
Crimson Circle – Shoud 7 – Wings Serien 
 

 1 

CRIMSON CIRCLE MATERIALET 
Wings Serien 
 
SHOUD 7 – av ADAMUS SAINT-GERMAIN, kanalisert av Geoffrey Hoppe 
Presentert i Crimson Circle 
3 mars 2018 
www.crimsoncircle.com 
 

Jeg Er den Jeg Er, Adamus av St. Germain (applaus). Takk. 

La oss trekke pusten dypt og godt når vi nå begynner denne Shouden. Det blir en shoud som 
er annerledes på flere måter, men kanskje en som blir meningsfull for dere med tiden. 

Denne Shouden er virkelig til ære for denne dype og sanne forbindelsen mellom mennesket og 
Mesteren. Vi har menneskene som er her – som ser på online, her i Colorado – menneskene 
som har gått gjennom så veldig mye, menneskene som jeg snakket om forrige gang. Jeg sa at 
Crimson Circle har kommet til dette fantastiske punktet, så fantastisk at til og med Crimson 
Council forandret seg, mennesker som har holdt ut så mye, og som har holdt fast ved sin 
indre viten på reisen sin. Det vi har her nå i denne Shouden denne måneden, er denne virkelig 
bevisste og sanne forbindelsen mellom mennesket og Mesteren. 

Mesteren har vært et konsept. Jeg har snakket om Mesteren som visdommen fra alle livene. 
Men for mange har Mesteren vært et konsept. Dere har tenkt på Mesteren. Dere har prøvd å 
menneskeliggjøre Mesteren, men nå kommer det til et punkt for dere alle da Mesteren ikke 
bare er her, men dere vil begynne å høre Mesteren. Mesteren som dere inviterte inn i 
menneskets hus, inn i dagliglivet deres for en tid tilbake, og så har dere lurt på; «Kom 
Mesteren i det hele tatt? Hva kommer til å skje nå? Hva er dette som kalles for visdom?» Men 
i dag blir det veldig virkelig at denne forbindelsen mellom deg og Mesteren er der. Dere vil 
begynne å høre Mesteren, og kanskje ikke i ord slik dere er vant til, men dere hører det i 
hjertet og sjelen, og lurer ikke lenger på; «Hvor er denne Mesteren som Adamus har snakket 
om? Er det bare for andre folk?» Men dere blir veldig bevisste på denne tilstedeværelsen. 

La oss trekke pusten dypt på denne dagen til mennesket og Mesteren, ikke lenger et konsept, 
men bringe det inn, bringe det rett inn hit, i livet ditt. Og det er ikke slik mennesket hadde 
forventet eller regnet med at det skulle være. Det er annerledes. Og det er kanskje en av 
grunnene til at det har virket som om det har tatt en stund, eller dere var ikke bevisste på det. 
Det var bare et intellektuelt eller filosofisk konsept, men nå blir det virkelig. 

Jeg sier dette på grunn av hvordan energiene deres er, og jeg vet at det fremdeles til tider er 
utfordrende. Jeg sier dette på grunn denne omorganiseringen av Crimson Council. Jeg sa nylig 
at rundt 1300 av medlemmene i Crimson Council forlot. De forlot for å jobbe med mennesker 
og i andre riker, virkelig fortsette å fokusere på undervisningen som Crimson Council alltid har 
drevet med. Men nå er resten av Crimson Council, alle entitetene og englene og de som 
støtter det, bare her for dere. Bare for dere. Ikke for andre som holder på med andre ting, 
som går gjennom en oppvåkning eller undervisning i andre riker, men nå er de her bare for 
dere. Dere har de dedikerte ressursene deres. Og dere sier; «Men hva kommer de til å gjøre? 
Når vil de komme inn?» Det kommer vi til i en annen Shoud. 

La oss trekke pusten dypt i denne Shouden. Det er nå Mesteren er her og du hører Mesteren. 
Trekk pusten godt og dypt, og simpelthen tillat dette. 

Jeg kan nesten ikke vente med å se tilbake på denne Shouden – kanskje om et år fra nå, det 
kan vi gjøre – se tilbake og si; «Det var kanskje et vendepunkt. Mesteren var der kanskje, 
men jeg hørte egentlig aldri. Jeg følte egentlig aldri tilstedeværelsen. Men endelig en dag gikk 
jeg over den terskelen og tillot det å skje.» 
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Så, god og dyp pust. 

La oss begynne den vanlige delen av Shouden. Vel, vi skal gjøre det litt annerledes i dag. Hm. 
Jeg ba Caulder om å forberede – herregud – slides (latter). Det vil kanskje aldri, aldri mer skje 
på samlingene våre, men det er mye jeg vil gå gjennom i dag. Det kunne blitt for mye for 
kjære Linda av Eesa å skrive på tavla, mange ord, og jeg ville også ha et dokument, noe dere 
selv kunne printe ut, legge på skrivebordet eller hvor dere nå gjøre av slike ting nå for tiden, 
men en utskrift. 

Vel, mye av det vi skal snakke om i dag er bare en oppsummering. Ingenting nytt. Ingen store 
innsikter eller noe slikt. Det er en oppsummering i forhold til hvor vi befinner oss. Men jeg ber 
alle dere som deltar i dette i dag, eller hvis dere ser på dette senere, om å legge energien 
deres i det, om å en gang til bygge bro mellom himmelrikene og Jorden, om å legge energien 
til det jeg skal snakke om, slik at det blir vårt. 

Så javisst, vi har en masse slides. Jeg er ingen stor tilhenger av slides, for det mister litt av 
meningen i versus å skrive det opp. Men på grunn av tempoet i dag, så … åh, og håndskriften 
din er vakker, vakker (til Linda). Ja. 

Shaumbra visdom – del 1 

Så til å begynne med, før vi går inn på hvor vi befinner oss, la oss gå inn i Shaumbra Visdom. 

LINDA: Oh, boy. 

ADAMUS: Ja. Så Linda, mikrofonen takk. Du vet hva det er tid for.  

LINDA: Oh, boy. Jada, jada. 

ADAMUS: Det er tid for at jeg stiller spørsmålet, og for at dere svarer, og la oss begynne 
dagen med spørsmålet som ble stilt forrige måned; Hva er det interessante forholdet mellom 
Nikola Tesla og Elon Musk? Hva er dette forholdet? 

Kom igjen Linda, send mikrofonen, og la oss 
se hvem som gjetter riktig her. De fortsetter 
å sende mikrofonen (latter). Det er ingen 
varm potet, det er en mikrofon. Hva er 
forholdet mellom Tesla og Musk? 

HORACE: Jeg tror at Elon Musk er – han 
kommer fra det samme Jeg Er som Nikola. 

ADAMUS: Det samme Jeg Er. Det samme 
vesenet? Den samme sjelen? 

HORACE: Ja, den samme sjelen. 

ADAMUS: Ok. Ok. 

HORACE: Det er det jeg føler. 

ADAMUS: Ja. Hvorfor føler du det? 
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HORACE: De har på en måte den samme energien. 

ADAMUS: Ja. Fint. La oss se på det (bildene deres vises side ved side). 

LINDA: Neii. 

ADAMUS: Den ene er veldig pertentlig, og den andre har på seg t-skjorte. Errrr! Den ene 
levde for rundt 100 år siden, den andre er veldig fra nåtiden. 

HORACE: Ja. 

ADAMUS: Men du tror de kommer fra den samme sjelen? 

HORACE: Ja. 

ADAMUS: Ja. Ok. 

HORACE: Det er slik jeg føler det. 

ADAMUS: Ok. Det er bra. Det finnes ingen feile svar innenfor Shaumbra, men det er et riktig 
svar (litt latter). Ja. Kan du reise deg? 

KERRI: Uhh … 

ADAMUS: (drikker av kaffen, og begynner så å hoste) Hva er dette? (Latter). 

KERRI: Det er helt klart dårlig kaffe. 

ADAMUS: Å, kjære. Jeg forventet meg fersk, håndlaget, brygget, varm cappuccino, og … 

KERRI: Maskinen er ødelagt. 

ADAMUS: Maskinene er ødelagt. Hva er det med denne teknologien? (Litt latter). Og det var 
ingen som tok bryderiet med å løpe ut og få tak i en til meg et annet sted? (Publikum sier 
«åhhhh»). Jeg bare sier det. Nei, nei, nei, nei, nei. 

KERRI: Sandra … 

ADAMUS: Ok, jeg vet … 

KERRI: … du har så klart tapt deg i jobben din. 

ADAMUS: Jeg vet hvor du er. Ok. 

LINDA: Han lager bare en distraksjon. 

ADAMUS: Ja, ja. 

LINDA: Han prøver å gi deg tid til å svare. 
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KERRI: Jeg vet! Jeg vet! Ok. De stakk begge fingeren i lufta og tok det ned, og så jordet de 
det her. 

ADAMUS: Tok ned hva? 

KERRI: Kule ting. 

ADAMUS: Kule ting (latter). 

KERRI: Ja. 

ADAMUS: Gi meg et kult eksempel. 

KERRI: Den kule bilen! 

ADAMUS: Den kule bilen. 

KERRI: Og så sendte de den ut i rommet. 

ADAMUS: Ja. 

KERRI: Ja. 

ADAMUS: Og Tesla … 

KERRI: Forestill deg at de utenomjordiske ser den fly forbi. 

ADAMUS: Ja, ja. Forestill deg det. 

KERRI: Det er kult. 

ADAMUS: Så Tesla laget en bil? 

KERRI: Nei, Elon Musk laget en bil. 

ADAMUS: Hva har det med Tesla å gjøre? 

KERRI: De gjorde begge slik (hun stikker fingeren i munnen og holder den så opp, som om 
hun kjenner på vinden) og så sa de; «Ah! Alt er der.» 

ADAMUS: “Alt er der.” 

KERRI: “Og jeg kan ta det hit.” 

ADAMUS: Ahh! Ok. 

KERRI: Men ja, fyren til høyre (Tesla), han fikk bare skam om fordømmelse, og andre lo av 
ham. Men han til venstre (Musk) bare rocker. 

ADAMUS: Å, han har aldri … 
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KERRI: Han har en hot supermodell kjæreste. 

ADAMUS: … blitt fordømt av noen. 

KERRI: Han ble faktisk mobbet, og ble ikke behandlet godt, og det førte til en ild inne i ham! 

ADAMUS: Ja! 

KERRI: Så blir en hakket på … 

ADAMUS: Å, når du – jeg håper vi fikk det på kamera, for når du sier det – si det om ilden 
igjen. 

KERRI: (teatralsk) Det tente denne ilden inne i ham! (Latter). Det er sant. 

ADAMUS: Det er morsom hvordan energien din lyser opp med … 

KERRI: Jeg har, du vet, jeg utstråler. 

ADAMUS: Ja, det gjør du. 

KERRI: Kan du se det? 

ADAMUS: Ja. 

KERRI: Ja! 

ADAMUS: Ja, det er fantastisk. 

KERRI: Jeg lurer på om folk kan se det, for, du vet, jeg jobber med det. 

ADAMUS: Akkurat (mer latter), men vi trenger ikke å bekjentgjøre så veldig, la dem få vite at 
du jobber med det. Du bare på en måte … 

KERRI: (veldig teatralsk) Nå utstråler jeg!! Med hele meg. 

ADAMUS: Ja. Skru ned volumet (applaus) Fint. 

KERRI: Det er slik det … 

ADAMUS: Det var bra. 

KERRI: De slo av mikrofonen min! 

ADAMUS: Nei, jeg liker det. Jada. 

KERRI: De kutter meg – ok, ja. 

ADAMUS: Det er teknologi. 
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KERRI: Ok, jada. 

ADAMUS: Ok. Så begge … (Adamus etteraper Kerri og trekker fingeren ut av munnen) … 
gjorde slik? 

KERRI: Ja, akkurat.. 

ADAMUS: Ok. 

KERRI: Hvorfor har ikke jeg gjort det? 

KERRI: Ja. 

ADAMUS: Det var neste spørsmål jeg ville stille. 

KERRI: Å, jeg går ikke på toalettet. 

ADAMUS: Nei, hvorfor har du ikke gjort det selv? 

KERRI: Jeg har det, jeg har det. 

ADAMUS: Nei, virkelig gjøre det. Jeg mener … 

KERRI: Som bygge en bil? 

ADAMUS: Nei … 

KERRI: Jeg … 

ADAMUS: Nei, gjøre … (trekker fingeren ut av munnen) … slik som det, og tiltrekke … 

KERRI: Åh! Jeg gjør det på min egen måte. 

ADAMUS: Ja. 

KERRI: På min egen måte, jeg … 

ADAMUS: Ok. 

KERRI: Men ikke på deres nivå. Nei. 

ADAMUS: Ok, hvorfor ikke? 

KERRI: Jeg forstår ikke fysikk. 

ADAMUS: Det trenger du ikke. 

KERRI: Matte. 

ADAMUS: Nei, det trenger du ikke å gjøre. 
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KERRI: Ptui! Ptui! 

ADAMUS: Nei, nei. Det er virkelig en av de tingene som holder så mange folk tilbake; «Vel, 
jeg har ingen bakgrunn i det.» Det spiller ingen rolle. Når du forstår … 

KERRI: (avbryter ham) Jeg prøvde å gjemme meg en stund. 

