagt, så er det en tid for alt, og jeg har alltid hatt lyst til å komme hit. Og det er 
første gangen min, og det er igjen tid for første ganger for meg. Jeg begynner på en ny opplevelse, og… 
  
ADAMUS: Ja. Jeg mener, hvorfor er du her på Jorda. Ikke her i dag! (latter) Jeg mener… 
  
VILI: Å, slik!  
 
ADAMUS: Jeg stiller et bredt spørsmål. Jeg… et lite øyeblikk. Jeg… (latter når han henvender seg til kamera) 
Vi prøver igjen. Kutt siste del. 
 
VILI: La oss begynne på nytt. 
  
ADAMUS: La oss begynne på nytt. Min kjære – åh, hvis jeg kan bruke litt tid på å… han gir Linda mikrofonen) 
– min kjære (han kysser hånden hennes), hvorfor er du her. 
  
VILI: For å ha masse moro. 
  
ADAMUS: Strålende! Strålende – for å ha det moro. Er du klar over at for fem år siden, så kunne ikke du og 
mange andre si det? 
  
VILI: Nei, nei, ikke på noen måte. 
  
ADAMUS: Dere kunne ikke ha sagt – “Jeg er her for moro skyld.” Fint. Og det var ikke noe om eller men der. 
Ingen om eller men. Er her for moro skyld. Takk. 
  
VILI: Takk. 
  
ADAMUS: Så … 
  
LINDA: Neste. 
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ADAMUS: Hvorfor er du her? Her på dette møtet, men også i dette livet. 
  
PILAR: Jeg er din største fan.  
 
ADAMUS: Åh, min største fan. Det… (til Linda) har du Adamus priser i dag? (latter) 
 
LINDA: Jada! 
  
ADAMUS: Det er veldig enkelt, men de gjør det veldig vanskelig 
 
PILAR: Jeg har vært forelsket i deg… 
 
ADAMUS: Si de riktige ordene… 
  
PILAR: Jeg har vært forelsket i deg i flere hundre år. (publikum responderer ”åhhhh!” og litt applaus) Men det 
vet du. 
  
ADAMUS: Det gjør jeg. Det gjør jeg. Åh! Så, ja, da kan vi avslutte møtet nå! (Adamus og publikum ler) 
 
PILAR: La oss finne et stille sted! 
  
ADAMUS: Vi har en flaske tequila… (latter) Men bortsett fra meg, hvorfor er du her? 
  
PILAR: Vel, jeg nyter livet veldig. Det har alltid vært en stor glede å være her. Og jeg antar at vi på mange 
måter er privilegerte, for, vel, det er en masse engler som venter på oss, for å sparke oss herfra, ikke sant? 
  
ADAMUS: Ja. Ja. 
  
PILAR: Så, det er et privilegium. 
  
ADAMUS: Et privilegium. Fint. 
  
PILAR: Og vi nyter det.  
 
ADAMUS: Ja. 
  
PILAR: Og vi kommer selvfølgelig hit for å stige opp, disse merkelige greiene. Alle vil dit. 
  
ADAMUS: Veldig merkelig! 
  
PILAR: Og de undrer seg på den andre siden. De må komme hit ned på Jorda for å gjøre det. 
  
ADAMUS: Ja. 
  
PILAR: Ja, det også.  
 
ADAMUS: Ja. Det var veldig rart da vi nylig snakket om oppstigning til en gruppe. Vi spurte gruppen; ”Hva er 
oppstigning?” De kunne ikke svare på det. Og vi sa; ”hvor mye vil dere det?” Vel, de ville det så absolutt. Men 
vi sa; ”hva er det som holder dere tilbake?” Og det visste de ikke. Så der har en hele dilemmaet ved 
oppstigning. Vi skal snakke om det en annen dag. Men det er der så absolutt. Så du er her for å nyte det. 
  
PILAR: Ja. 
  
ADAMUS: Nyter du det? 
  
PILAR: Så absolutt, hver eneste dag. 
  
ADAMUS: Fint. Hver eneste… fantastisk. Fint. Takk. 
 
Og dere vet, når vi går rundt om i rommet med mikrofon, så kaller vi makyo for makyo. (noen sier ”aha”) 
Aha! 
  
PILAR: Nei, dette var ikke makyo. 
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ADAMUS: Nei, nei, nei. Det føltes veldig bra, veldig bra. Jeg bare advarer andre. (latter) neste. Min kjære, 
hvorfor er du her? 
  
KATA: Jeg antar det er gleden i det, men jeg vil legge til noe; på grunn av kjærlighetshistorien min. 
  
ADAMUS: Kjærlighetshistorien din. 
  
KATA: Ja. 
  
ADAMUS: Med? 
  
KATA: Meg selv.  
 
ADAMUS: Ah! 
  
KATA: Barna mine. 
  
ADAMUS: Ah! 
  
KATA: Livet. 
  
ADAMUS: Ja.  
 
KATA: For å mer og mer åpne opp for denne kjærligheten i meg og, ja, alle andre steder. 
 
ADAMUS: Fint. Utmerket. 
  
KATA: Takk. 
  
ADAMUS: Kjærlighet, og jeg bare elsker at du setter deg selv først, for, åh, vi trenger ikke å gå i detaljer, men 
hvis en ikke kan elske seg selv, så kan en egentlig ikke elske andre. 
 
Om kjærlighet 
  
Dere vet, det er noe ved kjærlighet – jeg snakket nylig om det i Frankrike, og det var veldig fantastisk – det 
er noe ved kjærlighet, noe veldig interessant. Det fantes ingen kjærlighet slik dere kjenner det. Det fantes 
ingen kjærlighet i den Første Sirkelen, Alt Som Er, Gud. Den første tiden kjente aldri Gud kjærlighet. Det 
fantes faktisk egentlig ingen kjærlighet blant englene da dere var i englefamiliene deres. Det fantes ting som 
medfølelse og forhold, men det fantes ikke kjærlighet noe sted i skapelsen før dere kom til Jorda og oppdaget 
den, før dere oppdaget kjærlighet her på Jorda. Utrolig. 
  
Dere har lært at Gud alltid har elsket dere. Gud visste ikke hva kjærlighet var før dere oppdaget hva 
kjærlighet var. Og i det øyeblikk dere følte dette som kalles kjærlighet, og dere reflekterte den eller utstrålte 
den tilbake til Ånden, så ble Ånden forelsket. Ånden reflekterte det tilbake til dere, og nå har dere denne 
strålende kjærlighetsaffæren som pågår. Av og til glemmer dere det, men det er – kjærlighet fra dere til 
Ånden, og fra ånden tilbake til dere. Men det ble skapt her på denne planeten. 
 
Det er en av de tingene som gjør Jorda så fantastisk. Det ble ikke skapt på Pleiadene eller Arcturus, eller i de 
spirituelle familiene deres eller andre steder kjære venner. Det ble skapt her. Og nå blir det utstrålt, delt på 
alle nivåer, i de Nære Jordrikene, med andre dimensjoner og til og med andre planeter. 
 
Lurer dere på hvorfor de er så interesserte i det som foregår her? Hvorfor de projiserer eller sender seg selv 
hit, av og til prøver å fly hit i små romskip – og det fungerer ikke så veldig bra? Det er fordi de er nysgjerrige 
på dette som kalles kjærlighet. De vet at det kom herfra, og nå vil de også ha det. 
  
De kommer til å lære. De kommer til å lære. De kommer til å lære det av dere, og de kommer til å lære det 
selv. Men ja, min kjære Kata, ah, kjærlighet er fantastisk. Det er noe fantastisk som dere kan bli veldig 
opphengt i, veldig såret av, være veldig dypt i. 
 
Men stort sett er det veldig få mennesker som vet hvordan det er å elske seg selv. De tolererer seg selv. De 
har et besværlig forhold til seg selv, og de leter fremdeles etter kjærlighet, og skaper fremdeles kjærlighet 
sammen med andre mennesker. Men vet dere hva som kommer til å skje på denne planeten…jeg gjør et 
sidesprang, men jeg elsker å gjøre sidesprang. Det som kommer til å skje på denne planeten er at denne 
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planeten har skapt kjærlighet, delt kjærlighet, og vært forelsket. Men det neste som skjer på denne planeten, 
og som aldri har skjedd i hele skapelsen, er at de første vesenene som kom hit begynner å elske seg selv. Det 
er det neste. Det er den neste evolusjonen. Det er den neste spiralen som…(han ser etter en tusj å skrive 
med) 
  
LINDA: I all verden, ingen tusj? Åhh! 
  
ADAMUS: Vi må forestille oss. 
  
LINDA: Nei, nei. Det kommer. Det er på vei. Løp forrest, løp! (Larry kommer med en tusj) 
  
ADAMUS: Det er ikke det at jeg krever så mye. En enkel kopp kaffe og en tusj er alt som trengs for å gjøre 
meg lykkelig! Så en kan si at opplevelsene deres har vært som en stor spiral som fortsetter å ekspandere, 
fortsetter å oppleve og dele alt dette. 
 
Men på et visst punkt i denne oppvåkningen dere går gjennom skjer det noe rart. Spiralen kommer tilbake og 
inn i seg selv – og da må en skape et hologram, vi kan ikke skrive det her på tavla – men dere går på en 
måte gjennom en dør, en dør inn i dere selv. Og dere kommer aldri til å være alene der inne, for dere har 
funnet dere selv, men dere kommer til å få en intim forståelse av alt og alle andre når dere forelsker dere i 
dere selv. 
  
Det er noe av det vanskeligste å gjøre, det er det så absolutt, noe av det tøffeste, og jeg ser på dere alle, og 
dere har hatt opplevelsen av, eller går gjennom opplevelsen med å elske dere selv. Åh, veldig utfordrende, til 
tider veldig vanskelig. Og så begynner dere å prøve å finne ut av det – ”Vel, hvordan elsker jeg meg selv?” 
Uhhh, dere har nettopp tapt. Gå tilbake, ta dere en lur, kom tilbake senere. (Adamus humrer) 
  
Hvorfor er dere her? 
  
Fint. Så spørsmålet; “Hvorfor er dere her?” er et stort spørsmål. Det er faktisk ikke så vanskelig. Vi skal gå 
inn på det i dag. Det er veldig enkelt, og når dere virkelig begynner å føle inn i det, så begynner det å bli mer 
komplisert. Men grunnen til at dere er her er kjærlighet. 
 