ADAMUS: Unnskyld meg. 

KERRI: Å, beklager. 

ADAMUS: Når du forstår hvordan ener- … (latter). Ba-doom! Boom! Når du forstår den 
grunnleggende forståelsen av energi, trenger du ikke å vite, og du burde heller ikke vite alt 
om fysikk, for du overgår dette med den grunnleggende forståelsen av energi og bevissthet. 

KERRI: Ja, energi. Ja. 

ADAMUS: Ja. Fint. Takk. 

KERRI: Det var det riktige svaret, ikke sant? 

ADAMUS: Ok (trekker fingeren ut av munnen). Det kommer til å bli det nye Shaumbra-tegnet 
(litt latter). Og forsikre deg om at du bruker denne fingeren (holder opp pekefingeren, mer 
latter). 

LINDA: Jeg beklager at jeg valgte en slik beskjeden person. 

ADAMUS: Et par til. 

SHAUMBRA 1 (mann): Det er interessant. Jeg visste at du ville velge meg. 

ADAMUS: Ja. 

SHAUMBRA 1: Jeg er faktisk nominert til en pris ved siden av Elon Musk. 

ADAMUS: Å, det er du. Hva slags pris? 

SHAUMBRA 1: For det arbeidet jeg har gjort når det gjelder nye former for IOT (Internet of 
Things) teknologi og andre ting. 

ADAMUS: Å, ja. Det høres fascinerende ut. Jada, jada. Hva med masse applaus? (Applaus). 

SHAUMBRA 1: Nei, Jeg Er. Ikke jeg. Jeg Er, ikke meg. Jeg bare tjener. Så jeg tror at begge 
disse kommer fra Sirius stjerne-systemet, og sameksisterer samtidig. 

ADAMUS: Ok. 

SHAUMBRA 1: Og jeg tror de på en måte er samme person. 

ADAMUS: Samme person, ok. Fint. 
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SHAUMBRA 1: Det er slik jeg ser det. 

ADAMUS: Det liker jeg. Jada. 

SHAUMBRA 1: Ok. Der har vi det. 

ADAMUS: Ja, jeg liker det. Jada. Et par til. Et par til. 

LINDA: Ok. La meg løpe gjennom rommet. 

ADAMUS: Oh. 

TAD: Jeg må gå på toalettet (masse latter). Faktisk så gjorde jeg virkelig hjemmeleksa mi 
denne gangen. Og jeg liksom – jeg visste egentlig ikke så mye om dem, bortsett fra navnene 
deres, men jeg kommer til poenget, og det er det som Horace sa. Jeg tror de kommer fra den 
samme … kanskje de reinkarnerte, de er det samme livet, denne energien, de samme folkene. 

ADAMUS: Mm hmm. Begge er menn. 

TAD: Hei folkens. 

ADAMUS: Ja, ja. 

TAD: Han ser rett på meg. Wow. 

ADAMUS: Ja. Å, han stirrer på deg. Å ja. 

TAD: Uansett. 

ADAMUS: Ok. 

TAD: Så det var – det var det jeg følte. 

ADAMUS: Ok, strålende. To til. 

LINDA: Ok. 

ADAMUS: To til. Virkelig føl inn i bildene eller energien til disse to herremennene. 

LARRY: De ble begge på et vis helt ekstraordinære i forhold til det som foregikk i samfunnet 
på den tiden. 

ADAMUS: Ja, ja. Jada. Fint. Og har de noen tidligere eller nåværende forbindelse, forhold til 
hverandre. 

LARRY: Når det gjelder energi, ja, når det gjelder å være den samme entiteten, så tror jeg 
ikke det. 

ADAMUS: Ok. Fint. 

LARRY: For de var ganske forskjellige. Tesla var etter hans tids standard, på en måte utslått. 



Crimson Circle – Shoud 7 – Wings Serien 
 

 9 

ADAMUS: Ja, ja. 

LARRY: Og Musk ikke så veldig. 

ADAMUS: Det er en liten hemmelighet her – og dette er veldig sant, selv om det fører til litt 
latter – Musk har gode PR-folk (Linda ler). 

LARRY: Og det hadde ikke Tesla. 

ADAMUS: Og det hadde ikke Tesla. Og senere i livet sitt innrømte Tesla at han burde hatt folk 
som fikk frem budskapet hans. Han var ikke så flink til å … han var flink til å sosialisere opp til 
et visst punkt, men han var ingen god PR-person. Da han – han prøvde å gjøre mye på 
egenhånd – og han ble oppfattet som arrogant. Ikke for at det er noe galt med det (litt latter). 
Men det er stor forskjell på de to. 

LARRY: Ja. 

ADAMUS: Så absolutt. Jada. Fint. Ok. En til. En til. 

LINDA: Rett foran deg. 

ADAMUS: Ok, det uttrykket. Jeg håper kamera tok opp. 

DENISE: Fantastisk mikrofon. 

ADAMUS: Ja. Ser du en forbindelse mellom disse to? 

DENISE: Musk ser dirkete på deg, og forbinder seg direkte med sjelen din. I hvert fall når det 
gjelder meg. 

ADAMUS: Nikola gjør det samme. Jada. 

DENISE: Sier du at det er den samme? 

ADAMUS: Det er en av dem uansett hvor du går. Åh! Uansett …. 

DENISE: Det er riktig, han ser rett på deg. 

ADAMUS: … de ser fremdeles på deg. Ok. Så, men energetisk, hvordan er disse to forbundet? 

(hun nøler) 

Bare finn på noe. 

DENISE: De gikk inn i sitt unike selv, og tok frem det som var i sjelen deres. 

ADAMUS: Akkurat. 

DENISE: Nye teknologier, hva det måtte være, noe nytt som vi ikke har opplevd. 

ADAMUS: Fint. Ok. Jada. 
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Og forresten, dere vet, noen ganger når vi sender mikrofonen og dere får mikrofonen, og dere 
vet, rett før dere får den tenker dere; «Å, herregud, jeg håper ikke Linda velger meg» - det er 
som om et rødt lys kommer på (latter) hun kommer til å gi deg mikrofonen. Nummer to; dere 
blir mentale med en gang. Det er på en måte en refleks, en reaksjon, på en måte en 
overlevelses-reaksjon som «Åhh!» Dere blir mentale, men så blir energien sittende fast, og 
her snakker vi om fritt-flytende energi. Så det dere gjør, er at dere bare finner på noe. Og 
sinnet vil tenke; «Å, det er bare en masse tullprat.» Men dere kommer til å forstå at det 
faktisk er … 

LINDA: En masse hva? (Litt latter). 

ADAMUS: Det er ikke riktig (mer latter). Men faktisk så er det ikke slik, for det dere gjør, er at 
dere hopper over sinnet og sier; «Ok, jeg finner bare på noe.» Vel, når dere gjør det, går dere 
faktisk inn i en virkelig høyere bevissthet, inn i gnost, og dere er kanskje ikke i stand til å 
artikulere det med det samme, men dere kommer i hvert fall inn i flyten av energi. Det er 
derfor jeg alltid sier at dere bare kan finne på det, for dere går forbi sinnet, og dere tillater 
dere å gå inn i gnost. Og problemet er at du fikk mikrofonen, og du hadde noen veldig gode 
ting å si, men så blokkerte du dem. Du ble mental - scwhiffft! – akkurat da. 

DENISE: Som en hjort som får billysene rett på seg. 

ADAMUS: Ja, som en hjort som får billysene rett på seg. Men du kommer til å treffe på flere 
situasjoner som denne, dere alle, ikke nødvendigvis fordi Linda gir dere mikrofonen, men 
plutselig er det noe der, og dere må ta en beslutning eller gjøre noe, og så blir dere sittende 
fast. Energi er virkelig morsom slik – eller slik menneskene har håndtert den frem til nå – og 
den blir bare sittende fast, og det er da dere sier; «Jeg finner bare på noe.» Og så sier det lille 
sinnet; «Vel, du finner bare på det. Det er ikke sant.» Faktisk så er det mer sant enn det dere 
ville si ut fra sinnet. Det er mer sant, for nå er dere inne i gnost. Og sinnet strever fremdeles 
med det og prøver å si de riktige ordene, men dere har i hvert fall gått utover. Jeg kan si at 
du hadde noe veldig vakkert som du ville si. Du kjente ikke ordene, men du var inne i 
energien, og så kom denne mikrofonen og det stengte ned. 

Vi er så inne i, vel, det vi alle gjør sammen, vi lærer – å, nei, ikke lærer – vi tillater oss å 
jobbe med energi. Og som jeg sa tidligere, trenger dere ikke vite noe som helst om fysikk, og 
det håper jeg dere ikke gjør, for det vil rote det til. Dere behøver ikke å være intellektuelle. 
Det roter dere til. Den grunnleggende forståelsen for energier vil løfte dere opp. Så bare … du 
var der. Du var der. Stol på deg selv min kjære. Ååh. Ååh. Ok. 

LINDA: En til? 

ADAMUS: Ja takk, en til. 

LINDA: Jepp. 

ADAMUS: Ja. Crash! Det er du. 

CRASH (Dave, fotografen): Javisst, det er det. 

ADAMUS: Du har alltid et eller annet foran ansiktet ditt. Jeg ser deg aldri. Å, det er et kamera. 

CRASH: Jeg tok det bort! 

ADAMUS: Ja. Du tok det bort! (De ler). 
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CRASH: Jada, akkurat. 

ADAMUS: Fikk de bort alt? 

CRASH: Nei, nei, nei. (Litt latter). Det er igjen noen energetiske markører. Jeg vil spørre deg, 
dette er på en måte personlig, når det gjelder dine besøk som Mark Twain, Samuel Langhorne 
Clemens, i laboratoriet sammen med Nikola. Jeg så på fotografiene, og jeg ville se om du 
kunne si noe om det, for det ser fascinerende ut. Selv når det gjelder denne Tesla-spiralen, så 
har du opplevd det, etc, så … 

ADAMUS: Men først, som svar på spørsmålet, før jeg svarer på ditt spørsmål, hva er forholdet 
mellom disse to – Tesla og Musk? 

CRASH: Det er en sjeleforbindelse. Jeg vil ikke si at hundre prosent kom tilbake som Elon. 

ADAMUS: Akkurat. 

CRASH: Men … 

ADAMUS: Som i reinkarnasjon? 

CRASH: Ja. Det er en stor mengde av den sjelen … 

ADAMUS: Akkurat. 

CRASH: … i Elon fra Nikola, tror jeg. 

ADAMUS: Ok. Fint. Alt er faktisk gode svar, men ingen av dem er riktige (litt latter). For meg 
er svaret uansett veldig, veldig åpenbart. 

Så det som har skjedd, er at Tesla og Musk begge to er drømmere og visjonærer, begge to, 
og det gjør dem annerledes, det var det som gjorde Tesla annerledes enn Edison. Edison var 
oppfinner. Han var pragmatisk. Han var egentlig på ingen måte på det nivået av en drømmer 
og innovatør og inspirert person som Tesla var. 

Som vi snakket om forrige måned, var Tesla 100 år forut for sin tid, langt forut for sin tid, og 
det var veldig, veldig frustrerende for ham å gå gjennom dette. Han forsto overførsel av kraft 
trådløst, av energi trådløst. Akkurat nå har dere alle disse kablene som er stukket opp over 
hele denne planeten for å overføre energi. Han visste det den gangen, og det er faktisk 
ganske enkelt. Det er utrolig at ingen har plukket det opp. Hvorfor? Planeten er ikke klar, 
Bevisstheten er ikke klar. Han var langt forut for sin tid. Og som jeg har sagt, gjorde han en 
veldig dårlig jobb når det gjaldt PR. Og han hadde et annet stort problem. Hva var det? Et 
annet stort problem (noen sier «penger») Penger, så absolutt. Penger. 

Så han brukte veldig mye av tiden sin til å få tak i penger. Edison solgte seg inn tidlig, og han 
hadde noen veldig store støttespillere i sitt arbeid, og etter et visst punkt, var penger egentlig 
ikke noe problem for Edison. Tesla ville gjøre det på egenhånd, og han forsto seg heller ikke 
så godt på forretninger. Og han bare – han var på en måte «blåøyd» - han bare antok at 
pengene ville være der, og det var de aldri. Og han gjorde ting som ut fra et praktisk 
synspunkt ikke var så smarte. Han tok ikke patent på mye av arbeidet sitt som burde ha vært 
patentert, men han syntes det var så vanskelig administrativt, og også dyrt. 
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Han hadde noen fantastiske konsepter for fly, for roboter rundt 1892-93. Lenge før noen i det 
hele tatt tenkte på det – og ikke fly med propeller, men med turbiner. Han forsto virkelig 
kraften i turbiner. 

Han hadde et pengeproblem som virkelig hindret ham i å gjøre de eksperimentene han gjerne 
ville ha gjort. Han kunne ha utført en arbeidsmengde på flere hundre ganger mer enn det han 
gjorde. Og han er virkelig – vi burde gi ham kredit for å være den som brakte elektrisitet til 
hver og en av dere, spesielt gjennom vekselstrøm, og han har simpelthen ikke fått nok kredit 
for det. Men han hadde et pengeproblem, og pengeproblemet hindret ham virkelig i å gjøre 
det arbeidet han ville. 