Kjærlighet til denne planeten, fullstendig kjærlighet til denne planeten. Og jeg vet at mange av dere har 
klaget over det opp gjennom årene, og jeg har fått mer enn min del av klagene… det var morsomt. 
  
LINDA: Ha, ha, ha. Ha-ha, ha, ha, ha.  
 
ADAMUS: … mer enn min del av klagene når det gjelder dette. (noen ler høyt) Takk! Takk! Men det som 
faktisk er morsomt, er at når dere drar herfra, særlig i de siste øyeblikkene her, de siste dagene eller ukene 
av livene deres, så begynner dere plutselig å huske alle de tingene som gjør livet storartet, kjærligheten til 
det å være her, og så, enda så mye dere har lovet dere selv at dere ikke skal komme tilbake hit igjen, så er 
dere for søren tilbake igjen – fordi dere elsker det. Fordi dere elsker det. 
  
Spørsmålet “Hvorfor er du her?” er et stort spørsmål. Jeg vil si at en av de største utfordringene mine i forhold 
til å jobbe med dere, er å få dere til å forstå hvem dere egentlig er, få dere til å forstå hvorfor dere er her, hva 
dere gjør her. 
 
Vel, vi har stort sett kommet over noen av de gamle fasene som “Dere er her på grunn av dårlig karma. Dere 
er her fordi dere gjorde noe galt eller hva det nå måtte være i et tidligere liv, og nå må dere rette opp i det.” 
Takk Gud for at vi har kommet over det hinderet. Ingen er her – ingen, enten dere befinner dere her i 
rommet, lytter, eller hvor dere nå er – er her på grunn av karma, med mindre dere tror på denne karmaen. 
  
Veldig mange av dere har følt at dere har vært her for å ta dere av andre. Andre. Det er en skikkelig dårlig 
grunn til å være her, for på en eller annen måte kommer de til å rote det til for dere. (latter) Det gjør de. Vel, 
la meg omformulere det, Cauldre løfter pekefingeren mot meg. Før eller senere kommer de til å skuffe dere. 
Hvis dere har en agenda om at dere må være her på grunn av andre, så kommer de før eller senere til å 
skuffe dere. Og det må de. For det første så må de det for å en gang for alle sette dere fri, og sette seg selv 
fri til sin egen suverenitet. 
 
Så, mange av dere strever fremdeles litt med “Jeg må være her på grunn av alle andre.” Noen av dere – jeg 
skal gå inn på dette litt senere – men de fleste av dere har fremdeles litt …forhåpentligvis kommer vi oss 
gjennom dette i dag. Dere er her i den gamle rollen deres, en rolle Tobias snakket om for flere år siden, og 
dere klarer ikke å legge den fra dere. Dere klarer ikke helt å legge den fra dere, for dere har egentlig ikke fått 
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tak i, lagt armene deres rundt, eller følt inn i hvorfor dere egentlig, egentlig er her. Så dere henger fast ved 
en gammel forestilling om at dere er energiholdere – energiholdere – for det har dere vært veldig lenge. 
 
Det finnes faktisk talt grupper som bor inne i fjellene eller under bakken, eller et eller annet sted i de dype 
skogene – hemmelige grupper. De har holdt på i dusinvis på dusinvis av århundrer, og de holder energien for 
denne planeten. De chanter. De ber. De nekter seg selv de fleste menneskelige gleder – dette er så definitivt 
ikke sensuelle mennesker – og mange av dem finnes fremdeles i religiøse ordener, selv om de egentlig ikke 
helt forstår. De tror de er der på grunn av religionen, men de er der egentlig som energiholdere. Dere finner 
dem over hele Jerusalem. Dere finner dem i moskeer og templer, i innfødte samfunn over hele verden.  
 
De gjør dette fra generasjon til generasjon. De inkarnerer tilbake til disse gruppene av energiholdere som 
lenge tjente et fantastisk formål. Dere var lenge en av disse energiholderne. Veldig lenge. Faktisk i liv etter 
liv. 
 
Men hva holdt dere på? Hva holdt dere på? For noen år siden dro vi til Egypt, og Tobias snakket om energier 
som fremdeles befant seg i steinene i templene, som fremdeles var begravd i bakken, som fremdeles var i 
mange mennesker som gikk rundt i fysisk form. Og han sa; ”Disse energiholderne har vært her i tusenvis av 
år.” Ingen har stilt spørsmålet; ”Holdt hva? Hvorfor? Hvorfor?” 
 
Vel, noen vil si; “De holder en energi for fred.” Vel, dere rotet det til, for det er ingen fred her. (Adamus ler av 
sin egen spøk) 
  
LINDA: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Ha, ha. Du får en Adamus Pris! Yayyy! 
  
ADAMUS: Ja, jeg ler av min egen spøk!! 
  
LINDA: Det var veldig morsomt! Ha, ha, ha. (hun gir ham en pris) 
  
ADAMUS: Min første pris! Takk! Takk. Kan du sette den på meg mens jeg fortsetter å snakke? 
 
LINDA: Med glede. 
  
ADAMUS: Men holder på hva? Holder på hva? Og noen av dere er fremdeles i denne formen for hypnose, 
formen for overlegg. Vi har i det siste hatt noen veldig interessante samtaler med grupper som fremdeles tror 
at de er her for å holde på energien for naturen. Jeg tror ikke det. Naturen klarer seg helt fint. 
 
LINDA: Slik. 
  
ADAMUS: Takk. Wow, flott. 
  
Så dere befinner dere fremdeles i denne rollen, og som jeg sa; det er til tider vanskelig. Min store utfordring 
er å få dere til å skjønne hvorfor dere egentlig er her, hvorfor dere er her. 
  
For sensuelle, spirituelle pirater som dere er forresten energiholding veldig kjedelig og ikke så veldig i front. 
Det interessante er at mange av dere også har vanskelig for å legge fra dere denne rollen, for dere tror at hvis 
dere ikke gjør det, så kommer verden til å kollapse. Den kan kollapse enten dere gjør det eller ei, men det 
som er viktig er at det finnes andre – som kanskje ikke har hatt like mange opplevelser her på Jorda – som nå 
vil tjene på en eller annen måte. De går inn i disse rollene. Så dere hindrer dem på en måte i å være de neste 
energiholderne. 
 
Jorda vil til en viss grad alltid ha behov for energiholdere – “energibalanserere” er kanskje et bedre ord – når 
bevisstheten gjør denne formen for hopp, når bevisstheten virkelig beveger seg og ekspanderer, for akkurat 
nå er det en dynamikk som vil at det er noe som opprettholder en balanse eller et referansepunkt. Men så 
forandrer også det seg ved et punkt, og den neste gruppen kommer inn for å holde denne balansen. 
 
Men holde på grunn av hva? Vel, holde for å hindre drivkraften i å løpe fullstendig løpsk. For det meste holde 
– når det gjelder disse innfødte, de som har gjort dette i tusenvis av år – holde det til tiden er riktig, til den 
riktige gruppen kommer. Holde til bevisstheten på Jorda var slik at en gruppe mennesker kunne bli suverene 
vesener, Mestre, opplyste, og likevel holde seg i den fysiske kroppen. De holder til den tiden da det er nok 
masse, eller nok antall av slike mennesker som virkelig har utviklet kjærlighet og medfølelse for seg selv, og 
er sanne nye Standarder for denne planeten. Det er derfor de holder. 
 
Og det er dere. Og det er det dere ikke forstår, og det er derfor jeg av og til må dunke meg i hodet og si; 
“Hvorfor forstår de ikke dette?” Og jeg har spurt meg selv om dette mange ganger. 
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Vel, det er mange grunner. En av dem er at dere fremdeles er fanget i denne energiholder rollen, og 
energiholdere er ikke i stand til å se hvem de er hvis de fremdeles spiller på den arenaen. 
  
Det er mange grunner til at dere bare ikke kan tro det. Dere kan ikke fatte det. Dere sier; ”Hvorfor meg? 
Puslete lille meg! Hvis jeg var så bra, hvis jeg var dette høyt utviklede vesenet som Adamus snakker om, så 
kunne jeg knipse med fingrene, og det ville dukke opp en kopp kaffe.” Forstår dere? Og så måler dere dere 
selv ut fra noen merkelige standarder, for disse tingene er egentlig ikke viktige i det hele tatt.  
 
Men dere sier; “Hvis jeg var så opplyst, så kunne jeg…” (Linda gisper når Adamus truer med å tømme kaffen 
sin på Garret) Jeg hadde ikke våget. (Adamus humrer og publikum ler) 
 
GARRET: Jo, det hadde du! 
  
ADAMUS: Det hadde jeg ikke. 
  
GARRET: Jo, det hadde du! 
  
ADAMUS: Dere sier; “Hvis jeg var så opplyst, så ville jeg vite akkurat hvordan aksjemarkedet ville bli i 
morgen.” Faktisk så bryr ikke en opplyst person seg om hvordan det går med aksjemarkedet. En opplyst 
person bryr seg egentlig ikke om å lese andres tanker, for 95% av tankene er bare søppel. En opplyst person 
bryr seg faktisk egentlig ikke, men gleder seg bare fullstendig over å være i Nå-øyeblikket. 
  
Så en av de tingene jeg gjerne vil gjøre i samtalen vår i dag, er å gå utover denne gamle energiholder rollen. 
Dere er ikke her for å holde energien til delfinene. Nei, det er dere ikke – eller hvalene eller ekornene, slanger 
eller noe annet. Det er dere så visst ikke. Det er andre som vil gjøre det. Dere er ikke her for å holde energien 
for planeten, for at Yeshua skal komme tilbake, for han kommer ikke tilbake. Han så hva som skjedde og sa; 
”jeg behøver ikke å komme tilbake.” 
  
Dere er ikke her for å holde energien til Gaia. Hun drar! Hun drar, hun vil at dere skal ta ansvar for miljøet, 
noe som omfatter kroppene deres, som omfatter de fysiske omgivelsene deres, men hun drar. Hun har ikke 
behov for energiholdere. Hun har behov for energipushere som kan få henne herfra, for det er for mange 
energiholdere som prøver å holde henne her! Hun trenger slike som vil skyve henne ut døra slik at 
menneskene en gang for alle kan ta ansvar for denne planeten. 
  
Så la oss trekke pusten dypt på det. 
  