(Adamus stopper opp, skuler på publikum, litt latter) 

Høres det litt kjent ut for noen av dere? 

SART: Hva mener du? 

ADAMUS: «Hva mener du?» Ja, ja (mer latter). Han var forut for sin tid slik dere alle er. Som 
jeg sa forrige måned, er dere Bevissthets-Teslaer. Han hadde et pengeproblem som hindret 
ham i å virkelig gjøre arbeidet sitt. 

Vel, det er debattert i de andre rikene. Hvis han hadde hatt penger, hvordan ville det ha 
forandret planeten? Var planeten klar for – først og fremst; overførsel av trådløs energi? Det 
betyr ingen av de elektriske kablene deres og strengene og alt det der. Helt trådløst. Var 
planeten på det punktet klar for å reise, ikke bare i biler, men i ekte elektromagnetiske 
maskiner? Han forsto dette. Og før eller senere kommer det til denne planeten, ikke-
forurensende, ikke-energislukende elektromagnetiske transport-maskiner. Han forsto det, i 
hvert fall gjennom visjonene sine. Han forsto hvordan han skulle gjøre det. Han hadde bare 
ikke penger til å sette opp eksperimentene. 

Han forsto også noe veldig enkelt, og vi lurer på; var planeten klar for det eller ei? Han forsto 
at energi er fri, og den er tilgjengelig overalt. Overalt for alle. Det er på en måte veldig 
åpenbart, men likevel er det ingen som har kommet på det enda. Er planeten klar for det? Er 
planeten klar for trådløs overførsel av energi, fri og i overflod og ikke-forurensende energi? Er 
planeten klar for elektromagnetiske fartøyer som går veldig fort og som er ikke-forurensende, 
ikke-energi – de bruker ikke mye energi i det hele tatt. Er planeten klar for det? Det får en til 
å undres. En eller annen, tror dere at planeten er klar for det? (Noen sier «ja», noen sier «det 
hadde vært morsomt også»). Ja, ja, Jada. 

Og jeg vil ikke si at det er noe riktig eller galt svar på det. Det er tema for en masse 
diskusjoner og en masse debatter. Noen på planeten er klare, som dere og veldig mange – vel, 
alle resten av dere. Dere er klare for det. Men tenk om denne frie energien, trådløse energien 
– tenk om en person som tar antidepressive medisiner, bare en person som blir litt sprø, det 
samme argumentet gjelder våpen og alt annet, vel, dere vet, teoretisk kan alle ha et våpen 
for å øve seg på å skyte mål, men det trengs bare en, og det er dette dilemmaet vi har på 
planeten akkurat nå. Det er der. Tesla visste det. Han var hundre år forut for sin tid. 

Adamus’ svar angående Tesla og Musk 

Så hva er det som skjer mellom Tesla og Musk? De kommer fra forskjellige Jeg Er, forskjellige 
sjeler. Det er overhodet ikke inkarnasjoner av hverandre. Tesla har ikke inkarnert siden han 
dro i 1943, 86 år gammel. Han døde i grunnen fattig og alene. Og jeg tar frem dette fordi jeg 
ser veldig mange analogier, forhold mellom dere og Tesla, til et visst punkt. Jeg ser at han var 
en briljant visjonær. Han visste. Han hadde viten i seg. Han hadde hele tiden disse visjonene. 



Crimson Circle – Shoud 7 – Wings Serien 
 

 13 

Det var ikke en gang sinnet hans som holdt på hele tiden. Det var bev- … han var innstilt på 
en stråle av bevissthet som alltid var der. Han lært veldig tidlig å ikke stenge den av. 

(pause mens Adamus igjen skuler mot publikum) 

Å tillate det. Vel, det gjorde ham til tider litt sprø, for det fløt alltid gjennom. Han hadde et 
problem med å holde seg til et prosjekt og så det neste, for det var hundrevis av prosjektet 
som kom gjennom den kreative kilden hans. 

Han døde i en alder av 86, og det menneskelige selvet hans følte at det ikke hadde gjort en 
god jobb. Han var faktisk ganske bitter. Han hadde enormt stor respekt for Thomas Edison. De 
jobbet sammen en tid. Men han ble også utnyttet av Edison, og han følte at Edison, igjen, at 
han ikke var en ekte visjonær, men bare en oppfinner, på en måte akkurat som en ingeniør. 
Edison gjorde fantastiske ting, men han hadde ikke den visjonen som kjære Tesla hadde. 

Så da Tesla gikk over midt under Andre Verdenskrig, visste han at han kunne ha utviklet visse 
våpen som ville ha gjort mye raskere slutt på krigen. Men krigsdepartementet lyttet ikke til 
ham. Han hadde kommet frem med ting som virkelig ville ha – veldig enkle, brukte energi – 
han forsto virkelig energi – som kunne ha skremt vannet av hvilken som helst fiende på 
planeten. Vel, han gikk over midt under krigen, og på det tidspunktet visste han at han var 
langt forut for sin tid og at det egentlig – og dette høres litt rart ut – men det var ikke 
meningen at det skulle fungere. Jeg mener, det kunne det ha gjort, men han sa at han var for 
langt forut for sin tid. Planeten var egentlig ikke klar. Men han sa; «Når planeten er klar for 
det, vil jeg finne riktig person som kan kanalisere meg, forbinde seg med meg.» Det var riktig 
(Adamus humrer, refererer til en av de som kom med et svar). Kanalisere ham. 

Så la oss nå gå til Elon Musk. Født i Afrika. Han hadde det tøft da han vokste opp, jeg mener, 
ikke noe voldsomme greier, men det var ikke noe enkelt liv. Han begynte å snakke med 
entiteter da han var rundt tre år gammel, jeg mener; bevisst snakke med entiteter. 

(pause, og han skuler enda en gang mot publikum, latter) 

Og han stengte det ikke ute. Han likte det. Dere vet, det var på en måte som venner for ham. 
Han tillot det. Og når han fortalte andre om det og de sa at han var sprø, gjorde han det 
likevel, for han likte virkelig disse samtalene med entiteter. 

Han hadde et veldig kvikt sinn, men igjen, Elon Musk er ikke den mest intelligente. Jeg mener, 
han har det en kan kalle en høy IQ, men han var åpen. Og som Tesla var han også en 
visjonær. Han kom inn i dette livet og sa; «Jeg vil gjøre noe. Jeg vil utgjøre en forskjell på 
denne planeten.» 

Da han var bare 6 - 7 år gammel, snakket han om å lage en maskin som ville ta ham og andre 
til Mars. Han fulgte disse drømmene. Han la dem ikke fra seg (enda et skulende blikk mot 
publikum), og da andre sa til ham at han var sprø, så han det ikke slik. Han visste på en måte 
at han var forut for sin tid. 

Han ville ikke la problemer med overflod stoppe seg. Han ville ikke la dette gamle 
kjerneproblemet med uverdighet stoppe seg. Han visste at det ville kreves en masse penger 
for å reise til Mars – jeg mener, ikke bare $1,75 for å komme seg dit – så han tillot overflod 
inn i livet sitt for å realisere drømmene sine (enda et skulende blikk, litt latter). Han tok 
enorme risker underveis, for han ville mye heller ha prøvd og feilet enn aldri ha prøvd i det 
hele tatt (flere skulende blikk og mer latter.) 

Så han holdt disse samtalen i gang underveis. Han visste ikke hvem han snakket med. Han 
trodde ikke det var en eller annen engle-entitet. Han trodde at det bare var del av den 
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mentale prosessen hans – å snakke til disse vesenene. Men i relativt ung alder, følte kjære 
Tesla inn i ham og sa; «Dette er den riktige. Dette er den riktige. Han er åpen. Han lytter. Han 
har visjon. Han er ikke bare pragmatiker. Han har virkelig visjon, og han vil aldri la tvil komme 
i veien for seg (mer skuling, og litt latter). Så Tesla forbandt seg med Elon Musk, og har vært 
forbundet hele tiden siden, snakket regelmessig med ham. 

Vel, Elon Musk ville aldri si … forresten; hallo Elon (litt latter). Jeg fant på en måte ut at du 
ville høre på. Men Elon ville aldri si; «Vel, nei, jeg kanaliserer ingenting», og til det ville jeg 
svare; «Så Elon, du vet at det er noe som kalles for inspirasjon som kommer forbi. Du vet at 
du treffer disse øyeblikkene, og alt kommer på en måte sammen, og du er i denne flyten, og 
du kan se det andre ikke kan. Og du går utover tvilen din, du går utover bare det 
menneskelige, og du bare tillater deg å være på dette større stedet. Og du kan føle det i 
kroppen, og du kan føle det i hvordan sinnet resonerer, men du vet også at det er noe mer. 
Og du har disse stundene, mange av disse. Og det blir kanskje ikke sagt ord, og det er 
kanskje ingen som kommer og sier «Jeg er Nikola Tesla», men Tesla jobber med deg. Hvorfor 
tror du at du ga et par av selskapene dine navnet Tesla, når du faktisk har sagt at du har mer 
respekt for Thomas Edison og Edison sine oppfinnelser. Men her er du, og kaller selskaper for 
Tesla. 

Så Tesla jobber med deg, og akkurat nå handler det kanskje ikke om fri energi, men kanskje 
etter hvert. Men det handler om en større visjon for planeten, en større måte å gjøre ting på, 
og gudene vet at Elon Musk har tatt store utfordringer, lagt alt på bordet (enda et skulende 
blikk mot Shaumbra), ikke holdt noe tilbake, har vært villig til å ta risiko, og ikke 
overanalysere det. Det er noe jeg elsker ved Elons energi; han overanalyserer ikke. Han 
kommer til et punkt da han forbinder seg med det vi kaller for vitenen sin, men han føler det, 
han ser det for å si det slik, og han vet det, og så følger han det. 

Og han har mange ganger vært på kanten av når det gjelder suksess og fiasko i 
forretningslivet, men han synes også at det er litt spennende (mer skuldende blikk, og litt 
latter). Og her forbinder han seg med Tesla, og jeg ser at forbindelsen vil pågå en tid. For meg 
er det spennende fordi mitt forhold til Tesla spesielt er gjennom Mark Twain. Tesla og Twain 
var gode venner, kjære venner, og det gjorde Tesla veldig, veldig trist at Mark Twain døde, for 
han var en av Teslas siste sanne venner. De tilbragte mye tid i laboratoriet, men igjen, denne 
forbindelsesenergien mellom dem – de var begge visjonærer. De var begge vidåpne. De var 
begge litt forut for sin tid, Tesla mye mer enn Mark Twain. Men de hadde begge evnen til å se 
og føle og åpne opp for større rom. De kom seg ut den lille innsnevrede måten å være 
menneske på. De brøt ut av boksene, og virkelig levde. De fulgte lidenskapen sin. 

De hadde tvil, slik dere har, masse tvil. Stakkars Tesla ble veldig latterliggjort av pressen og 
av akademiene, og Musk har blitt angrepet av mange, men de går utover denne tvilen, for tvil 
er så mindreverdig. Tvil er mindreverdig. Tvilen deres er så mindreverdig, men blir likevel så 
stor, den blåser seg på en måte opp, og dekker over alt annet. Tesla og Musk hadde tvil. Musk 
har fremdeles tvil, men han trekker pusten og går utover, og følger visjonen og lidenskapen 
sin. 

Så det er forbindelsen mellom dem, mellom oss og Tesla og Musk. Jeg ser at dette fortsetter 
en god stund, og det vil komme store ting fra Elon Musk og de som jobber sammen med ham, 
og de som energetisk støtter det Tesla og Musk gjør. Så det er forbindelsen mine kjære 
venner, ja. Og det burde være veldig mange påminnelser til dere om livene deres. 

Dere kom ikke hit bare for å ha enda et liv. Dere kom ikke hit for å bli tildekket av tvil. Dere 
kom ikke hit for å sutre. Dere lærte hvordan dere skulle gjøre det, men det var ikke derfor 
dere kom hit (litt latter). Dere kom ikke hit for å være ofre. Dere kom hit med en visjon, noe 
mye større, sannsynligvis faktisk for stort. Jeg mener, visjonen om det vi gjør, er kanskje litt 
for stor, men la oss spytte på det og bare fortsette (noen sier «ja»). Ja, ja. Og jeg skal … jeg 
skal snakke om det om litt. Så det var første del av Shaumbra Visdom. 
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Shaumbra Visdom – Del 2 

Andre del. Linda med mikrofonen. Hvordan har energiene tjent deg denne siste måneden eller 
så? Og det er flervalgs-spørsmål. 

LINDA: Ooh! 

ADAMUS: “Deilig.” 

LINDA: Hallo, kan vi bare … 

ADAMUS: «Ok, men til tider humpete.» 

LINDA: Er vi klare? 

ADAMUS: «Forvirrende eller desorienterende», «pinefullt» eller «Annet.» Ok Linda, hva var 
det? 

LINDA: Vel, kan vi destiller dette siste ned til «Ikke mer være kylling, kylling-dritt?» Var det 
det dette var? (Litt latter). 

ADAMUS: Jada. 

LINDA: Ok. 