På slutten av dagen vil dere kanskje se litt annerledes på dere selv. Se litt av den dere egentlig er, og slik jeg 
ser dere. Og dere kommer kanskje til å føle dere litt ukomfortable fordi det er så enormt, men hvorfor ikke? 
Det er veldig spektakulært, men det er det dere er. Det er veldig fantastisk, det er det. På slutten av dagen vil 
dere forhåpentligvis trekke pusten dypt og slutte å tvile på dere selv, og slutte å lure på hvorfor dere egentlig 
er her. Ja, for gledens skyld, ja for kjærlighetens skyld, men det er også noe veldig, veldig enormt. 
  
Hvorfor dere kom hit 
  
Dere er forresten ikke her for de spirituelle familiene deres lenger. Den er tøff, eller den burde være tøff. Dere 
vet, veldig mange av dere kom til denne planeten på vegne av de spirituelle familiene deres i englerikene. 
Dere kom hit for å lære noe som til slutt ville sette dem fri. Alt i kosmos hadde stoppet opp… det var som et 
basseng fullt av søle. Det hadde på en måte bare tettet seg til og kunne ikke lenger bevege seg, og dere kom 
hit for å lære hva som hadde skjedd. 
 
Dere kom hit for å gå gjennom en rekke liv, på en måte gjenoppleve noen av hendelsene. De var ikke i fysisk 
form, men fysisk form ga dere en helt annen forståelse. Vet dere hva? Dere kom hit på vegne av de spirituelle 
familiene deres – var veldig modige, veldig serviceorienterte, det var veldig nobelt å gjøre dette. Det arbeidet 
dere har gjort har befridd energien i skapelsen og de spirituelle familiene deres. Det er derfor det nå er så 
mange som venter på å få komme til denne planeten eller den Nye Jorda. De er fri. Det beveger seg igjen. 
Dere har gjort jobben. (Adamus humrer) Wow! Hva nå? Arbeidsløse engler. (latter, noen sier; 
“arbeidsledighetstrygd”) Ja, Ja, trygda har ikke kommet gjennom på veldig lenge. 
 
Javisst, og det er tøft, for det var egentlig en av hovedgrunnene til at dere kom hit. Dere dediserte dere selv 
til det, og når det er gjort, så føler dere på en måte ”Vel, hva nå? Hva gjør jeg?” 
 
Dette er på et veldig dypt nivå. Sinnet er ikke klar over det, men det er dere. Så det skjer merkelige ting – 
drømmer om å verve seg i militæret igjen, gå inn i en serviceorganisasjon, vandre formålsløst rundt for å 
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finne noen som trenger hjelp av dere, og det gjør de ikke. Dere vet, det er på en måte en ettervirkning av at 
jobben er gjort. 
  
Så dere sier; “Hvor ble det av den store feiringen? Hvor ble det av denne store feiringen av arbeidet jeg har 
gjort? Den spirituelle familien min er fri nå.” De vil feire senere, men akkurat nå lar de dere være i fred. De 
vet hva dere har gjort, men akkurat nå vil de gi dere tid for dere selv. 
  
Det har vært en reise. Det har vært en masse kamper, det har vært en masse prøvelser og motgang, og de 
vet at akkurat nå trenger dere bare tid for dere selv, sammen med dere selv. 
 
La oss trekke pusten dypt.  
  
Dere er en spesiell gruppe, og det sier jeg ikke til andre grupper med mindre de betaler meg godt. (latter) Jeg 
sier det ikke til andre grupper, og dere vet jeg ville ha sagt til dere at dere var fullstendig fulle av makyo hvis 
jeg følte det. Jeg hadde vært den første. Jeg hadde med glede sagt det til dere, med mer enn glede. Jeg ser 
etter anledninger! (Latter) Jeg leter etter dem!  
  
I tillegg til at dere er her for å ha det moro og elske livet og bare for faenskapet i det – hvorfor ikke? - er dere 
her på grunn av noe veldig spesielt. Dere har gitt en masse liv i ganske vanskelig tjeneste. Hvorfor ikke bare 
nyte det fullstendig? Vel, vi kunne skrevet en hel liste med hvorfor ikke, men jeg spør retorisk. 
  
Dere er en veldig spesiell gruppe, og enten det blir i dag eller i morgen eller kanskje neste år, så håper jeg 
dere forstår at – hvor spesielle dere er. Jeg ba kjære Linda om å – jeg vil be henne om å – lese et sitat, og jeg 
vil be dere om å føle inn i det. Og les det sakte og dramatisk og sensuelt. Hvorfor ikke? Så da setter hun i 
gang. 
  
LINDA (leser med en slags dyp, sensuell stemme): “Dette er til de sprø, de mistilpassede, opprørerne, 
urokråkene, de runde naglene i de firkantede hullene, de som ser annerledes på ting. De er ikke glade i 
regler, og de har ingen respekt for status quo.” Er dette ok? ”Dere kan sitere dem, være uenige med dem, 
glorifisere dem eller bakvaske dem. Det eneste dere ikke kan gjøre er å ignorere dem, for de forandrer ting. 
De pusher den menneskelige rase framover. Og selv om mange ser på dem som sprø, så ser vi genier. For 
mennesker som er sprø nok til å tro at de kan forandre verden, er de som gjør det.” 
  
ADAMUS: Javisst. Vakkert. Så passende for dere, for Shaumbra. (litt applaus) De sprø som tror at de kan 
forandre verden – ikke bare for forandringens skyld – men fordi de vet at verden ber om forandring. Verden 
sa; ”Vi er klar.” Så dere trådte fram og sa; ”Og det kan forandres. Det kan det så absolutt, og derfor blir det 
slik.” 
 
Dagens gjest 
  
Det var vakkert. Det var faktisk skrevet til dere. Det var tilpasset dere. Hvem skrev det? (noen sier “Steve 
Jobs”) Steve Jobs. Javisst. Javisst. 
 
Vel, Steve Jobs er ingen helgen. 
  
LINDA: Vil du at jeg skal lese som Steve Jobs nå? 
  
ADAMUS: Unnskyld? 
  
LINDA: Skal jeg lese det slik Steve Jobs ville gjort nå? 
  
ADAMUS: Nei, nei, nei. Steve Jobs var ingen helgen. Han var overhodet ingen helgen. For de som ikke vet det 
– Steve Jobs, medskaperen, medgrunnleggeren av Apple. Steve Jobs forandret verden. Å, han er en 
interessant, interessant figur, ja, så interessant at selv om jeg ikke er tilhenger av å dele scenen med andre 
vesener – i motsetning til Tobias som alltid hadde gjester, liker jeg å ha den for meg selv – har jeg bedt Herr 
Jobs om å være sammen med oss i dag. (publikum reagerer med ”Åhh”) Og han sa ja med det samme, uten å 
nøle. 
 
Så la oss trekke pusten dypt. 
 
Han er her allerede, og han lover å ikke ringe til noen av dere idiotene. (latter) Men han sa at jeg kunne gjøre 
det. (Adamus humrer) 
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La oss invitere inn Steve Jobs. Ja, dette er på en måte historisk, for vanligvis gjør jeg ikke dette, og jeg har 
ikke tenkt å gjøre det til en vane. Men som det ble sagt tidligere i dag, så var han på en måte Shaumbra, på 
en måte forbundet med energiene. Akkurat nå smiler han. Hvis dere vil, kan dere lukke øynene og sanse ham, 
eller holde dem åpne, men han vandrer rundt i rommet. Akkurat nå har han ikke tenkt å dra til noen 
Blomsterbro eller noe som helst annet. Han har det fremdeles alt for moro med å være her. For mange 
prosjekter, for mange ting han vil gjøre, for mange forbindelser. 
  
Det er sagt at Steve var buddhist. Jeg antar en kan si at han var det. Han rister på en måte på hodet akkurat 
nå, og sier; ”Var og var ikke, jeg brydde meg egentlig ikke i det hele tatt,” men det passet på en måte. Han 
likte å identifisere seg med det. 
 
For ham handlet ikke buddhismen så mye om den spirituelle reisen. For ham var det en måte å håndtere 
energien sin gjennom meditasjon, diett, disiplin, fornektelse. De ga noen tydelige innsikter i enkelhet, og det 
var sannsynligvis det han likte beste ved det – eleganse og enkelhet, Zen i livet, den vakre, enkle elegansen. 
Så han forbandt seg med det på den måten. 
 
Men som dere vet, så hadde Steve også litt av et temperament. Faktisk så var temperamentet delvis det at 
han ikke ville nøye seg med lite. Han ville alltid ha det beste ut av seg selv og de som arbeidet rundt ham, 
men til tider førte det til sinne. Så buddhismen var et sted der han kunne få tilbake balanse og sentrering. 
  
Da han nylig gikk over, sa han de enkle ordene mange av dere har lest; “Oh wow! Oh wow!” Det var nesten 
som en spirituell orgasme, for det var nesten det. Hva sa han “oh wow” til? (en person sier “oss”, en annen 
sier “livet”, en annen sier “seg selv.”) Seg selv. Fint. Du får en Adamus Pris for det. Seg selv! Han møtte seg 
selv – det selvet som var veldig nær, veldig, veldig, veldig nær på grunn av den formen for indre arbeid han 
hadde gjort. Det var like ved. Så da han gikk over, møtte han øyeblikkelig seg selv. ”Oh, wow!” Det var 
fantastisk. 
  
De fleste mennesker har ikke slike opplevelser når de går over. De må på en måte gå gjennom denne store, 
lange tunnelen, og de ser på angeren sin, og bestemødrene deres skjeller dem fremdeles ut, og slike ting. 
Men mine kjære venner, jeg må si at når dere går over, så kommer dere til å få dette ”Oh wow.” Dere 
kommer til å forstå – og kanskje behøver dere ikke å gå over for at det skal skje – dere kommer til å forstå at 
”dere” er like ved, akkurat nå. Ikke langt borte et sted, men det er, oh wow, like ved. 
  
Det var “oh wow” fra Steve. ”Jeg er like her.” Og i dette Jeg Er, dette oh wow som han oppdaget, forsto han 
at det som hadde adskilt ham fra det, var så tynt at han bare kunne ha – whoosh! – blåst på det og det ville 
falt. Det var et veldig tynt slør mellom det menneskelige aspektet og Jeg Er-heten hans. Veldig, veldig tynt. 
  
Og så lo han veldig, han lo veldig, lo høyt – men kroppen hans var død, så det var ingen som så det – men 
han lo høyt og sa; “Vet du, hvis jeg bare hadde pustet, og hvis jeg bare hadde slappet av et øyeblikk, ville jeg 
forstått at “oh wow” var like ved. Men jeg prøvde å studere veldig mye, og jeg prøvde å utvikle mekanismer 
og systemer for min egen levende oppstigning, og det fungerte ikke. Jeg hadde det ellers morsomt, men det 
hadde vært storartet.” Nå sier Steve: ”Hadde ikke vært strålende hvis jeg bare hadde gjort dette ”oh wow” 
lenge før jeg sto overfor den fysiske avreisen? ”Oh wow i Nå-øyeblikket? 
  