ADAMUS: Det er ikke noe rom for det. 

LINDA: Åh. 

ADAMUS: Det er så absolutt ikke noe rom for å være kylling, og det som kommer fra det, er å 
være liten og dekke deg selv til med tvil. Det er ikke verdt det. Og det vet dere. Dere har 
lenge vært venn med tvilen. Det er en dårlig, dårlig, dårlig venn. 

Så, vær så god, hvordan har den siste måneden i livet ditt vært Vince? 

VINCE: Forvirrende og … (han banker på mikrofonen) … forvirrende og (mikrofonen kommer 
på) … der er den. 

ADAMUS: (ler) Jada. 

VINCE: Jeg kan ikke høre det, men det er … 

ADAMUS: Hva? 

VINCE: Hva?! (De ler). 

ADAMUS: Ikke bekymre deg for det. Jeg kan høre. 

VINCE: Greit. Forvirrende og desorienterende. 

ADAMUS: Forvirrende, ok. Hvorfor? 
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VINCE: Ting fungerer ikke som vanlig. 

ADAMUS: Å, fint. 

VINCE: Alt mulig. Ikke bare elektronikk. 

ADAMUS: Jeg vil at dere skal føle inn i det – «Ting fungerer ikke som vanlig» - det er en 
velsignelse. 

VINCE: Vel, det vet jeg ikke når jeg glemmer høreapparatet og brillene (de ler). 

ADAMUS: For mennesker er det fryktelig, men det er faktisk en velsignelse. Vi kommer dit før 
slutten på … 

VINCE: Ok, det er greit. 

ADAMUS: Ok, fint. Det er alt jeg ber om. 

VINCE: Jeg tillater det. 

ADAMUS: Det er alt jeg ber om. Fint. Takk. 

LINDA: Takk. 

ADAMUS: Hvordan har den siste måneden eller så vært? Åhh. 

ALAIN: Jeg må ha gjort noe galt (Adamus ler). Det som kommer til meg, er deilig og 
forvirrende. 

ADAMUS: Å, interessant. 

ALAIN: Men ikke samtidig. 

ADAMUS: Ikke samtidig. Og mest deilig, eller mest forvirrende. 

ALAIN: Det går fort frem og tilbake, så jeg er ikke sikker. 

ADAMUS: Synes du det er irriterende at du går fra den ene siden til den andre? 

ALAIN: Det er faktisk en fin opplevelse, for så kan du oppleve det deilige. 

ADAMUS: Uh huh. 

ALAIN: Det er dumt at en ikke kan være der, og det er den forvirrende delen. 

ADAMUS: Hvorfor tror du dette skjer, dette frem og tilbake? Hvorfor tror du det skjer? 

ALAIN: Det er for mye tvil igjen. 

ADAMUS: Eh, ja, litt. Det er litt av det. 
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ALAIN: For mye påkobling til massebevisstheten. 

ADAMUS: Litt av det. Det er det til en viss grad, men det er noen som er enda mer 
dominerende enn det. 

ALAIN: Det er de store tingene. 

ADAMUS: Det er de store. Hva med alt dette med – jeg sa at denne dagen er dedikert til 
Mesteren og mennesket – hva med at Mesteren kommer inn med visdom? Mennesket prøver å 
menneskeliggjøre det, og det gir deg dårlige dager. Når mennesket slutter å prøve å finne ut 
av det, når mennesket forstår at ingenting er som det var, og alt virker opp/ned, når 
mennesker forstår den store visjonen i det som foregår, at du forandrer alt, da forstår du 
plutselig; «Ah! Ok. Dette er bare en del av det.» Så de deilige dagene er når du bare lar det 
skje. De dårlige dagene er når det er motstand, når du prøver å menneskeliggjøre. 

ALAIN: Ja, jeg føler at i de deilige dagene eller timene, så finnes det ikke ord. 

ADAMUS: Det finnes ikke ord. 

ALAIN: For det er ingen forklaring. 

ADAMUS: Ja, ja. 

ALAIN: Det bare er. Og så er det forvirrende, desorienterende, når ingenting fungerer. 

ADAMUS: Ja. 

ALAIN: Nyhetene er fryktelige, og de prøver å tillate midt oppe i alt dette. 

ADAMUS: Mm hmm. Det er veldig tøft. 

ALAIN: Det er veldig tøft. 

ADAMUS: Ja. 

ALAIN: Og ordene går på en måte inn i sinnet, og det er veldig vondt. 

ADAMUS: Hva om jeg forteller deg at det blir enda et par år slik som det. 

ALAIN: Strålende! 

ADAMUS: Ja. 

ALAIN: Spørsmålet er; går det over om to år? 

ADAMUS: Akkurat. Vel, det jeg sier, er at du er midt oppe i alt dette … du vet, du har 
mennesket og Mesteren, og resonansen er egentlig ikke der. Det er som om stemmegaflene 
ikke fungerer så godt sammen. Ikke nødvendigvis på grunn av Mesteren, men mennesket 
kommer ut av resonans, og klarer ikke å håndtere det. Og enda så mye som du sier; «Å, jeg 
vil ha forandring», i det øyeblikk forandring kommer, slik den gjør nå, begynner du å gå ut av 
resonans i forhold til alt, og så sier du; «Å, dette er en fryktelig dag, og alt utstyret bryter 
sammen, og ingenting blir riktig», men så er det sommerfugler og enhjørninger neste dag. 
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Jada. Og det er livets realitet akkurat nå. Når du forstår dette og du sier; «Ok, slik er det. Vi 
gjøre hele denne forandringen her, og ja, det er mekaniske deler, biologi og sinn som kommer 
til å være ute på tur en stund,» så er det mye lettere å håndtere. Jada. 

ALAIN: Slutte å tenke. 

ADAMUS: Slutte å tenke, og det er vanskelig. Og mennesket sier; «Ok, jeg må tenke på å 
slutte å tenke» (litt latter). Hvis du ikke klarer det, så gå deg en lang tur. Syng. Lag mat. Gjør 
noe. 

ALAIN: Å nei, det tror jeg ikke jeg vil (latter). 

ADAMUS: Syngingen eller matlagingen? 

ALAIN: Ingen av delene. Ingen av delene (de ler). 

ADAMUS: Ingen av delene! 

ALAIN: Jeg tar meg en tur! (Adamus ler). 

ADAMUS: Jeg har hørt deg synge noen ganger. 

ALAIN: Ohh. 

ADAMUS: Du har rett (mer latter). 

ALAIN: Takk. 

ADAMUS: Finn deg noe annet å gjøre. Takk. Du har flere valg her, fem å velge fra. Hva sier 
du? 

LULU: Alle på en gang. 

ADAMUS: Alle på en gang. 

LULU: Det avhenger av hvem som er foran meg, (hun ler). 

ADAMUS: Ja, ja. Alle på en gang, og det kan være greit for deg akkurat nå, for det er det som 
skjer. 

LULU: Jeg puster. 

ADAMUS: Du vet, og jeg vet, menneske, du vil at alt skal være hyggelig og fint, men du går 
gjennom en utrolig forandring, og du kommer til å ha alle disse på en gang. Så absolutt. 

LULU: Ja. 

ADAMUS: Ja. Fint. En til, for jeg tror vi fatter poenget, Jeg tror dere virkelig forstår alt som 
skjer her. Ja. 

SHAUMBRA 2 (kvinne): Hei. 
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ADAMUS: Hei. Vil du ha et bilde sammen med meg? 

SHAUMBRA 2: Javisst (hun ler, og publikum sier «Ååååå»). 

ADAMUS: Ok, fint. Kom igjen (de poserer for et bilde). Fint (de ler). Takk. 

SHAUMBRA 2: Gleden er min. 

ADAMUS: Så da er det gjort. 

SHAUMBRA 2: Akkurat (hun ler). 

ADAMUS: Så, ja, hvilken? 

SHAUMBRA 2: Vel, jeg vil si «annet». Jeg har på en måte nylig tatt beslutningen om å tillate 
alt det som ikke lenger tjener meg å forløses. Og så har jeg hoppet tilbake til … 

ADAMUS: Er det ikke morsomt? 

SHAUMBRA 2: Joda! Det er skremmende og det er spennende og det er slitsomt, og jeg føler 
at universet bare skyver meg mot noe veldig spennende. Og jeg har nettopp tatt denne 
beslutningen om jeg vil gå for sjelens høyeste formål, bli helt aktivert, og gjør det jeg er her 
for å gjøre. 

ADAMUS: Akkurat. 

SHAUMBRA 2: (veldig oppildnet) Og det er veldig skremmende! (Latter). Og alle disse 
stemmene er der selvfølgelig, familien min og alle. Jeg har sagt opp jobben min. Jeg skal flytte 
på meg, reise. Jeg bare liker å gjøre dette, og det er veldig spennende. 

ADAMUS: Det er spennende! 

SHAUMBRA 2: Det er strålende. Det skjer forandringer! 

ADAMUS: Og i morgen kommer du til å føle; «Jeg er helt sprø. Hva er det jeg holder på 
med?» 

SHAUMBRA 2: Ja (litt latter). 

ADAMUS: «Å, jøss, jeg må …» du vet. Jada. «Jeg burde bare grave meg ned,» du vet. 

SHAUMBRA 2: Jeg gråt da det var fullmåne. Jeg hadde en fin gråtestund. Det føles godt. 

ADAMUS: Ja, litt gråting (hun ler). Ja, ja. Jada. 

SHAUMBRA 2: Jada. Så jeg fortsetter å bakse i det guddommelige og synge og gjøre alle disse 
tingene bare for å fortsette dit det går. Så … 

ADAMUS: Fint. Utmerket. Og kan du forestille deg hvordan det var for Nikola Tesla for 
eksempel, han hadde disse store visjonene, og så fortalte alle ham at han var gal. At han bare 
var en drømmer, at han ikke visste hva han snakket om? Det har tatt over 100 år – eller 
mindre, 75 år – for at dette skulle snu. Men kan du forestille deg hva han gikk gjennom? Han 
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så det, han visste det, men så sa alle at han var gal, og han begynte på en måte å tro det. 
Men han hadde likevel lidenskap inne i seg. 

Og jeg liker å bruke Tesla som eksempel, og også Musk, for de går gjennom det dere går 
gjennom, men de var oppfinnere, og de gjorde det på andre måter – mekanisk – dere gjør det 
med energi og bevissthet, så det er litt forskjell, men scenarioet er det samme. Dere kom inn i 
dette livet på grunn av noe spesifikt. Dere sa; «Ingenting skal stoppe meg», men så kom dere 
inn i ting som massebevissthet og tvil og sinnet og alt annet, og, vel, det gjorde det veldig 
hardt. 

Så det jeg vil gjøre i dag, er litt annerledes enn det vi vanligvis gjør. Jeg har slides, noe jeg 
vanligvis ikke liker – jeg vil gå gjennom en slags oppsummering i forhold til hvor vi befinner 
oss. Ja, hvis jeg kan få talerstolen takk. Hvor vi befinner oss. 

Dere vet alt dette. Vi har snakket om det før, det er egentlig ingenting nytt her. Men vær 
sammen med meg for å virkelig jorde disse energiene nå, slik at de ikke bare er der ute, slik 
at de er i livene deres, og de bidrar til å balansere alt dette med at Mesteren og mennesket 
kommer sammen. 

Så la oss begynne. 

Hvor er vi? 

Trekk pusten dypt. Dere kan slå – å, publikumslysene er av. Ah! Jeg må bruke denne fancy 
innretningen til Caulkdre (fjernkontrollen for å styre slidesene) 

Hvor befinner vi oss? Det er et godt spørsmål. 

Av og til trenger vi å stoppe litt opp slik som dette – Tobias gjorde det av og til sammen med 
dere, han kalte det for Englenes Topp, eller ta en Hvilepause eller hva det nå var – for som 
dere følte inn i det siste spørsmålet, er energiene helt på styr. Og det jeg egentlig har følt den 
siste, eller de to siste månedene er at dere hopper rundt, går i alle disse retningene, fra 
«deilig» til «jeg klarer ikke å håndtere dette lenger», dere våkner opp noen morgener og vet 
ikke om dere klarer å fortsette med det, og så går dere inn i dager da dere bare Tillater, for 
dere har ikke noe annet. Det er det hele. Fantastiske dager, og så tillater dere, dere har en fin 
dag med å Tillate, og hva gjør dere den neste dagen? Dere står opp, dere kommer dere opp 
av senga, og dere prøver å menneskeliggjøre alt dette igjen, og … 

SART: På driteren (latter). 

ADAMUS: (ler) Ja, som Sart så veltalende sier det «i driteren». Jada, i driteren. 

Kan dere stoppe opp og bruke en liten stund til å forstå at alt dette er ganske naturlig? Det er 
ganske naturlig. Når en tar i betraktning at det dere går gjennom, at dere fungerer på flere 
nivået samtidig, du er mennesker, du er Mester, du er multidimensjonal, du har alle disse 
merkelige drømmene som pågår akkurat nå, og det er akkurat der dere burde være. Det er 
virkelig det. Faktisk så har dere kommet dit litt før tiden. Vel, ganske lenge før tiden. Men 
dette er indikasjoner på Realisering. Bare indikasjoner. Det er faktisk gode nyheter. 

Hvis dere alle hadde sagt til meg; «Livet er veldig bra, alt er helt fint, jeg liker jobben min, har 
det fint med familien, jeg drar hjem klokka 17:30 hver dag, spiser middag og ser på Tv, og 
livet er godt», ville jeg ha dratt (latter). Jeg ville ha dratt. Ja, for det betyr at dere fremdeles 
er sløve. Der er ingen bevissthet. Dere er så inne i massebevisstheten at jeg ikke en gang kan 
dra dere ut. Men ved å si; «En dag er bra, neste dagen er dritt, og så er det dager som er alt 
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mulig, og jeg kan ikke en gang finne ut av det lenger, jeg vet ikke hva som foregår,» så er det 
veldig bra. Kan dere slå dere til ro med det? Ok, fint. 

Så hvor er vi? Dette er en liten gruppe mennesker, veldig liten! Dere vet, når en ser på det, 
har vi en masse mennesker som leser eller lytter til materialet av og til, bare en gang i blant, 
men egentlig bare en vakker kjernegruppe av – eh, skal jeg sette et tall på det? Egentlig bare 
en kjerne, kjernegruppe som virkelig er forpliktet til Realiseringen sin – ikke til Crimson Circle 
eller noe slikt, men Realiseringen sin – som vi jobber med, kanskje i nærheten av tolv, femten 
tusen mennesker. Det er virkelig lite. Jeg mener, tatt i betraktning hvor mange mennesker 
som er her på planeten. Så det er en veldig liten gruppe mennesker som bringer inn et nytt 
nivå av bevissthet til planeten. Det er en stor oppgave. Det er en stor oppgave. 

~ Tillate 

Tesla prøvde å bringe inn elektrisitet, vekselstrøm, og så prøvde han å bringe inn fri energi, og 
Musk bringer inn skikkelig avanserte reiser og energibruk. Dere bringer inn bevissthet. De 
kommer aldri til å skrive en bok om dere. Dere kommer aldri til å være på forsiden av – er det 
noen magasiner igjen enda? – aldri på forsiden av Rolling Stone (latter). Men det dere gjør er 
simpelthen fantastisk. Noen ganger lurer jeg på om det er for overveldende når jeg sier det til 
dere. Det er liksom; «Hvem, jeg? Lille meg bringer inn alt dette til planeten?» Men svaret er ja. 
Noen måtte gjøre det (litt latter). 

Dere tillater den frie energikroppen deres inn, går utover nedarvet DNA. Dette nedarvede DNA 
har pågått i millioner av år. Dere prøver å forandre det i løpet av et liv her. Dere prøver å – 
det er for øvrig også kjent som lyskroppen. Jeg liker ikke det uttrykket så godt, for alle får 
denne luftige visjonen om at de gløder og alt annet. Dere kommer fremdeles til å ha biologi, 
men den kommer til å være din, og den vil være mer energieffektiv, men dere kommer ikke 
nødvendigvis til å gløde, ok, som lyskropp. 

Jeg liker å kalle det for den frie energikroppen. Den trenger ingen annen energi. Den er ingen 
andres. Den er ikke forbundet til DNA eller noe slikt. Den er din. Så dere gjør dette, og av og 
til gråter dere og sier; «Å, jeg har en skikkelig tøff dag. Kroppen gjør vondt.» Jada! (Litt 
latter). Jada. Ok. Lev med det Tesla. Dere tok på dere en stor oppgave. Jeg mener ikke å 
være ufølsom, men til tider. 

Dere tillater også vitenen deres. Når dere noen ganger går til hjernen med en gang, blir dere 
sittende fast der. Energi blir sittende fast i hjernen, hjernen skyver den ned i kroppen. Veldig 
enkelt. Når dere går utover, slik Tesla gjorde og slik Elon Musk gjør, de går inn i visjonene 
sine, og jeg mener ikke øye-visjonen, de går inn i det store bildet, gnost, vitenen. Dere hadde 
gnost lenge, lenge før dere hadde den menneskelige hjernen. Jeg kaller det for den nedarvede 
hjernen. Dere hadde gnost, og så kom hjernen inn og tok på en måte over. Vi går tilbake til 
gnost, men den kommer til å være mye mer fullstendig og akklimatisert til denne planeten 
enn den var da dere brukte den regelmessig. 

Så dere lurer på hvorfor dere har disse forvirrende dagene. Kroppen og sinnet forandrer seg, 
og samtidig inviterer dere en gjest til å komme inn og leve sammen med dere – Mesteren. Vel, 
Mesteren bruker ikke opp energi eller tar opp plass eller noe slikt, stjeler litt vin og bourbon, 
men det er det hele (litt latter), men dere inviterer Mesteren inn i den menneskelige livet 
deres. Det i seg selv er en enorm oppgave som burde ta flere liv. Dere bringer ren energi, og 
dette som kalles for visdom inn i livene deres. Det vil fullstendig rote til mennesket. Det 
kommer til å rote veldig til dette mennesket, for mennesket prøver fremdeles å gjøre seg selv 
litt bedre, være litt mer sexy, litt rikere. Det er ut av vinduet. Alt det er borte. Det er ikke 
relevant. Det er ikke en gang en del av den leken vi leker. Dere gjør alt dette, og så lurer dere 
på «Hvorfor gjør ryggen min vondt av og til, og dere vet, jeg hadde en lavenergi dag.» Vel, 
selvfølgelig. Dere burde ha vært døde nå (mye latter og litt applaus). Det mente jeg faktisk. 
Jeg mente det virkelig. 
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Er det ikke noe god kaffe i huset? Jeg kommer på besøk en gang i måneden, og kan ikke få en 
anstendig kopp kaffe. Kan jeg i det minste få varmet opp denne eller noe slikt? Det er liksom 
– åh. 

LINDA: Hva ville du vi skulle gjøre med dette? 

ADAMUS: Å, egh, varm kaffe eller noe slikt. Det er … ugh. 

~ Forandret forhold til energi 

Så, neste. Dette er virkelig stort. Det vi gjør nå, akkurat nå, er at vi forandrer forholdet til 
energi. Dette er en form for fysikk, men en behøver ikke å være ingeniør eller fysiker. En 
trenger bare å forstå at det er bevissthet, det er energi. Bevissthet bringer inn energi for å 
tjene seg på mange forskjellige måter. Det er det hele. Det er Adamus Fysikk 101 og 901. 

Vi forandrer forholdet til energi, hvordan den kommer til dere. Dere har tjent energi lenge. 
Dere har vært tjenere veldig lenge – tjenere for kroppen og sinnet. Dere bare kommer dere 
gjennom. Vi hadde det veldig strålende på Ahmyo Retreat nylig. Det skjedde en forandring der, 
ikke bare for de som var der, men for Shaumbra. Vi er ved dette punktet nå da vi forandrer 
forholdet, dynamikken til energi, og energi er det som bringer skapelse til uttrykk. 

Så det vi gjør nå, er at vi sier; «Kom igjen. Jeg går ikke gjennom tid og rom. Det går gjennom 
meg. Jeg drar ikke ut for å få energi, den flyter inn i livet mitt.» Det er en enorm forandring, 
og den kommer til å gi stor tvil, og dere vil få lyst til å jukse. Dere kommer til å si: «Vel, ok, 
jeg skal være med på Adamus sitt program her – alt kommer til meg, det kommer til meg – 
men jeg vil likevel holde meg over her, og jeg vil likevel jobbe hardt for energi, og jeg vil 
likevel streve med det, bare i tilfelle.» Det ville ikke Tesla ha gjort. Musk ville ikke ha gjort det. 
Jeg tror ikke det Elon, ville du? (ser inn i kamera, litt latter). Takk for at du er oppe så sent for 
å se på dette … om en uke eller så. Så (Adamus ler). Jeg vet. 

Så kjære Shaumbra, nå er vi distrahert (mer latter). Ah! Vi forandrer hele måten dere tillater 
energi å jobbe for dere på. Det er en stor forandring, og du kommer til å bli skikkelig forvirret 
Vince, skikkelig forvirret når det gjelder hva som foregår i livet ditt, mentalt forvirret og alt 
annet. Så trekker du pusten dypt, og du forstår hva som foregår, og du lar energi tjene deg 
(Linda gir ham koppen hans). Takk.  

LINDA: Vil du ha litt mint-sjokolade? 

ADAMUS: Jeg tror ikke jeg vil ha mint-sjokolade, men jeg vil be om te. 

LINDA: Eew. 

ADAMUS: (drikker av kaffen, og lager en grimase). Er det noe te i huset? 

LINDA: Hvilken sort vil du ha? 

ADAMUS: Noe med urter (latter). Jeg vet ikke. Bare noe annet enn kaffe. Ugh! Varm te. Sitron. 
Sitronte. Hvor var jeg? Ok. 

Dere forandrer forholdet til energi. Dette er enormt. Og forestill dere det slik. Ok, her er dere, 
Gammel Energi, kryper langs bakken, kryper opp bakken, denne endeløse bakken. Kryper. Det 
er varmt og tørt og dere sulter, og alle sparker dere. Det var slik det var før. Nå trekker dere 
pusten dypt, og dere befinner dere i et tropisk paradis – Villa Ahmyo – og alle energien bare 
kommer til dere. Den bare er der. Den bare er der. Ikke før eller etter, den bare er der til 



Crimson Circle – Shoud 7 – Wings Serien 
 

 23 

riktig tid, og i helt riktig mengde. Den er designet av dere, for dere, og den bare er der. Det er 
dette dere gjør i dette livet, og det er egentlig kjernen i det vi jobber med nå, forandre 
forholdet vårt til energi. 

~ Forløse massebevissthet 

Samtidig forløser dere tyngdekraften til massebevisstheten. Jeg vil si at den er litt av en heks. 
Massebevissthet er som tjære, som lim. Den er en byrde og en tyngde, og den suger dere 
tilbake. Vi gjorde vår første vakre forløsning av massebevissthet på Ahmyo Retreaten, på en 
måte en test, og det gikk veldig bra. 

Vel, dere kommer til å føle noen av effektene. Den vil komme tilbake og prøve å gripe tak i 
dere, men vi gjør i grunnen dette … (Adamus rekker begge langfingrene i været) … til 
massebevisstheten (publikum roper «Woo» og heier). Ehh, du bare (langfingrene) til det. Jada, 
som (drar fingeren ut av munnen) og så (langfingrene) (latter). Jeg prøver å gjøre det enkelt 
og ikke bruke for mange ord, men dere vet, det er tid for det. Det er tid for å bare si; 
«Massebevissthet, du er vakker, men du er der borte. Jeg er ikke lenger din slave), (noen sier 
«ja»). Ikke lenger din slave (hun sier igjen «ja»). Aldri mer, aldri mer (applaus og plystring, 
og noen roper «Aldri mer»). Jeg føler det som om jeg er en prest i kirka på en søndag (mer 
latter). Hvor er koret når en trenger det? (Noen roper «Gi meg et amen!»). Amen! Amen! 
(publikum roper «woo», mye latter, og hun roper igjen «amen!») P.V.A – Priset være Adamus 
(mer latter). 

Så dette er stort, og det er veldig vanskelig, og det kommer til å gi noen av disse dagene da 
dere bare er utslitt på grunn av massebevissthet. Det er en tyngdekraft. 

Vel, ok, holdt ut med meg litt. Jeg skulle ønske jeg hadde teen min. Så vi har Tesla som 
jobber sammen med Musk. Vi har Mark Twain, venn av Tesla, og de kommuniserer fremdeles 
på mange forskjellige måter. 

Vi har Tesla, som nå har fått interesse for Crimson Circle, ikke bare fordi jeg snakker med 
ham, men han er fascinert – han er energi-innovatør, og han er fascinert av denne nye 
vendingen i energi-innovasjon som skjer. Det slo ham aldri at en faktisk kan forandre sitt 
personlige forhold til energi. Det slo ham aldri. Han … (Linda kommer med teen). Å, der ja. 
Takk. Jeg hater egentlig å være så pirkete. 

LINDA: Ja, akkurat. 

ADAMUS: Man la meg nå smake på den før du går din vei (litt latter når han drikker av den). 
Eh, den er god. Den er god (publikum roper «jess», litt applaus, hun tilbyr ham sjokolade 
igjen). Eh, nei. Vær så snill å send dem rundt.  

Så nå har vi Tesla som har blitt interessert. Han og jeg har noen gode prater. Han har blitt 
interessert i Crimson Circle, ikke på grunn av luftige, spirituelle greier, noe han fremdeles ikke 
er noe for. Men han sier; «Greit, her er noen som virkelig går inn i dyp fysikk, virkelig energi-
fysikk», et tema som alltid har fascinert ham. Så han er mer interessert, og han jobber nå 
sammen med et annet vesen for å hjelpe til med det en i grunnen kan kalle kommunikasjons-
software – det er egentlig ikke software software, det er bare et kommuniksjons-mønster – 
som vil hjelpe til med å virkelig forløse denne massebevisstheten. Det er en frekvens. 