Så jeg inviterte Herr Jobs hit i dag, og han er fascinert over det dere gjør. Han vet hva dere gjør, for vi har 
snakket sammen, og han kan sanse det akkurat nå. Han har enorm beundring for det pionerarbeidet dere 
gjør. Han sier noen få ord som jeg ikke vil at Cauldre skal kanalisere direkte, men jeg vil snakke for ham. 
 
Steves Innspill 
  
Han sier noen få ord. For det første; ”Tillat dere å forstå hva dere gjør. Slutt å fornekte hvem dere er, for dere 
kommer bare til å kaste bort verdifulle år – verdifulle år for dere, men også verdifulle år for denne planeten. 
Slutt å fornekte hvem dere er. La storheten deres være synlig. Om dere så må gå opp på taket av en bygning 
og skrike ut storheten deres, så la den være synlig. Om dere må låse dere inne på et rom og føle storheten 
deres, så gjør det. Dere tjener ikke andre ved å fornekte storheten deres. Det er ingen god lek. Det er en 
virkelig dårlig lek! Det er en ubrukelig lek. Det er en, å, det er dumt – ja, greit, det er Steve som sier det – 
”Dere er idioter hvis dere leker den leken.” (latter) ”Dere er idioter”, sier han. Greit, så…jeg er mye roligere 
enn deg Steve. 
  
Så med det, neste; “Dere er visjonærene for denne planeten, men dere gjør det ved å visjonere for dere 
selv.” Visjon er en av de største gavene Herr Jobs tillot seg selv, Han kom hit med det, og han tillot det å 
være synlig. 
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Visjonen, evnen til å føle, ikke inn i minutter og detaljer, men inn i det generelle, evnen han hadde til å føle 
inn i hva som ville utvikle bevissthet – en PC på skrivepulten. Han hadde en gang en veldig, veldig stor 
krangel med myndighetene i USA om å sende PC-er til kommunistiske land, Og i sin store mangel på visdom, 
sa myndighetene; ”du kan ikke gjøre det, for da får de alle disse kraftfulle verktøyene.” Visjonen hans sa; ”Du 
bør gjøre det, for det vil gi alle mennesker suverenitet på skrivepulten sin. Det vil gi dem tilgang til verden. 
Det vil åpne for sannheten. Det vil gjøre dem i stand til å være kraftfulle menneskelige vesener. Og når det 
finnes kraftfulle menneskelige vesener, så kan det ikke eksistere vegger, det kan ikke være gamle, politiske 
strukturer, og det kan ikke være energiubalanse. Send Mac-ene!” (litt latter, Adamus humrer) Jeg la inn litt 
reklame for dette selskapet. (latter) 
  
Han hadde evnen til å forestille seg at det neste ville være at folk kunne gå utover det at PC-en bare var et 
sted der en kunne kjøre softwareprogrammer og skrive litt. Det var et sentralt punkt for forbindelse – 
forbindelse til seg selv, og også verden på utsiden, musikken sin, kreativiteten, fotografier og kunst, alle 
aspektene sine. Denne lille boksen dere har på skrivebordet er faktisk en strålende verktøy for å forbinde dere 
med aspektene deres, det tillater dere å legge alt inn i veldig virkelig tid, i bevegelse, i en sensuell opplevelse 
sammen med aspektene deres – kunstaspektene, faktisk tidligere livs aspekter – bare føle inn i det for senere 
– men det er et forbindelsespunkt. 
 
Og det handler ikke om denne biten med hardware, men om potensialene den representerer og kan gjøre, og 
han hadde denne visjonen. Han sa; ”Åh, og da kan forresten folk kjøpe musikk og forbinde seg på internett og 
lese bøker og alt mulig, og dette er verktøyer for å få kraft,” og han hadde denne visjonen. 
  
Så, som punkt nummer to, ber han om at dere har en visjon for dere selv. Ingen av dere er for gamle. Ingen 
av dere. Jeg bryr meg ikke om hvor gammel kroppen er. Jeg bryr meg ikke om at dere tror dere er i de siste 
årene deres. Det er faktisk de beste årene for å visjonere, for dere har hatt en masse erfaring. Dere har 
ganske god balanse i senteret. Men dere har også en masse tvil, og dere tenker; ”Åh, det er en masse 
energi.” Det er det ikke. 
 
Visjonære vesener behøver ikke en masse energi. Det er ikke trettende. Mentale vesener blir trette. Det gjør 
de. Strukturerte vesener blir utslitte, akkurat som strukturelle deler og maskiner blir utslitte. Strukturelle 
mennesker blir utslitte, men ikke visjonære. 
  
“Hvilken visjon har dere for dere selv?” spør Steve, spør jeg. Hva er visjonen for dere? Å flyte nedover livets 
elv og lure på hva som er det neste som skjer? (Adamus humrer) Hallo Crash (til Dave) Hvilken visjon har 
dere for dere – å vente på at noe skal skje slik at dere kan reagere på det?” Ja. Eller en visjon – en visjon er 
som en stor bevissthetsmagnet – som så tilkaller alle ressursene slik at det virkeliggjøres, energien som 
tillater det å skje, folkene. 
 
Vel, Steve lærte mye om å bringe inn ressurser. Han hadde et lite problem, som noen av dere kanskje kan 
relatere til. Jeg trenger dette sverdet igjen. Han likte å gå til kamp. Han nøt det faktisk, slik mange av dere 
gjør. Dere liker kampen. Det får dere til å føle dere virkelige. Det holder bladet fint og skarpt. Men det 
behøver ikke å være slik. Dere behøver ikke å streve. Dere behøver ikke å slåss med massebevisstheten eller 
– hvordan skal jeg si det – mennesker som ikke befinner seg på samme nivå av opplysthet eller bevissthet. 
Ikke for å være kritisk, men for å være realistisk, det finnes mennesker som bare har vært her noen få liv, 
eller kanskje et par hundre. De er bare ikke …de ekspanderer ikke på samme måte som dere. Dere behøver 
ikke å tolerere det i livene deres. 
 
De kommer ikke til å være arbeidspartnerne deres, med mindre det er visjonen deres. De burde ikke være 
arbeidspartnerne deres. Dere kan ha en visjon om å jobbe sammen med slike som har samme nivå av visjon, 
av fremragenhet, av lidenskap som dere har. Dere behøver ikke å redde verden ved å arbeide sammen med 
eller forholde dere til eller ha forhold til slike som befinner seg på et annet nivå. De befinner seg der de 
befinner seg. I det lange løp er det bedre for dem at dere har en visjon for dere selv. 
  
Hva er denne visjonen? Hva er denne visjonen? 
 
(pause) 
  
Kan noen av dere føle at energien her inne blir veldig interessant? Hm. Ja. David, du kan få sverdet mitt. 
Excalibur, David. Excalibur. 
  
Så, fint. Steve kommer til å være sammen med oss resten av dagen, og han sier at han til en viss grad i en 
periode er åpen for samtaler med dere, dere som lytter, dere som er her. Han morer seg med å leke litt 
akkurat nå. 
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Denne Planeten 
 
Neste. Når dere ser på visjonen deres, ser på hva dere gjør her, så se på noen av disse tingene som gjør 
denne planeten veldig spesiell. Kjærlighet, som jeg nevnte. Kjærlighet har nå gått inn i de andre rikene, men 
dette er fremdeles stedet for å oppleve det som intet annet sted. Nå er det kjærligheten til dere selv. 
Kjærligheten til dere selv. 
  
Jeg kan ikke understreke nok at det ikke finnes andre strålende planeter med høyt intellektuelle, spirituelt 
opplyste vesener. Det gjør ikke det. Det er her. Det er kanskje de dårlige nyhetene, men det er her. Det er 
fremdeles en tendens til å tro at det finnes der ute. Det finnes akkurat her i dette øyeblikk – den høyest 
utviklede planeten eller dimensjonen av alle. Den mest. 
 
Som jeg nevnte i en annen samtale, så finnes det mer intellektuelt avanserte planeter, men uten kjærlighet, 
uten den sensuelle opplevelsen. Hva er all denne intelligensen dere kunne hatt? Hva er den? Den er ingenting. 
Det er en blindvei. Uten følelser, uten å ha denne fantastiske opplevelsen i denne veldig tette, veldig virkelige, 
veldig følende virkeligheten som dere befinner dere i, hva er all denne intelligensen? Den er ingenting. 
  
Så, mine kjære venner, dette er såvisst den mest opplyste av alle planeter. Det er den eneste planeten som 
forener dyreriket med planteriket, med det menneskelige riket, den eneste. Dere kommer ikke til å finne noen 
planet noe sted som har alle disse egenskapene. 
 
Dette er den eneste planeten der dere virkelig kan bli fortapt – fullstendig fortapt – på en veldig fysisk, veldig 
virkelig måte, og egentlig ikke huske hvordan dere skal komme dere ut. Det finnes noen andre dimensjoner 
der en på en måte kan leke at en blir fortapt, men egentlig ikke er det. Dette er stedet hvis dere vil bli fortapt, 
hvis dere vil bli så fortapt at dere må finne dere selv igjen. ( i dette øyeblikket er det et barn som har funnet 
en lommelykt og får lyset til å blinke, av og på.) Så absolutt. 
  
Og dette er den eneste planeten som ble sådd av Gaia, den eneste. Hun løp ikke rundt til de andre planetene 
og sådde dem. Bare Jorda. Det førte til noen spektakulære, fantastiske opplevelser. 
 
Det er den eneste planeten som har – hvordan skal jeg si dette – inkarnasjoner, slik dere kjenner det. Andre 
planeter har en form for repeterende, på en måte fornyelse av livskraft, men dette er den eneste planeten der 
en har virkelig død og inkarnasjon. Det er mange, mange ting, og jeg håper å snart skrive en bok om det, hva 
som gjør denne planeten så fantastisk. 
 
Så, over til neste tema, og hvis du vil… (han gir Linda tusjen) 
  
LINDA: Ja sir. 
  
ADAMUS: … litt skriving på tavla. 
  
Så la oss nå snakke om – hva skal vi kalle det – ikke de problemene denne planeten står overfor… la oss 
snakke om omstendighetene på en planet i forandring. Omstendighetene på en planet i forandring. 
 
Omstendighetene på en planet i forandring. 
  
Som dere vet, så foregår det en masse akkurat nå. Dere føler det. Dere føler det i kroppen, i sinnet, det er en 
masse som foregår der ute, en masse bekymring om hva som er det neste som kommer til å skje på denne 
planeten, en masse drama som bygger seg opp når vi nå går inn i 2012. Bokstavelig talt så… vi er ikke i 
kalenderen for 2012, vi er i det energetiske 2012 akkurat nå. Gir det mening? (publikum sier ”Ja”) Fint. Fint.  
 
Med andre ord, så utgjør kalenderen egentlig ingen forskjell. Hele forandringssekvensen skjer allerede, 
energiene bak den og det dere ser utfolder seg på nyhetene. Men la oss snakke om utfordringene, eller 
omstendighetene på en planet i forandring. 
  
~ Befolkning 
  
La oss først snakke om befolkning. Det ble nevnt tidligere i dag – syv milliarder. En befolkning på syv 
milliarder på denne planeten. Denne planeten kan i utgangspunktet håndtere ca. 10 milliarder før dere komme 
til det punktet da ting plutselig begynner å falle fra hverandre. Så hva vil denne planeten gjøre? Når blir det 
10 milliarder? Det er faktisk ikke så mange år unna slik det utvikler seg nå. 
  
Det er et enormt problem planeten står overfor når det gjelder dette. Jeg vil si at det er en god grunn til at 
dette er nummer en. Jo flere mennesker dere har, jo flere systemer og strukturer trenger dere. Jo flere regler 
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dere må ha, jo mindre suverenitet tillates, for det blir færre og færre ressurser. Så hva skjer? Hvorfor vokser 
befolkningen slik? Bortsett fra at, dere vet, folk gjør det. (latter) Hvorfor? Hvorfor? 
  
JOSHUA: Det er for mange engler som har lyst til å komme hit. 
  
ADAMUS: Alle vil komme hit, og det gjør alle menneskene på Jorda begeistret, så gjør de tingene sine, og det 
blir flere babyer. Men ja, så absolutt. Flere og flere vesener vil komme hit. Så det er nesten en form for push 
– en push fra vesener som vil komme inn. Og dere vet, midt i elskovsakten, så er det noen som glemmer å ta 
på seg kondom, for dere vet, all denne tåka i all denne energien fra slike som vil komme inn. Og de sier; ”Å, 
stønn, jeg glemte…åh, se hva som skjedde nå. Det er et uventet barn.” Men ja, så absolutt. 
  
Så hvordan kan en lette på situasjonen her? Nye Jorder. Mer enn en. Vi har snakket mye om det, om å sette 
dem opp slik at engler kan få opplevelsen av Jorda disse andre stedene. De er ikke nødvendigvis fysiske, men 
de er veldig virkelige. 
 
Malene for Nye Jorder blir laget av dere. Dere sier ”Det husker jeg ikke at jeg har gjort. Sludder, jeg kan ikke 
en gang gjøre rent på mitt eget rom! Hvordan kan jeg lage en Ny Jord?” (latter) Kan vi åpne døra litt? Det er 
noen som blir varme – det er varmt her inne. Greit. Takk. 
  
Så, befolkning. Nye Jorder. Det er noe av det dere gjør. Dere hjelper til med å utvikle disse nye stedene for de 
nye englene. Ikke bare det, men dere underviser der også. Dere underviser der. 
  
~ Det finansielle 
  
Nummer to, det finansielle. Finansielle. Åh, det er et slikt rot, slikt et deilig rot på denne planeten. Det 
finansielle systemet dere har er ca. 500 år gammelt. Det falt sammen for en tid tilbake. Det spiller ingen rolle 
hva som kommer til å skje i Hellas eller Italia eller de andre landene. Det finansielle systemet på denne Jorda 
er for lengst modent for renovering. For lengst. Det har egentlig kollapset allerede. Vi er her alle sammen. 
Dere spiser fremdeles, fyller bensin, og gjør det dere gjør. Dere betaler masse for å sitte i disse stolene, til 
tross for det faktum at det er… (latter, noen kommenterer) Han burde få det ja. Ja. Det er alt som kreves. Alt 
som kreves. Jeg er enkel i dag. (latter) Dere ler. 
  
Så ut fra diverse synspunkter, måtte noe skje. Det var en ubalanse, og det var en – det jeg vil kalle – feilaktig 
distribusjon. Det er ingen stor konspirasjon, men det bare… evnen til å holde flyt i den finansielle energien 
hadde kommet ut av balanse. 
  
Det som skjer akkurat nå, er at en viss gruppe mennesker oppdager sin egen konkurs. Det er dere folkens. 
(latter) Sin egen frustrasjon når det gjelder finansene, sin egen frustrasjon når det gjelder overflod, slik dere 
har gjort. Dere har gjort dette på en ganske interessant og vakker måte, gått gjennom det personlig, slik at 
dere kunne oppdage noen nye situasjoner. Dere blokkerte denne finansielle energien i livene deres, og dere 
gjorde virkelig en god jobb med det. Dere burde få en Adamus Pris for overflods funksjonsfeil. (latter)  
 
Så hva er det neste? (noen nevner Steve Jobs) Ja, ”Steven” har rett. Han påvirker samtalen vår litt her i dag. 
 
Hva er det neste? Hva er det neste? Vel, dere har lært at dere må få disse energiene til å flyte igjen. Dere må 
få dem til å bevege seg. Dere må omdistribuere inne i dere selv, først ved å akseptere at dere kan ha det, at 
det ikke er noe dårlig. Det kommer ikke til å holde dere her i tjue liv til. Det vil hjelpe dere til å nyte resten av 
dette livet som bare det. Så absolutt. 
  
Så dere har gått gjennom en masse forferdelige problemer, alt annet, som en måte å hjelpe den generelle 
bevisstheten på, men gjort det på et veldig personlig nivå. Så hva gjør dere nå? Hva gjør dere nå? Sitter og 
venter på å vinne i lotteriet? På pengefeen? På meg? Hva gjør dere? Hva gjør dere? (forskjellige 
kommentarer, David sier “skaper”) Skaper! Så absolutt. Takk David. Og han bør få…vel, du har sannsynligvis 
allerede tusenvis av Adamus Priser, men så absolutt; å skape. Og hvis det blir kaldt der bak, kan du lukke 
døra… etter at du har gått ut. (latter) 
  
Dere vet, jeg må si at jeg har problemer. Jeg har virkelig problemer i dag. Jeg trodde jeg skulle være snill og 
hensynsfull og dele scenen med noen i dag. Men de vil gjøre alt selv. (latter) han ser seg kanskje om etter en 
som kanaliserer. (Adamus og publikum ler) 
  
Så, hvor var vi? Åh, finanser. Deres egne finanser, deres egne pengeproblemer – dere har gått gjennom alt 
dette, og det dere gjør nå, er at dere bare begynner å skape. Det er alt dere behøver å gjøre. Skape. Det er 
det hele. Javisst. Det er egentlig ingen kurs dere kan gå på, bortsett fra… jeg kommer sannsynligvis med ett, 
men dere behøver ikke ta det. (latter) 
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SART: Hva kommer det til å koste? 
  
ADAMUS: Masse! Masse! (latter) Ja. Dere får garanti for at hvis dere ikke får overflod, så får dere pengene 
tilbake på slutten av livet. (mye latter) 
 
En enkel ting – skape. Det holder for dere, og det holder for denne Jorda – skape. 
 
Steven Jobs var en fantastisk skaper – en fantastisk skaper med mange ideer, mange visjoner – så var 
problemet, dere vet, hvordan implementerer en det her? Hvordan produserer en det? En ting er å bare tenke 
på det. Hvordan produserer en det? Vel, det er da en setter seg selv sammen med gode folk, med 
energieffektive systemer. Og en av de tingene Steven var kjent for, var intoleranse for mangel på kvalitet, 
intoleranse for mangel på lidenskap. Med andre ord, ikke tolerer det i dere selv. Ikke bom inne i dere selv. 
Ikke godta nest beste for dere selv lenger. 
 
Og det har dere gjort. Noen av dere kommer til å nekte for det, men dere har så absolutt gjort det – ”Vel, 
dette er bra nok.” Nei, det er det ikke. Nei, det er det ikke. Fortjener dere virkelig nest beste? Jeg mener, 
mellom dere og dere selv, ville dere gi dere, eller dere selv det nest beste? Så absolutt ikke. Så ikke gjør det. 
Ikke tolerer det. 
  
Og, som jeg sa for flere år siden, ikke forhandle med andre. Det er slik det er for dere. Ikke forhandle dere til 
mangel på kvalitet. Dere begynner alle med kvalitet i livene deres – med kjærlighet og med denne vakre, 
sensuelle naturen, og så forhandler dere dere selv ut av det sammen med andre mennesker. Ikke gi det bort. 
Ikke gjør det. Ikke gjør det. Ikke i det hele tatt. Og igjen, det bryr meg ikke om dere er 25 år gamle, om dere 
er 50 eller 80 år gamle. Det er aldri for sent. Aldri for sent. 
  
~ Mat 
  
Neste på lista vår – ja, det finansielle – neste. Jeg vil kalle dette, åh, la oss kalle det mat. Det er jordbruk, 
men det er mat. Denne planeten står overfor, ikke et matproblem – det burde ikke være en eneste person 
som sulter på denne planeten, overhodet ikke – den står overfor et distribusjonsproblem. Dere kan dyrke mat 
her i dette rommet – fantastisk mat, mat med næring. Ikke mat som har fått næringen banket ut av seg, men 
mat som er næring og som også smaker godt. Ja, den kan smake godt, og likevel være veldig næringsrik. Det 
kan den. Det kan den så visst. 
 
Men hva skjer? Distribusjonen blir avstengt, stort sett av politiske grunner. Derfor sulter folk på planeten. 
Hvorfor? Det er lettere å kontroller folk når de sulter. Når de har masse mat i magen, blir de plutselig smarte. 
Plutselig får de lyst på ting som frihet og suverenitet og Mac computere. Så… (latter) Det var to Steve. Det 
var to. Du får tre i dag. Du har ikke betalt for mer. 
 
Mat og distribusjon; når vi nærmer oss 10 milliarder på denne planeten, blir problemet enda mer 
påtrengende, med mindre vi tar kontrollen fra myndighetene, bryter ned barrierene deres, slutter å betale for 
å ikke plante mat. 
 