Vel, den han jobber sammen med – og dette burde ikke være noen overraskelse for dere – 
men det er vår kjære John Kuderka, javisst (bifall og applaus). Så absolutt. Så de … dere 
skulle sett disse to. Å (litt latter). De jobber med hvordan en utvikler – jeg vil kalle det for en 
frekvens, de liker egentlig ikke det ordet – men hvordan en utvikler denne kommunikasjonen. 
Og jeg har tidligere sagt at energi bare er kommunikasjon. Det er alt det er. Hvordan en kan 
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utvikle en raffinert kommunikasjon som virkelig hjelper en til å forløse massebevissthet. Og ut 
fra dette første arbeidet med å forløse massebevissthet, kan det muligens ekspanderes til 
andre ting som gammel hypnotisk programmering og slike ting. Men det er dette Nikola og 
John jobber med. Og de har på en måte det jeg vil kalle et laboratorium. Jeg mener, det har 
ikke – vel, de har faktisk noen fysiske instrumenter, på en måte fysiske. Det er dette de 
bruker dagene og nettene sine til. Jeg vet ikke når de er klare til å snakke om det, men jeg vil 
holde dere oppdatert (noen sier «wow»). Ja, ja. (noen roper «woo!», og mer applaus). Så, ja, 
jeg antar dere liker slides. 

~ Aldri mer 

Det er derfor jeg sier aldri mer i forhold til dit vi skal, det vi gjør akkurat nå. Dere må bare 
komme over de gamle kampene, de gamle sakene. De er meningsløse. De er virkelig det. En 
dere kjemper for Isis eller kjemper for trærne i skogen eller hva det måtte være. Det er ikke 
lenger deres kamp. Det er ikke det. Dere har gått langt utover det. Dere har tatt eksamen. 
Det er andre som gjør det. Alt det arbeidet dere har gjort tidligere, går ikke tapt. Der er andre. 
Dere måtte på en måte komme dere av veien for å gi plass til dem, slik at de kunne gå 
gjennom sin evolusjon, sin pandelusjon. Nå er dere et annet sted. Dere er Bevissthets-Teslaer, 
Det er derfor jeg sier «Aldri mer!» Vi må komme oss over disse greiene slik at vi kan bevege 
oss fremover. 

Dere gjør alt dette mens menneskeheten legger ut på sin nye evolusjon. Dere kommer til å 
høre mye mer om det, ikke nødvendigvis fra meg, men fra andre, om alle de forandringene 
som skjer med den menneskelige biologien akkurat nå, og sinnet. Det har vært slik i millioner 
av år. Det har ikke forandret seg så mye. Akkurat nå forandrer det seg veldig fort, veldig fort i 
forhold til de tingene jeg snakker om – kunstig teknologi og nanoteknologi. 

Så dette handler om det jeg forutså i den boken som snart skal skrives – Maskinenes Tid – 
hvordan menneskeheten går en vei, og massebevisstheten prøver å suge dere inn i det, og vi 
tillater oss å gå en annen vei. Det er ikke rart at det er dårlige dager og noen gode dager. Det 
er ikke rart at kroppen, sinnet, alt, drømmene deres, alt, virker opp/ned, og det er akkurat 
der vi burde være akkurat nå. 

~ Gammel opprinnelse & enkelhet 

Det vi gjør sammen her, er ikke helt nytt. Det har sin opprinnelse fra for lenge siden, og det er 
bra, for dere fortsetter å gå tilbake til det vi snakket om, det vi var enige om, drømmen fra 
Templene i Tien i Atlantis, drømmen fra Yeshua sin tid, da vi virkelig plantet frøene for 
Mesteren som skulle komme, guddommelighets-frøene, og så det arbeidet vi gjorde på 
Mysterie Skolene. Så dette er ikke helt nytt. Det følger en viten, og dere sier hele tiden til dere 
selv; «Gjør jeg det som er riktig. Er jeg i rute?» Føl inn i det litt. Det største problemet er at 
dere får all denne tvilen. 

Hvordan gjøres dette? Vel, det gjøres ganske enkelt. Forstå først og fremst hva vi gjør, og det 
er derfor vi snakker i dag. Når dere har en forståelse, en mental forståelse av det som foregår, 
er det mye lettere. Når sinnet er forvirret og dere ikke har noe klart bilde, det er da dere får 
problemer. Og så tillate det som er naturlig, det som uansett kommer. 

Og dette er selvfølgelig på ingen måte for de som er fryktsomme. Jeg var nesten seriøs da jeg 
sa at dere burde ha vært døde nå. Det er ikke for de som stikker stortåa i det metafysiske. 
Det er ikke for de som prøver å redde verden med new age aktivisme. Det er ikke for de som 
bare trenger å reparere noen hull i skipet sitt, for å si det slik. Det er for de som er fullstendig 
forpliktet, det er det aller viktigste for dem, som ikke vil la dette livet passere uten å ha gjort 
det. Dette er ikke for de som tenker; «Vel, kanskje neste liv, kanskje et annet.» Det er det 
simpelthen ikke. Det er for overveldende. Dere vet, jeg vet at dere noen dager klager over 
hva dere går gjennom noen av disse tøffe dagene, særlig desorienteringen i sinnet, men ta i 



Crimson Circle – Shoud 7 – Wings Serien 
 

 25 

betraktning hva dere egentlig går gjennom. Alt tatt i betraktning, er det ganske lite. Alt tatt i 
betraktning. 

Men dette er ikke for tå-dypperne. Dette er ikke noe sted for hobby-virksomhet, og helt fra 
begynnelsen av har jeg prøvd å kaste dem ut. Jeg har gjort alt mulig. Jeg har vært veldig 
ubehagelig. Eh, det hadde jeg uansett vært (litt latter), men jeg har gjort alt som er mulig for 
å si; «Dette er ikke noe sted for hobby-virksomhet, for jeg vil at energien skal være klar for 
de som er klare til å forandre forholdet sitt til energi og bevissthet.» 

~ Effekter 

Så dere har alle disse intense forandringene i kroppen, desorientering i tekningen, dere tror 
dere blir sprø. Å, det er det verste. Disse lange, sene nettene når dere ikke en gang kan tenke. 
Jeg mener, dere kan ikke slutte å tenke, men dere kan ikke tenke klart. Dette er det verste. 
Dere går gjennom alle denne frakoblingen når det gjelder vennskap, familie, gamle, karmiske 
forbindelser, og så blir dere anklaget for å være med i en eller annen kult, for dere svikter 
familien som kødder med dere hele tiden, og som stjeler energi fra dere, og dere vet, når det 
er noe galt med dere fordi dere sier: «Aldri mer. Aldri mer denne gamle karmaen.» 

Mange av dem er ikke gode forhold. Det er de virkelig ikke, og det vet dere. Men dere ble på 
en måte fanget i dem tidligere. Veldig mange av dere har forløst disse tingene, de var virkelig 
ikke bra for dere. Til syvende og sist forandrer dere hele dynamikken med familiemønstre og 
gamle vennskap og partnere og slike ting, ikke bare for å sette dere fri, men også den andre 
personen, slik at dere kan være sjel til sjel i stedet for gammel, menneskelig karma til gammel 
menneskelig karma. Du setter deg selv fri. 

~ Utfordringer 

Så, ingenting av det er lett. Dere står overfor mange utfordringer, men før dere blir opphengt i 
det, på en måte veldig få. Jeg vet at utfordringene noen dager er uoverkommelige, men 
likevel så er de egentlig ikke det. La oss se på det. 

Jeg vil si at den største utfordringen for dere akkurat nå er tvilen som er forårsaket av all den 
gamle programmeringen og hypnosen og massebevissthet. Og det er derfor både Nikola og 
John jobber døgnet rundt, selv om de ikke har klokker, men de jobber fordi de forstår at 
denne gamle hypnosen og massebevisstheten skaper tvil, og tvil vil så absolutt slite dere ut. 
Slite dere ut. Dere mister lidenskapen når det er en masse tvil. 

Men som jeg sa; Tesla og Musk har hatt en masse tvil, men de skjønte det. De sa; «Det er 
tvil.» De forstår at sinnet snakker; «Det er tvil og jeg vil ikke ha noe av det. Aldri mer.» Jada, 
tvilen kommer til å skrike ut til dere; «Ja, men du …» hva det nå er. Det er som om; «Aldri 
mer. Jeg skal gå inn i visjonen min, vitenen min, og gå utover tvilen.» Tvil er virkelig den 
største utfordringen dere har akkurat nå. 

Så er det utålmodighet. Det er sannsynligvis det jeg hører mest om i den nattlige 
kommunikasjonen med meg. «Når vil det skje? Hvorfor har jeg ikke kommet dit enda?» Og 
dere vet svaret mitt på det (noen sier «bare tillat»). Bare tillat, OG, sa jeg. «Faktisk så har det 
allerede skjedd. Hva er det du snakker om?» «Ehh, men det skje …» (med skrikende stemme, 
og publikum ler). Det har allerede skjedd. «Jada, men, men, du vet, ikke for meg, for noen 
andre,» og det er som om, dere vet, en av disse dagene kommer dere plutselig til å forstå, 
dere kommer til å bli realisert, og dere kommer til å si; «Jøss, dette er så lett. Det har allerede 
skjedd. Alt jeg trengte å gjøre, var å møte det. Det var alt jeg trengte å gjøre. Hvorfor sa du 
det ikke til meg Adamus?» (Adamus skuler igjen, latter). Takk for teen Linda. 
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Utålmodighet, «Hvorfor tar det så lang tid?» Som dere vet, skjer det en masse 
energijusteringer – kropp, sinn, alt annet. Hvis det skjedde på en gang, ville dere ikke vært 
her. Kroppen ville simpelthen ha forsvunnet – hva er det dere kaller det – spontan forbrenning 
– puufff! Dere hadde vært ute herfra. Det ville ikke vært noe dårlig sted dere dro til, men dere 
har gjort et valg om å bli værende, så det er mange, mange, mange lag av forandringer som 
skjer på mange nivåer, og jeg vet at dagene blir veldig tøffe. Bare ta et godt og varmt bad, 
Havsalt. Drikk god vin. Ikke disse billige greiene dere vanligvis drikker, men skjem bort dere 
selv. Det er tid for å skjemme bort dere selv og si; «Jeg gjør dette. Jeg tillater.» Men, 
utålmodighet. 

Når jeg har sagt til dere at, dere vet, datoen for oppstigningen eller Realiseringen deres 
allerede er satt, vil dere så klart vite datoen. Men nei. La deg selv oppleve hvordan du går 
gjennom det akkurat nå. Ikke bekymre deg for datoen. Den vil være der. 

Så trekk pusten dypt på det. Alt er tatt hånd om. Akkurat nå har vi Crimson Council som er 
fullstendig fokusert på å jobbe med dere for å forsikre seg om at dere ikke blåser i stykker 
(noen sier «takk folkens» og litt latter). Takk, jada. Så hyggelig. 

Enda et stort et. Enda et stort et – lav energi. Forresten, når du legger energien din til dette 
dokumentet som vi skaper, vil det virkelig være til hjelp for de som kommer etter dere. Det 
kommer til å være en liten bok som de finner på veien, og som i grunnen sier; «Ok, her er det 
du befinner deg når det gjelder realisering.»  

Så la oss trekke pusten dypt, og la oss virkelig legge energien vår i dette. Ok, fint. 

Lav energi. Det er en masse klager når det gjelder dette, og dere tror ofte at det er fordi dere 
blir gamle. Det er egentlig ikke grunnen. Faktisk så er kroppen interessant, og de av dere som 
er leger og vitenskapsfolk, vil så absolutt utfordre meg på dette. Kroppen blir mer effektiv når 
den blir eldre. Kroppen er designet til å bli mer energi-effektiv. Synspunktet nå for tiden, er at 
kroppen blir gammel, og så blir den syk, og så blir den trett, og så dør den. Den er faktisk ikke 
designet slik. 

Det opprinnelige designet, delvis skapt av dere, er at når kroppen modnes, så får den erfaring, 
den lærer å justere seg. Den lærer hvordan den skal helbrede seg selv raskere. Den lærer 
hvordan den skal være mer effektiv når det gjelder energi. Den lærer hvordan den skal senke 
farta i det dere kaller for dødsprosessen. Den lærer hvordan den skal ha det enklere i forhold 
til seg selv, Dere ser på det som om, dere vet, når dere er unge har dere en masse energi, og 
så blir dere eldre, og det faller på en måte fra hverandre. Det er faktisk ikke kroppens 
opprinnelige design, så la oss gå tilbake på det. Gå tilbake til visdommen i biologien deres. 
Den burde faktisk bli visere og visere, forstå hvordan den skal utnytte energi for å tjene seg, 
ikke bruke døden til å tjene seg. Det er en av de omorienteringene vi skal gjøre når det 
gjelder energi. Vi skal kaste ut noen av disse gamle konseptene som egentlig ikke var der i 
begynnelsen, og som virkelig ikke tjener dere nå. 

Så la oss trekke pusten på det. 

Biologien deres, selv når dere bringer inn lyskroppen, den ordinære biologien deres har faktisk 
den innebygde visdommen til å være mye mer energi-effektiv. Ikke tro på det de sier om 
aldring i det hele tatt. Ikke tro på det. Det er annonser og det er reklame og det er all denne 
messe-media-bevisstheten. Det er ikke sant. Kroppen blir klokere når den blir eldre (applaus). 
Takk. Det er de gamle som klapper (han ler). 