Jeg bryr meg ikke om at det er andre lover, eller at det er skapt vegger mellom land og myndigheter, men all 
matreguleringen og alle mattariffene og import og restriksjoner må taes bort. Det behøver ikke å eksistere 
sult på denne planeten. Og hvis det gjør det, så er det en direkte feil som lederne gjør. Det er ledernes feil.  
 
Dere kan dyrke mat hvor som helst – i skapet, i kjelleren, i hallen, hvor som helst. Og når det blir lettet på 
noen energetiske restriksjoner, så vil selskaper investere mer i utvikling av frøene – de frøene som skal gi mer 
næring og bruke mindre vann, som ikke har behov for all denne kjemiske gjødselen, og som er energetisk 
resistente mot ting som insekter og bakterier, sopp. Og det er der mine venner. Det er der. 
  
Og det er en gruppe visjonærer som ikke kompromisser og ikke viker unna, og de sier; “vi skal først forestille 
oss det for oss selv – først for oss selv. Vi skal legge fra oss disse dumme diettene.” Det er et 
matdistribusjonsproblem når dere går på disse dumme diettene. Ja, hver og en av dere som prøver disse; 
dere gjør de samme dumme tingene som myndigheter gjør når de begrenser den passende distribusjonen av 
energi gjennom mat. Ja! Åh! Jøss, gi meg… (han griper sverdet og begynner å svinge det) bare… gah! (latter) 
Så, hah! 
 
Så når dere visjonerer for dere selv at ernæringen kommer inn i kroppen, nærer denne Bevissthetskroppen på 
en effektiv måte uten alle disse sprø restriksjonene dere har hatt, og dere tillater kroppen å behandle den på 
den måten den skal og vet, tillater denne naturlige flyten, skaper den inne i dere selv, så deles dette med 
massebevisstheten. Og så forsvinner slike ting.  



	   15	  

  
~ Religion 
  
Neste på lista. Åh, jeg må skrive det. Religion. Religion. Jeg er ikke imot religioner. (latter) Men akkurat som 
det finansielle systemet, så har det ikke forandret seg på lenge. Dere befinner dere i et religiøst trossystem, 
en religiøs bevissthet på denne planeten som er minst seks, syv tusen år gammelt om ikke eldre. Det har ikke 
forandret seg så mye. Det har egentlig ikke det. Navnene på gruppene har forandret seg, lederne har 
forandret seg, men det har ikke forandret seg. 
  
Religioner er mentale, de er skapt av mennesket, og jeg vil gå så langt som til å si at religioner har veldig lite 
med Gud å gjøre. Veldig lite. (noen sier ”jepp”) Veldig… ja, jepp. (litt applaus og bifall) Gi meg dette… gi meg 
dette sverdet! Ja! (Adamus svinger sverdet igjen, publikum ler) Veldig lite. Og… gah!( han gir sverdet tilbake 
til David) Takk David. Du er sverdholder i dag. 
  
Grunnen til at jeg setter opp dette som en av de viktigste omstendighetene for denne planeten i forandring, er 
at det må forandres. Det er flere viktige ting, og dere vet dette og kan føle det, for dere har gått gjennom det. 
 
For det første, religioner kan ikke eksistere slik de gjør i dag, med ubalansen – den dramatiske, enorme 
ubalansen – mellom de maskuline og feminine energiene. De kan ikke det. Det er ufattelig at de i det hele tatt 
har valgt dette i kirkene. Det er det samme som at en ikke kan ha en religion som bare er basert på det 
feminine – bare på Isis. Isis ville uansett ikke villet det, men en kunne ikke gjort det. Det handler om balanse 
i det maskuline og det feminine, for sammen er det Gud, det er Jeg Er. En kan ikke ekskludere det ene.  
  
Religioner holder tilbake det som nå skulle ha vært en eksplosjon av bevissthet på grunn av retorikken sin, 
reglene sine, ubalansene sine. 
 
Og det andre punktet er at religioner er på lista fordi de tjener som et mellomledd mellom dere og Gud. Gud 
er her. Jeg mener, like… (han legger fingrene på brystet)akkurat her. Det trengs intet mellomledd for å 
komme seg herfra og til hit (latter når han gestikulerer fra hodet til hjertet) Dere trenger bare å trekke pusten 
godt og dypt og komme dere ut av deres egne hoder. Men ved å ha dette mellomleddet, ved å gå hele veien 
rundt, ha alle slags regler og bønner og reguleringer og lidelse og alt annet, så distraherer det dere 
fullstendig, dere kommer fullstendig på feil kurs. Og det er en kurs som er vanskelig å komme ut av, for den 
er ladet med en masse hypnose, en masse seksuelle energier. Det er den. Den er ladet med en masse frykt 
og gamle trossystemer.  
 
Det som skjer i slike situasjoner der bevisstheten er klar til å blomstre, bryte fram, er at disse tingene blir 
holdt tilbake av religioner. Vel, hvordan angår dette dere? Dere har faktisk gjort en ganske bra jobb med å 
komme dere bort fra deres egne regler, komme dere bort fra deres egen retorikk. Noen av dere har fremdels 
litt rester av makyo, spirituelt drittprat, men vi har ganske fine samtaler privat, og noen ganger i grupper, når 
dere er i denne makyoen. Dere begynner å forstå at det er en masse skitt. Det er virkelig det. 
  
Spiritualitet er veldig enkelt. Det er ikke noe behov for å studere. Det er ikke behov for å betale for kurser. 
Det er ikke behov for å følge guruer. Guruen er sannsynligvis mindre opplyst enn dere er, men han har denne 
magien på grunn av – åh, Steve sier idiotien deres (latter) – til å være i stand til å trekke ut penger og makt 
fra beundrerne sine. 
 
Til tross for det Steve sier, så sier jeg at det er fordi mange mennesker – ikke dere – men fordi mange 
mennesker ikke er helt klare til å ta det ansvaret. Det er derfor de holder seg til kirkene også. Dere har faktisk 
gjort en eksemplarisk jobb, en vidunderlig jobb med å gå utover dette. 
  
Neste på lista – disse omstendighetene. Og stopp meg klokka 6. Jeg vil ikke gå lenger… (latter) 
 
~ Energi 
  
Energi. Energi. Det er et enormt problem på denne planeten. Enormt. Det burde kanskje være nummer en på 
lista, men det er ikke alt som kan være nummer en. Energi. 
  
Dere borer hull i Jorda, og Jorda er ikke spesielt glad for det. Her om dagen ble det spurt om det er noen 
sammenheng mellom at dere driller inn i Jorda og at det skjer et jordskjelv, selv om det er et lite, om det er 
noen sammenheng mellom disse to? Steve? Duh! Dere behøver ikke å være uteksaminert fra høyskole for å 
vite det. ”Duh, ja det er en sammenheng.” 
  
Så, energi. Enormt problem. Det er et symbolsk problem, ikke bare et bokstavelig. Oljen tar slutt. De prøver 
alle slags ting – utvinne den ved å smæsje steiner sammen og håpe på at de får ut litt av den og at det skal 
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vare en stund. De setter opp solpaneler. Noen blir rike. Min ydmyke mening er at det ikke er så mange 
mennesker som produserer energi. Eller vindturbiner. Det er et godt forsøk, men det er egentlig bortkastede 
penger, for det er ikke der det vil komme fra. 
 
Det vil komme fra den enkle alkymien i de elementene som allerede er her. Det grunnleggende, slik som lys 
og karbon og atomisk struktur, og det er bare en annen måte å omdanne på enn det dere gjør nå. 
  
Denne gamle energien er bokstavelig, jeg mener, bokstavelig talt Gammel Energi. Gamle dinosaurbein, beina 
deres. Tenker dere noen gang på det når dere fyller bensin – ”Dette er beina mine fra et annet liv?” (latter) Vil 
dere kjøre langs veiene med det? Åhhhh! Det er ikke rart aspektene deres ikke liker dere! (latter) 
 
Så energi er et problem på denne planeten, men egentlig ikke. Egentlig ikke, og det er det som er det 
fantastiske. Det er ca. så nært (viser en liten avstand) til et gjennombrudd. Spørsmålet er, er bevisstheten 
klar for dette gjennombruddet? Alle elementene er der. Det er gjort en masse laboratoriearbeid, det er en 
masse fine teorier. Akkurat nå, i dette Nuet, blir det fylt ut patenter som gjelder veldig Ny Energi, ren energi, 
relativt billig energi, og energi som i motsetning til atom ikke kommer til å blåse planeten i stykker eller 
etterlate seg en masse dårlig avfall. Veldig enkelt og billig. 
  
En kan egentlig si at det er der. Men spørsmålet er; kan befolkningen og det finansielle systemet og 
religionene og alle andre håndtere det? Det er spørsmålet. Hvis en plutselig kunne ta ned alle disse 
kraftledningene der ute, kaste den gamle motoren i bilen, kvitte dere med alle disse infrastrukturene som 
støtter Gammel Energi distribusjon, hva ville da skje? 
 
VINCE: Arbeidsløshet. 
  
ADAMUS: Så absolutt. Takk Vince. Massiv arbeidsløshet. Og hvilken politiker verd løgnene sine vil ha 
arbeidsløshet? (latter) Overhodet ikke! For arbeidsløse folk er ikke gode velgere. Nei, de er ikke gode velgere. 
De er ikke lydige mot noen eller noe. 
  
Så der er bokstavelig talt en bevissthet – ikke noen konspirasjon, det er ikke noen sentral organisasjon eller 
gruppe som støtter det, men det er en bevissthet, en del av Jordas bevissthet – som holder dette tilbake. Det 
er på en måte noe merkelig. Det er klart, men det kommer til å forandre livet slik dere kjenner det på denne 
planeten. Alle ville bli energisuverene. Fantastisk. Dere ville ikke måtte streve med de forurensingsnivåene 
dere har nå, og heller ikke all denne grønne politiske agendaen. Og det er der mine venner. Det er der. 
  
Hvis det var energiuavhengighet, så ville det forandre alle de støttende infrastrukturene. Min ydmyke mening 
er at det faktisk ville føre til et enestående nivå av ny kreativitet på denne planeten. Folk hadde stormet ut, 
folk som dere og andre som har hatt ideer – for nå hadde dere plutselig billig, nesten gratis energi, ren energi 
– hva ville dere gjort? Det hadde vært fantastisk. 
 
Så poenget med energi; det er et verdensproblem. Hva gjør vi? Drar vi fram sverdene og går til kamp mot 
denne dårlige bevisstheten som egentlig holder tilbake fordi den vil være i det gamle? (publikum sier ”Nei”) 
Nei. Nei, selv om det hadde vært morsomt. (latter) Men nei. Vi ser på vår egen energi. 
 
Dere bruker fremdeles Gammel Energi, og jeg snakker ikke om fossilt drivstoff. Jeg snakker om lysenergi, 
kosmisk energi, den måten dere tar det inn i kroppen på, den måten dere behandler det i hjernen på, den 
måten dere bringer det inn i overfloden i livene deres. 
  
Det er Ny Energi her. Jeg elsker dette sverdet! (latter) Det er Ny Energi her, akkurat nå. Det er… unnskyld 
meg… den er på skuldrene deres akkurat nå. Den svever rundt dere. Den er der, rett over hodene deres. Den 
er der, men dere tar den ikke inn. Hvorfor? Fordi dere vil vite… dere vil først lese boka, så vil dere gå på kurs, 
så vil dere ha garanti, og så vil dere liste dere på tå inn i den. Dere sier; ”Greit, jeg har hørt om Ny Energi, 
men jøss, jeg mener, fortell meg alt du vet.” Vel, det gjorde jeg nettopp. (litt latter) Det er det hele. 
 
Den er ny. Den fungerer helt annerledes. Den er ikke basert på vibrasjonelle eller motstående energier. Den 
er ekspansiv. Den er ikke relasjonær. 
 
Gammel Energi er relasjonær. Den relaterer alltid seg selv til en tidligere opplevelse. Den bygger på seg selv 
på den måten. Ny Energi blir kalt fullstendig ikke-relasjonær. Dere kan ha en opplevelse med den i dag, den 
gir et bestemt resultat, og i morgen vil den oppføre seg fullstendig annerledes. Og dere trekker pusten dypt 
og sier; ”Jeg vet ikke om jeg er klar for dette. Jeg liker at ting er relativt forutsigbare, men bare litt bedre enn 
de er akkurat nå.”  
  
(Linda viser ham tiden) Søren! Noen har forandret klokkene! (han humrer) Så, takk.  
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Så hva gjør en? Dere er visjonærer. Dere er visjonærer. Dere har forestilt dere opplevelsen av Ny Energi, ikke 
gjennom sinnet, ikke gjennom den mentale prosessen, men ved å velge den, si; hva i helvete har jeg å tape? 
Hva i helvete har dere å tape? Akkurat som Herr Jobs; ”Hva har jeg å tape ved å legge ut disse små 
musikkinnretningene? Hva har jeg å tape? Hvorfor ikke? Eh, de kommer til å skrive stygge ting om meg, “ sier 
han, “men det kommer de til å gjøre uansett. Så hvorfor ikke legge det ut, og hvis det fungerer, så kan de 
skrive skikkelige fine ting om meg.” 
  
Så, mine kjære venner, når det gjelder deres egen energi; kom dere av den gamle. Tillat den nye. Tillat den å 
være en del av livene deres. 
  
~ Miljø 
  
Neste på lista… wew! Nå må jeg være rask. Greit. 
 
Neste på lista – miljø. Det er ingen stor bekymring, men vi må holde øye med det. Gaia har en fantastisk evne 
til å rense seg selv, balansere seg selv. Men mange ganger krever det menneskelige liv – hundrevis, tusenvis, 
millioner. Se på Atlantis. Gaia vet hvordan hun skal rense, men hun drar. Spørsmålet er, vet dere hvordan 
dere skal rense miljøet?  
  
Vel, det som ville hjelpe stort for miljøet, ville være å komme seg bort fra Gammel Energi og de gamle 
måtene når det gjelder det finansielle. Det ville hatt en utrolig effekt. Men når denne planeten når en 
befolkning på ti milliarder, så kommer det til å påvirke miljøet mer enn de fleste mennesker er klar over. 
 
Som de visjonærene dere er, kan dere relatere dette til deres eget selv. Dette er primært det fysiske vesenet 
deres, kroppen deres, og den kan relatere til spørsmålet – hvordan renser dere dere selv? Hvordan tar dere 
vare på dere selv? Ikke ved merkelige dietter. Og Herr Jobs kan faktisk bekrefte dette – Herr Merkelig av alle 
mulige merkelige dietter – og det handler ikke om det. Det handler om å bruke litt stille tid for dere selv, gi 
kroppen tillatelse til å rense seg, ta vare på seg selv. Det vil den. Den har intelligensen. Den vet hvordan den 
skal gjøre det. Den har bare behov for at dere skal tillate at det skjer. 
 
Den vil rense ut kreft, den vil rense ut gammel, fastlåst energi. Den vil til og med rense ut denne energien 
som er lagret for senere bruk. Den vil rense ut dette, noe som til å begynne med vil føles ubehagelig, men 
dere vil ikke lenger ha behov for å lagre energi i kroppen. Ny Energi er veldig mye i Nuet, så dere trenger ikke 
all denne gamle lagerplassen. 
  
~ Utdannelse 
  
Forresten, vi lager en liste her – og nå snakker jeg veldig, veldig fort, beklager oversettere, de ler – for vi skal 
jobbe med denne lista. Det neste her er stort, og burde være nummer en, men alt kan ikke være nummer en 
– eller kanskje det kan – utdannelse. 
 
Utdannelsen på denne planeten er egentlig – jeg ber om unnskyldning hvis det er noen som virkelig har 
investert i det – men det er egentlig en katastrofe. Og det er ikke på grunn av lidenskapen til lærerne, eller 
ønsket deres om å tjene, men det handler om de metodene som blir brukt. Den er lineær. Den er mental. Og 
det er interessant, for som dere har lært, så varer ikke kun mental aktivitet over tid. Sinnet glemmer seg selv. 
Dere glemmer alle de mentale tingene dere har lært, men beholder ting som emosjonelle drama, livserfaring, 
verktøyer, slike ting. De mentale greiene, pfft, forsvinner. De er ikke så viktige. 
  
Akkurat nå fokuserer utdannelse på mentale aktiviteter, veldig, veldig mentale. Dere kunne bokstavelig talt ha 
lært mer ved å legge hendene på en bok og føle essensen i den enn ved å studere den. Dere kunne virkelig ha 
lært en masse hvis dere fordypet dere i den, leste den, følte den, så den med øynene deres, fikk den til å gå 
gjennom hjernen, men også deltok i den. Det er virkelig læring. 
  
Så når det gjelder dere selv, som visjonærer har dere potensial for å forandre verden. Jeg utfordrer dere alle 
til å ikke bare finne feil ved utdannelsessystemet. Det er enkelt. Alle kan gjøre det. Det er veldig lett. Men hva 
er den nye læringen? Hva er ny læring for dere? Ikke for barna deres, ikke for andre Shaumbra, ikke for noen 
skoler, men for dere. Hvordan er den nye måten å lære på? (publikum kommer med svar som ”opplevelse”, 
”potensialer”, ”intuisjon”, ”fantasi” etc.) Alt som er nevnt. Alt som er nevnt. Og jeg vil legge til en ting – 
oppsuging. Evnen til å suge opp energetisk, i stedet for at det går gjennom sinnet. Som jeg sa, så kan dere ta 
en bok og suge til dere energiene. 
 
Vel, sinnet kommer til å si; “Ja, men du vet, da må jeg teste deg, og er du da i stand til å huske fakta og tall 
om alt i boken?” Det er irrelevant! Fullstendig irrelevant. Fakta blir glemt. Fakta blir glemt.  
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Den nye utdannelsen handler om intuisjon. Den handler om en følelse, en opplevelse. Den handler om 
essensen, ikke fakta. Og det morsomme er at det skjer når noen begynner å trekke ut essensen av det… 
(latter når han tar tequilaflasken) Er det tid for denne? 
  
Dere kan suge til dere essensen fra dette, fra denne tequilaflasken, og føle inn i den, og vi skal sende den 
rundt om en liten stund – åpnet eller uåpnet, det spiller ingen rolle – dere kan føle inn i den. Åh, la oss bare 
åpne den, og dele ut noen beger til alle som vil ha en shot. Vi lærer her. Dette er utdannelsen vår. (latter) 
Dette er utdannelsen vår. (latter) (Publikum responderer med ”woo!” og litt applaus) Ja, så hvis vi kan sende 
den rundt, og alle får et beger. Og David, kan du bruke sverdet til å åpne flaska? (latter) ja. 
 
Nei, det er seriøst, og jeg bruker på en måte tunge og kinn, men jeg bruker det som eksempel på å lære. Før 
dere slår i begeret, føl flasken og essensen av tequilaen i flasken. Når dere føler inn i essensen, så virkelig føl 
inn i den. Jeg mener, den enkle essensen. Ikke bli mentale, bare føl inn i den. Neste, slå litt i begeret og send 
flaska videre slik at neste person kan smake litt. 
 
EDITH: Kan en føle det uten å drikke? 
  
ADAMUS: Javisst. Så absolutt, dere som skal smake, eller virkelig drikke av den, vil oppdage at når dere føler 
essensen først, så blir opplevelsen plutselig annerledes, mer fullstendig. Det samme gjelder læring… det er på 
samme måte når det gjelder læring. En bok er som en flaske tequila. Dere føler den. Dere føler essensen. 
  
Neste. Når dere leser boka, er det mye som skjer. Dere får mye mer ut av den. Det er det sanne 
læresystemet – essens og opplevelse. Akkurat nå er det bare fakta og tall, men essens og opplevelse. 
  
Så vi beveger oss videre på lista vår. Vi er nesten ferdige, og så kommer jeg til et strålende punkt. 
  
~ Ledelse 
  
Ledelse. Ledelse. (noen begynner å klappe i hendene) Å, ikke klapp enda. Dette kommer til å gjøre vondt. 
Fint. (publikum begynner å skjenke tequila) 
  
EDITH: Adamus først. (Adamus blir tilbudt tequila) 
  
ADAMUS: Til Linda.  
 
GARRET: Her har dere et ekstra beger. Ekstra beger.  
 
ADAMUS: Vi trenger flere begre her fremme. Vi har bare noen få minutter. Vi har mye arbeid å gjøre. 
  
Så, ledelse. Ledelse. Akkurat nå… (latter når Linda smaker på tequilaen og lager en grimase) Du følte ikke inn 
i essensen. 
 
LINDA: Da får jeg hår på brystet. 
  