~ Overflod og energi 
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Neste på lista, og dette plager meg virkelig. Det er mitt problem når det gjelder deres 
problemer. De av dere som fremdeles har problemer med overflod. Hvorfor? Hvorfor? Å, ikke 
fortell om det stakkarslige livet deres. Nei, det er det jeg får hele tiden når jeg spør. Jeg sier; 
«Hvorfor har du fremdeles problemer med overflod?» De går inn i det som om det er en 
programmering – «fordi jeg har blitt utnyttet, og jeg er offer, og ingen liker meg, og mannen 
og kommunistene og myndighetene og de utenomjordiske, de - det er en konspirasjon.» Det 
er som, jøss, du må ha det moro med dette (litt latter), jeg mener, for du utspiller det ganske 
bra. Du må ha det fint med det. 

Alle her, alle som ser på, dere kan få overflod når som helst. Dere behøver ikke å kunne noe 
om forretningsvirksomhet. Dere trenger ikke å være superintelligente. Dere kan faktisk være 
dumme. Det er faktisk hjelpsomt på et vis. Overflod er bare en flyt av energi, og så lar du den 
tjene deg. Det er det hele. Det har ingenting å gjøre med banker eller kredittkort eller det som 
er den nye valutaen deres – bitcoins, jada – cyber-valuta eller noe slikt. Det har ingenting 
med det å gjøre. Det har å gjøre med de forbannede verdighetsproblemene deres. Vil du la 
energi tjene deg eller ei? Det er det hele. Det er det hele. Dere sier; «Å ja, men jeg …» Kom 
over disse problemene med verdighet. Enten går du om bord i båten og seiler sammen med 
oss, eller så kommer du deg til helvete bort. Vi vil ikke ha dødvekt. Jeg hater å være så – nei, 
det gjør jeg ikke. Faktisk så liker jeg å være slik (latter). 

Dit vi skal, er det ikke noe rom for mangel på overflod problemer. Hvis du har mangel på 
overflod problem, hvis du fremdeles syter og klager over penger og det du ikke har, og når en 
gull-barre vil falle ned fra himmelen og manna komme gjennom eller hva det nå er, så kom 
over det. Det er det. Ferdig. Ferdig. Det er ikke noe rom for dette dit vi skal, for dit vi skal 
handler bare om omorientering, forandre forholdet til energi. Men hvis du fremdeles ikke er 
verdig, hvis du fremdeles er offer, hvis du fremdeles liker å være fattig – det er det jeg vil 
kalle dere alle hvis dere har problemer med overflod, dere liker fremdeles å være fattige. og 
det er ikke noe rom for det. Når vi lærer om bevissthet og energi og tar dette i bruk i livene 
våre, er det ikke noe rom for det.  

Vel, tvilen hopper inn og sier; «Ja, men, men …» Greit, la oss ta en Tesla. La oss gå utover 
tvilen. La oss ekspandere utover det. Det er en verden av energi som venter på deg. Er du 
klar for å la den tjene deg? Det er det hele. Nei, du kommer ikke til å bli rik, og du kommer 
ikke til å bli fattig, for det spiller ingen rolle. De ordene går ut av vokabularet. Du er bare i 
overflod, tillater energi å tjene deg. 

Dette er ikke et; bli rik i en fei-skjema. Dette handler ikke om å ha all verdens penger for å 
kunne kjøpe jetfly og alt mulig. Ved et visst punkt betyr ingenting av dette noe som helst, 
men det er da de kan komme til deg. Jeg antar at det er den merkelige tilfeldigheten eller 
ironien i dette. Når det ikke lenger spiller noen rolle, når du vet at energi er tilgjengelig 24 
timer i døgnet, og du egentlig ikke bryr deg, trenger du ikke å ha en stor bankkonto, noe stort 
i det hele tatt, og det er da du kan få det. Og det er der. Men hvis du gjør det på grunn av det, 
hvis du er i dette fordi du vil ha en masse penger og alt det der, har du kommet til feil sted, 
og det vil ta knekken på deg. Jeg mener ikke det bare i overført betydning, jeg mener det 
bokstavelig. Det vil drepe deg, for energiene kommer til å bli for intense. Dere kommer til å 
være på feil sted når det gjelder å virkelig tillate det nye forholdet vårt til energi. 

Så hvis du fremdeles er i alt dette med fattigdom, bare … dette er ikke noe sted for deg. Jeg 
ber deg om, jeg ber deg hjertelig om å vær så snill, vær så snill, vær så snill, vær så snill, 
forlat, på grunn av disse andre. Hvis du fremdeles klamrer deg til fattigdom, hvis det 
fremdeles er din levemåte, hvis det fremdeles er den skjorta og dressen du tar på deg hver 
morgen, så er ikke dette stedet for deg. Og disse folkene er veldig hyggelige. De vil ikke be 
deg om å komme deg til helvete bort, men det vil jeg. Det er bare, dere vet … nei, det er ikke 
tøft. Det er «Ikke mer dritt, aldri mer.» Jeg er lei av det. Dette er noe som virkelig trekker ned 
en masse Shaumbra-arbeid, det er de som insisterer på å være fattige, for de er ikke energi-
innovatører. De er ikke energi-Teslaer. 
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Det vi gjør, er ikke å prøve å lage penger eller noe som helst. Vi forandrer dynamikken for å 
tillate energi å jobbe for dere. Vi flipper det rundt. I stedet for å være tjenere for alle andre, 
flipper vi det inn i Jeg Er – «Jeg tillater, jeg er i overflod» - og det er bare ikke noe rom hvis 
du skal leke fattig-leken. Kom over det nå. Gi slipp på det. Gjør dette valget i deg selv, og følg 
så med på hvordan overflod flyter inn i livet ditt. Og jeg vet at noen virkelig forbanner meg 
akkurat nå, men jeg tror de fleste av dere forstår hvorfor jeg må si dette. Og jeg vet at det 
virkelig biter for noen av dere hvis dere fremdeles har problemer med overflod, og dere sier at 
det ikke er deres feil Det er deres feil, ut fra det synspunkt at dere fremdeles liker det. Dere 
liker det fremdeles. Kom over det. Vi har steder vi skal til. 

Fint. Ah! Jeg liker å være en drittsekk. Ok, la oss bevege oss videre (latter). 

LINDA: Det klarer du godt! 

ADAMUS: Takk. 

Så fokuset vårt nå, der vi befinner oss akkurat nå, som om vi skulle markere dette i 
TimeSpace, fokuset vårt er ganske enkelt, jeg har snakket mye om det; Vi forandrer det 
personlige forholdet til energi. Det er det hele. Forandrer det personlige forholdet. Vi prøver 
ikke å forandre hele resten av verden og hvordan den bruker energi, men dere forandrer det i 
livene deres, lar det flyte inn i livene deres. Energi betyr ikke bare penger. Energi er alt. Det 
er energi til kroppen deres. Det er energi til å frembringe skapelsene deres. Det er energi som 
dere har til kreativitet. Det er alt mulig. Vi forandrer det forholdet. Vi er – hva er det dere sier 
– dere skifter paradigmet eller noe slikt, men det er det største vi gjør akkurat nå. Og det er 
derfor jeg sier at det ikke er rom for det hvis dere skal leke fattig-leken her. Det kommer 
faktisk til å jobbe mot dere. Dere kommer til å leke fattig-leken, og samtidig prøve å la 
energien jobbe for dere. Det kommer til å komme tilbake som en bommerang, det kommer til 
å treffe dere midt i nakken, og dere vet hva som skjer da. 

Hvis dere leker med energi til det nivået vi skal til, og det underliggende er at du er fattig og 
har problemer med overflod, hvis de fremdeles sleper deg rundt, vil den energien komme 
tilbake og tjene deg som fattig slik du aldri kunne ha forestilt deg, for vi energiserer bare 
fattig. Vi energiserer mangel på overflod. Hvis du virkelig er klar for å åpne opp og få det en 
kan kalle positiv overflod, så følg med på hvordan den kommer inn i livet ditt og forandrer ting. 
Så det er der vi befinner oss. Det er det største problemet. 

Fra tiltrekning til skapelse 

Vi går fra det menneskene kaller for loven om tiltrekning, som er helt grei, men veldig mentalt 
orientert, det er veldig menneskelig. Vi går fra det til å være det jeg kaller for Senter for 
Skapelse, og det er du. Du er senteret. Du er skaperen, og vi utstråler derfra, Vi prøver ikke å 
gjøre dette sinns-trikset med å si «Jeg er en god person, la det skje gode ting med meg. Jeg 
er en god person, jeg tiltrekker meg gode ting.» Det er skittprat. Det er makyo. Dere tror ikke 
på det. Dere sier ordene, og dere tror ikke på det. Hele tiden mens dere sier det, er det liksom 
«Jeg er en slik stakkar (latter). Jeg er verdiløs. Ingen liker meg. Jeg er en god person, jeg 
bringer god energi.» Dere kommer til å bringe energi, men den kommer til å gjøre dere enda 
mer til stakkar enn før. Det er det hele. Så vi går utover det, og inn i å være Senteret for 
Skapelse. Vel, det er stort, for vanligvis reserverer dere skapelse til gud (Adamus skuler enda 
en gang på publikum) og du er også gud. Veldig enkelt. 

Dere tillater Mesterens visdom inn i de menneskelige livene deres. Det er en stor 
justeringsperiode. Ikke fordi Mesteren er plagsom eller noe slikt, men dere har hatt millioner 
av år i denne kroppen og sinnet, denne væremåten, og plutselig er der en annen 
tilstedeværelse, og en dag kan du oppfatte den som irriterende, og neste dag kan du oppfatte 
det som en velsignelse. Det er visdom. Det er visdom, og noen ganger kan visdom virkelig 



Crimson Circle – Shoud 7 – Wings Serien 
 

 29 

være irriterende, som når jeg sier noe veldig klokt til dere, og jeg vet at dere noen ganger blir 
irritert. Greit, dårlig eksempel (litt latter). 

Fra tenking til Bevissthet 

Vi er også … der vi er akkurat nå, og der fokuset vårt er, er det vi kaller for Ny Tenking. 
Tobias tok det frem for noen år siden, og plantet på en måte frøet. Nå skal vi la det blomstre. 
Ny Tenking, i stedet for å bare bruke hjernen til å tenke, skal vi gå inn i bevissthet. Vi skal gå 
inn i den. Det var akkurat det jeg snakket med dere om før og sa, dere vet, ikke la denne 
energien bli fastlåst i hjernen. Hjernen er ok, men den er veldig begrenset. Vi går lenger. Vi 
går inn i bevissthet, inn i gnost, og det er litt skremmende. Men plutselig forstår dere at det er 
en strålende tenkemåte. Det er en strålende ny måte for å oppleve. Så det er en av de tingene 
vi går gjennom. Det er ikke rart at dere har dager da dere på en måte er forvirret. 

Er det virkelig? 

Så nå kommer det et spørsmål; hva kan dere gjøre, hva bør dere gjøre? For jeg hører dere 
spørre hele tiden. Vel, det er noe grunnleggende. Forstå at Realisering eller opplysthet er 
virkelig for dere, og det skjer naturlig. Jeg mener, noen ganger lurer dere på; «Er dette 
virkelig?» Og så leker dere med det. Dere får inn tvilen der, og dere får håpene og 
forventningene deres inn der, og så bringer dere inn mørket, og så bringer dere inn … dere 
leker hele denne leken med dette. 

Er det virkelig? Så absolutt. Så absolutt, og det er noe som skjer naturlig. Det er faktisk ikke 
noe mennesket kan jobbe med. Når det gjelder mennesket, er det opp til det å tillate, og som 
jeg faktisk snakket om på Ahmyo Retreaten, tror jeg det er mer lidenskap for opplysthet fra 
Mesterens side enn det er fra mennesket. Dere tror at det er mennesket; «Å, vær så snill, vær 
så snill, redd meg fra dette stedet.» Faktisk, føl inn i det litt. Der er en lidenskap i Mesteren 
visdom som jeg faktisk tror har større lidenskap og ønske om dette en selv mennesket har. 
Hvis du føler inn i det, og forstår hvor meningsfullt, hvor lidenskapelig dette er for Mesteren, 
får det deg på en måte til å tro at det da er greit å skru opp lidenskapen din litt. 

Realisering er veldig virkelig for deg, og dette er denne massebevissthets-tingen, og særlig 
dette som Tesla og John jobber med akkurat nå. Dere drar dere tilbake, og dere lurer på; «Er 
det virkelig? Vil det skje med meg? ER alt dette bare en enormt stor lek?» Det er veldig 
virkelig. 

Og så blir dere dratt tilbake, og dette er vanskelig dager å se på. Det er veldig virkelig, og 
vitenen deres vet det, og så drar massebevistheten dere etter anklene neste dag, så opp til 
midjen, og så rett opp her (nesen). Dette er de tøffe dagene. 

Hva skal dere gjøre? Vel, forstå at det skjer. Gå tilbake til det vi skaper her – dette 
dokumentet. Forstå hva som skjer, og plutselig er det ikke panikk og forvirring. Det er liksom; 
«Herregud, hva vil skje i livet mitt?» Så forstå hva som skjer, og kom tilbake til dette. Ikke 
bare ordene, men energien som dere legger inn her, som dere alle legger inn her akkurat nå. 
Kom tilbake til dette. 