ADAMUS: Du følte ikke inn i essensen. (latter) Du bare drakk. Ha en sensuell opplevelse med den. Ha en 
sensuell opplevelse. (Adamus tar en sup) Ahhhh… ååh, det var fint. Forstår dere? Det var veldig sensuelt. Eh, 
jeg tror jeg prøver igjen. (han tar en sup til) 
  
LINDA: Du gjør det bedre enn meg…  
 
ADAMUS: Ah! Fint. Det er derfor jeg sier at dere skal avbryte om ti minutter, for da er jeg full. (latter) Jeg 
visste det. 
  
Ledelse. Det er egentlig ikke så mange gode ledere i denne verden akkurat nå – i denne verden – enten det 
gjelder forretningsvirksomhet eller regjeringer eller noe annet. Folk er redde for å tre fram og være ledere. 
Herr Jobs var litt av en leder på sin egen måte. Han ville sannsynligvis ha gjort et par ting annerledes, men 
han var visjonær, og han var i det minste leder for seg selv. 
 
Hvis dere tenker på hvem dere vil skal være ledere på denne planeten, hvem som er ekte Standarder, enten 
det er innenfor religioner eller forretningsvirksomhet, så er det ikke så mange av dem akkurat nå. Det kan 
forandres. Det kan forandres ved at dere blir deres egne ledere. Duh. Ah! Duh! Og det er derfor jeg sier at 
dette er stort. Dette er sannsynligvis…mens dere får en ”A” på religion, får dere sannsynligvis en ”C”, eller 
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kanskje lavere på selvledelse. Det er en av de lave rangeringene. Dere har ikke tillat dere å lede. Dere har en 
gjeng aspekter som på en måte, vel, det er på en måte som om fangene leder asylet. (litt latter) 
  
Dere har all denne aktiviteten som foregår, men hvem er det egentlig som leder? Dere har motstand mot det. 
Dere vil ikke ha det ansvaret. Det er lettere å skylde på andre. Det er lettere å følge andre. Så dere unngår 
ledelse. 
 
Jeg ber dere nå om å ha en visjon, en visjon når det gjelder deres egen ledelse. Hvordan det føles å lede dere, 
å være deres eget selv. (Linda viser ham igjen tiden) Vi burde ikke ha noen tid når det gjelder disse tingene. 
Vi burde tillate det å være i Nå-øyeblikket, veldig flytende. 
  
Så deres egen leder for dere selv – det er vanskelig, for dere stoler ikke nødvendigvis på dere selv. Dere ville 
sannsynligvis ikke ha valgt dere selv som kontorleder. Dere er ikke sikre på om dere har det som kreves for å 
være deres egne ledere, så dere overlater det hele tiden. Dere overlater det til andre, noe annet, en annen 
gang. Akkurat nå overlater dere det og sier; ”Vel, jeg forstår hva Adamus sier, men jeg skal tenke på det i 
morgen,” og det gjør dere ikke. Så det er mangel på ledelse. Det er en båt uten… (noen sier ”kompass”, en 
annen sier ”ror”) alt dette. Intet ror, intet seil, intet styre, ingen maskin, ingenting. Den bare driver. 
  
Å være Standard 
  
Dette er problemene, eller la oss kalle det for omstendighetene på en planet i forandring. Alt dette skjer 
akkurat nå, og samtidig skjer alt inne i dere. Ser dere sammenhengen? 
  
Dere kan forandre planeten, dere kan bidra til den forandringen folk ber om på denne planeten ved å ta det 
inn i dere selv, ved å utvikle deres egen ledelse, ved å ta inn Ny Energi, ved å tillate overflod, ved alt det vi 
har snakket om i dag. Det handler ikke om å dra ut og slutte seg til en eller annen politisk aksjonskomite eller 
om å fornye medlemskapet i en eller annen gruppe energiholdere. Det handler om å gjøre disse tingene på 
lista for dere selv. For dere. 
  
Når dere gjør det, så skaper det en Standard. Det skaper en plattform og en energi som så utstråles til 
massebevisstheten. Det blir en del av massebevisstheten, en ny vinge av massebevisstheten for de som er 
villige til å gjøre forandringene. 
 
Dere forstår, ved å gjøre disse tingene, så forandrer dere ikke planeten direkte, men dere gir planeten 
verktøyene eller formatet, eller essensen til at den kan forandre seg selv – alle som vil tre fram, alle som vil 
gjøre det. 
  
Denne planeten vil kanskje bestemme seg for å bli værende her – i en Gammel Energi – og ikke ha dette 
frembruddet av bevissthet som er klart til å finne sted. Men kanskje, med det arbeidet dere gjør, grunnen til 
at dere er her, kan dette gi denne siste gnisten, denne siste drivkraften for dette store gjennombruddet i 
bevissthet. Et strålende gjennombrudd. 
  
Men før jeg går inn i avslutningen, for det er noen som pusher meg når det gjelder tiden i dag, så la meg peke 
på to andre problemer som jeg faktisk vil si overgår de som er nevnt, som faktisk har høyere prioritet. De er 
litt mer vanskelige å forstå. To problemer, og dere vil se disse i dere selv, og kanskje vil dere også se dem 
som problemer eller omstendigheter for planeten. 
 
To ting til 
  
For det første, det er en mental æra. Det er toppen av den mentale aktiviteten i Atlantis. Toppen av denne 
aktiviteten skjedde ikke i Atlantis, den skjer her og nå. Ting har blitt mentale, veldig lite kreative, veldig lite 
visjonære. Alt er i sinnet. Sinnet er fantastisk til et visst punkt, men det er veldig begrenset. Veldig, veldig 
begrenset. 
 
Dere har et veldig mentalt nettverk, og et mentalt nettverk – bevissthets nettverk – blir værende i seg selv. 
Det er incest, og dere vet hva som skjer når det gjelder incest. Det fører til slutt til en masse forstyrrede 
mønstre. Hvorfor? Fordi det til slutt vil blåse seg selv i stykker, det klarer ikke å være i denne begrensede 
formen for nettverk. 
 
Det er en masse mentale massebevissthetsnettverk som pågår. Noe må få det bort fra dette, ellers vil det 
enten blåse i stykker eller eksplodere, et av to. Det kan ikke fortsette slik. 
 
Det er dette som skjer med dere personlig akkurat nå. Dere går ut av sinnsnettverket deres, og det er et 
helvete, for dere prøver å gjøre det fra sinnsnettverket. Og det fungerer ikke. Påvirkningene fra utsiden må 
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komme fra et annet sted. Det er den guddommelige intelligensen deres. Det er Du. Det er Jeg Er. Dere kan 
ikke tenke dere til opplysthet. Dere kan ikke på noen måte tenke dere ut av sinnet. Så sinnets æra er nummer 
en. 
 
Hypnose er nært knyttet til dette. (noen justerer klokka) Kan du sette klokka litt tilbake? (latter) 
 
Så nummer to er hypnose – og vi skal snakke mer om dette på neste samling – men menneskeheten er i 
utgangspunktet hypnotisert akkurat nå, og de elsker det. De har bedt om det, og de får det. De tenker ikke 
selv, eller handler selv, eller gjør ting selv. De har blitt late og tunge. Og selv om jeg har sagt til dem ”Dere er 
veldig hypnotiserte” – og jeg snakket ikke til dere, men jeg snakket til dem – ”Dere er veldig hypnotiserte”, 
og så lenge de får litt brød og sirkus – litt glede for å holde i gang, har de bare dette store smilet om munnen. 
 
Så hypnose er et stort problem. Hvordan kommer en seg ut av hypnose? 
  
SHAUMBRA 2 (kvinne): Valg. 
  
ADAMUS: Valg. Takk. Takk. Har du fått en pris i dag? Du får en nå. Du får enda en. Det er strålende. Åh, ja. 
  
LINDA: Får hun en til? Hun får en til. 
  
ADAMUS: En til. Valg. Det er det dere kan gjøre som visjonærer for denne planeten – gjøre valg for dere selv. 
Arbeide med valg. 
 
Så, mine kjære venner, la oss bruke de siste minuttene til å oppsummere. 
 
La oss trekke pusten dypt. 
  
Å være visjonærer 
  
Hvorfor er dere her? Forhåpentligvis på grunn av ting som glede, for dere har brukt mye tid på denne 
planeten. Dere har ofret mange liv, gitt mye. I dette livet kan dere forhåpentligvis nyte. Nyte den sensuelle 
naturen i denne inkarnasjonen. 
 
Hvis dere gjør det, hvis dere virkelig fordyper dere i dere, hvis dere virkelig går inn i den destillerte 
forenklingen av dere selv, så vil dere faktisk være i stand til å ta med dere all denne fysiske virkeligheten og 
aldri mer bli fastlåst i den, fanget eller fortapt i den, men alltid være i stand til å oppleve den uansett hvor 
dere drar i hele skapelsen. Øyeblikkelig manifestere fysisk, for det kan dere, men aldri bli fastlåst i det. 
  
Det andre. For det andre spurte jeg dere hvorfor dere er her. Dere er her fordi dere er visjonærer. Dere er 
visjonærer. Akkurat som Steve Jobs var visjonær når det gjelder personlig kraftverktøy, så er dere visjonærer 
når det gjelder suverenitet. Visjonærer for suverenitet. Det begynner med dere. Dere har brukt all tiden deres 
til å forstille dere at planeten og alle på planeten er lykkelige, og at alle kommer overens, og det bare er som 
en stor Kumbaya fest. Forestill dere dette for dere selv. Forestill dere for dere selv. 
 
Forestill dere overflod. Forestill dere energiflyt. Forestill dere alle disse tingene som vi har snakket om i dag. 
Når dette blir gjort for dere selv, så skaper det denne nye dimensjonen i massebevisstheten som har 
potensialet for folk som er villige til å forandre livene sine, en person om gangen. Det har potensialet til å 
forandre denne planeten. 
  
Dere har brukt mye tid som energiholdere på denne planeten. Dere elsker den inderlig. Dere vet at den også 
har sine utfordringer. Dere har tilbrakt mye tid her. Dere kan gi slipp på alle gamle rester som energiholdere. 
Og i dag ber vi dere – Steve Jobs, Adamus Saint-Germain, Kuthumi, som har hengt rundt og ledd – vi ber 
dere om å være visjonærer. Det er derfor dere er her, for å forestille dere dere selv i denne nye virkeligheten, 
og så dele det med alle andre. Det er det som forandrer denne planeten. 
  
Med det er tiden min ute. John Kurderka spør om han skal slå av denne mikrofonen. 
  
Så med det, sier jeg i full fart de berømte ordene; Alt er vel i hele skapelsen. 
  
Vær i visjonen. Takk. 
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