Og så, selvfølgelig, som jeg har sagt ofte nok til å få dere til å ville kaste opp – men tillat i 
stedet for å ha motstand eller kontrollere. Hva tillater du? Realiseringen din, Mesteren din, hva 
du nå vil kalle det. Fullstendiggjøringen din. Og så kommer bekymringen frem; «Vel, hvis jeg 
tillater, åpner jeg meg selv opp for de mørke energiene.» Det er ingen mørke energier. Det er 
virkelig ikke det. Det er en gammel massebevissthetslek. 

For øvrig, det dere tillater, når vi snakker om å Tillate, er bare deg. Jeg bruker ikke verden 
utenfor når jeg refererer til Tillate. Jeg snakker om å tillate Selvet ditt, Jeg Er. Tillate Deg. Det 
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er det hele. La Selvet ditt komme til deg selv. Det er det hele. Det handler ikke om verden 
utenfor. Det handler ikke om å tillate Gary (Tad’s kjæreste). Vel, det kan du. Det har du gjort! 
(Litt latter). Det handler ikke om å tillate en annen person. Det handler om dette forholdet til 
deg selv. Så det er det hele. Ganske enkelt, men jeg fortsetter å si det helt til det går inn. Alt 
dette med Realisering, punkt en fra det menneskelige synspunktet; det er ikke slik du tror det 
er. Så det er på en måte spøken. Spøken overfor deg. Dere har et konsept eller tanker om 
hvordan det er. Slik er det ikke, så gi slipp på det. Men denne Realiseringer er veldig virkelig 
for de som velger det og så tillater det. Ikke jobb med det. Ikke anstreng deg. Ikke prøv å 
kontrollere det, for det kommer til å være veldig annerledes enn slik mennesket tror at det er.  

Det er ikke for de som søker makt eller perfeksjon i forhold til det menneskelig. Det vil faktisk 
bokstavelig talt jobbe mot dem. Dit vi skal, og det er derfor jeg har vært så klar når det 
gjelder å be de som insisterer på overflods-problemer og insisterer på makt om å forlate. Dere 
skjønner, alt dette med Crimson Circle blir faktisk litt mindre, det skjer akkurat nå, for jeg ber 
alle om å forlate (Adamus ler). Vi må av og til rense huset. Ahem. 

Dere vet … (ikke hørbar kommentar, latter). Få en robot til å gjøre det for deg. 

LINDA: Ja! 

ADAMUS: Dere vet, noen kommer og går i Crimson Circle, og det er ingenting riktig eller galt i 
det. Noen av dere har forlatt for et par år, og så kommet tilbake, ikke kommet tilbake som for 
å være en fan, men kommet tilbake for å legge energien deres i alt dette med Realisering. 
Dette er ikke noen lære. Dette er ingen metode. Vi kommer sammen en gang i måneden for å 
simpelthen trekke pusten dypt på et trygt sted, og på en måte minne dere om hvorfor dere er 
her. 

Men noen kommer og går. Dere vet, andre kommer hit av og til bare for å få en distraksjon i 
dagliglivet sitt. De får litt, og så fortsetter de, og det er greit. Men det er en virkelig dedikert 
gruppe, egentlig noen få som tillater og som lar seg selv være verdige. Og verdighet er en 
stor ting akkurat nå. Vil du la deg selv være verdig til hele dette skiftet i energi? Jeg mener, vi 
skifter … det er en menneskelig plattform for forholdet til fysikk, vitenskap, energi og alt dette 
andre. Det er en veldig spesifikk plattform for hvordan mennesket får energi i dagliglivet sitt. 
Det er en struktur, og den er vitenskapelig analysert, og så tror alle at det er sant. 

Vi skifter dette, for det er ikke sant. Det gamle forholdet mellom menneske og energi, og nå 
Mesteren, menneske og energi, vi skifter dette. Det er stort. Det er virkelig stort. 

Så Crimson Council er virkelig her for å tjene Shaumbra sine behov. Mange dro nylig for å 
fortsette å tjene de som underviser rundt om i skapelsen, men Crimson Council har i grunnen 
omfokusert seg selv for å jobbe med dere. Og dere sier; «Men hvorfor gjør de det ikke for 
meg?» Du må gjøre det, men det er en energisupport som er designet for å hindre deg i å 
blåse i stykker. Er ikke det gode nyheter? Jada (litt latter). 

 
Og nå er Crimson Council bare dedikert til Shaumbra. De gjør ikke noe annet arbeid. Crimson 
Council er dedikert bare til Shaumbra, og vi gjør ting som vi har snakket om med John og 
Nikola når det gjelder å virkelig komme inn i energi … den beste måten å si det på, er en ny 
form for energi-kommunikasjon eller energi-orientering. Energi er bare kommunikasjon. Så 
hvordan orienterer vi den? Hvordan setter vi den sammen for å virkelig tjene dere på en måte 
dere aldri før kunne ha forestilt dere? 

Komme inn i drømmene 

Så hvilke drømmer vil komme? Ah! Hvilke drømmer vil komme? Drømmen her var den 
atlantiske drømmen om å være her for å Realiseres. Dette er ikke en Yeshua-form for 
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Realisering der en på en måte henger i lufta og flyter og har på seg hvit kjortel. Dette er 
veldig, veldig annerledes. Det handler om forholdet mellom energi og bevissthet. Energi og 
bevissthet. Det er egentlig det Realisering vil bli for dere. Det er ingen guru som sitter på en 
fjelltopp. Ingenting av det. Det er ikke magiske show for andre mennesker om hvordan en kan 
gjøre stein til gull eller noe slikt. Det er veldig annerledes, og det er der jeg ber mennesket om 
å trekke pusten dypt – vi skal gjøre en merabh om en liten stund – men hvilke drømmer som 
vil komme, og jeg omskrev litt av det: 

To awaken, perchance to dream – ay, there’s the rub, for in that awakening what dreams may 
come when we have shuffled off this mortal coil, must give us pause. 
 

Det betyr i grunnen at dere går gjennom oppvåkning, og det er en dødsprosess i det. Det er 
en dødsprosess i hele oppvåkningen, men nå kommer vi inn i drømmene, Realiseringen. Nå 
kommer vi inn i dette med å forløse døds-spiralen, forløse den gamle plattformen for 
mennesket. Hvilke drømmer kan komme med alt dette? Det er ganske fantastisk. 

Så det var dagens lille samtale. La oss trekke pusten godt og dypt på det (applaus). Takk. 

Merabh 

La oss bringe alt sammen i en merabh, men vi skal ikke – vi gjør den bare uten alt dette 
akkurat nå (til produksjons-teamet). 

Dagen har vært lang, og vi er på et veldig godt sted her energimessig, så la oss sette på 
musikken. Og ja, du kan flytte dette takk (talerstolen). 

La oss trekke pusten godt og dypt. 

(Musikken begynner) 

La oss bringe alt dette sammen. Jeg hadde planlagt noe annet, men jeg bestemte meg for å 
vente med det. 

La oss trekke pusten godt og dypt. 

Så vi har egentlig satt sammen et levende dokument i dag. Vi har snakket om hvor vi befinner 
oss. Jeg tror egentlig ikke det var noe virkelig nytt nytt å snakke om i dag, det bidro bare til å 
sette ting i perspektiv. 

La oss trekke pusten godt og dypt på det, og anerkjenne den menneskelige siden av dere, de 
menneskelige elementene som virkelig har gått gjennom mye. 

Av alle prøvelsene og utfordringene, tror jeg at tvilen må være det verste. Jeg tror at dere er 
veldig gode på å håndtere fysisk smerte, men når denne tvilen kommer, river den dere opp. 

Det er der Crimson Council virkelig skal jobbe med dere. Når jeg sier jobbe med dere, er det 
ikke slik at de plutselig vil dukke opp og si at dere ikke må tvile mer. Bokstavelig talt jobbe 
med orienteringen av energiene slik de relaterer seg til tvil. Tvil er en energetisk form, det er 
en kommunikasjon, og hvordan vi bokstavelig talt kan begynne å jobbe med og forandre disse 
energiene.  

Dette kan vi gjøre nå, for dere forstår, mange av dere tillater virkelig visdom inn i livene deres. 
Vi kunne ikke gjøre det før. Når dere begynner å rote med sann energi uten visdom, kan den 
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slå veldig hardt tilbake på dere. Jeg brukte eksempelet med noen som leker en fattigdoms-
leken og så går inn i det å forstå energi. Det kan virkelig gjøre vondt, og bare skyve dem 
lenger inn i fattigdoms-leken. 

Men ettersom dere har begynt å bringe visdom inn i livene deres, kan vi nå virkelig begynne å 
se på noen av disse tingene. Vi kan begynne å omorientere hvordan energi tjener det nye 
mennesket. Det gamle mennesket vil fortsette med sine Gammel Energi måter, og det er ikke 
dårlig. Jeg mener, det er dette de velger – jobbe hardt for å få lite. 

Vi forandrer hele den dynamikken, tillater nå energi å tjene mennesket. For et konsept. For et 
konsept. Energi som overgår ting som penger eller makt eller slike ting. Jeg snakker om rene 
energier. Men tilbake til mennesket. 

Det er en masse empati og forståelse for det dere har vært gjennom. En masse ekte 
beundring for det dere har holdt ut. 

(Pause) 

Bare husk kjære menneske, at det ikke er opp til deg å jobbe med dette. Det kan du ikke. Det 
er bokstavelig talt umulig. Men du kan tillate det. 

(Pause) 

Hvor ofte, hvor ofte har jeg kommet til deg, hørt deg rope midt på natta, jeg kommer til deg 
og snakker lenge, vet hvor tøft det har vært. 

(Pause) 

Jeg vil ikke komme så ofte om natta lenger, for du kommer til å oppdage at i stedet for at jeg 
kommer, vil det være Mesteren. Det var litt lettere for dere til å begynne med … det ville være 
lettere for dere hvis det var jeg som kom til dere. Dere ville sannsynligvis være vant til min 
tilstedeværelse, og fordi min tilstedeværelse ikke er like nær som deres egen, er det faktisk 
lettere å føle. 

Men det dere kommer til å begynne å oppleve klokka to om natta, er Mesteren, visdommen til 
Jeg Er. Og når du er halv-våken, halv-sovende, du vet hvordan det er av og til, du sovner i 
denne store, behagelig stolen i stua – og du lurer på en måte på alt dette, på livet ditt, på om 
du har gjort nok, om du gjør nok, lurer på hvorfor elektronikken bryter sammen, og plutselig 
er det enda en stor regning, og du lurer på: «Gjør jeg dette galt? Gjør jeg dette galt?» Så dere 
kommer ikke til å føle meg så mye lenger, men Mesterens tilstedeværelse. 

Mesterens tilstedeværelse kommer bare til deg … du føler det i hjertet ditt, i denne godheten i 
hjertet ditt. 

Mesteren ønsker å tørke tårene fra øynene dine. 

Å, og det vil ikke være så mye meg lenger, eller noen av de andre englene. De har på en måte 
gått videre, gått av veien for å lage rom for at Mesteren kan komme og være ved siden din. 

Jeg bruker klokka to om natta som eksempel, for vel, først og fremst; som dere vet, er det da 
dere går gjennom noe av den verste tiden deres. Det er også en av de tidene da du er mest 
åpen. Energistøyen er på en måte stille. Det er den tiden da du – hvis du bare tillater det – 
kommer deg ut av sinnet en stund, du vil kanskje til og med føle at Mesteren legger handa si 
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på skuldrene dine, bare holder deg en liten stund … hvisker om hvilke drømmer som vil 
komme. 

«Hvilke drømmer vil komme? 

• Vi har drømt om denne tiden da menneskelig opplevelse og visdom kommer sammen. 
 

• Vi har drømt om denne tiden da vi forandrer et veldig gammelt system i biologi og sinn. 
 

• Vi har drømt om en tid på planeten da energi kan være i ren tjeneste, en tid som til og 
med går utover Templene i Tien, en tid som vi drømte om, tiden som til og med går 
tilbake til englefamilien da vi dro for så veldig lenge siden. 
 

• Vi dro for så lenge siden da det var bekymring for at alt i universet kom til en stillstand, en 
stopp, og da vi – menneske og Mester – da vi forlot englefamiliene våre, dro vi for å få 
denne dypere forståelsen for energi, hva det er, hvorfor den er her, og hvordan den tjener 
oss. 
 

• Se på oss nå kjære menneske. Meg, Mesteren, du, mennesket, oss sammen som ett, men 
se på oss nå. Hvilke drømmer kan komme? 
 

• Vi gjør det vi sa vi ville gjøre. Vi kommer til Realisering av energi. I englefamiliene for så 
veldig lenge siden – så lenge siden at det nesten er ute av alle minner – den gangen var vi 
som barn som svømte i et basseng av energi, men ikke visste hva det var, hva vi skulle 
gjøre med det. 
 

• Den gangen visste vi ikke at dette bassenget av energi var lidenskapen til bevisstheten 
vår. 
 

• Vi svømte i dette store bassenget og sa; «Vel, la oss finn ut hva dette er.» Og her er vi, 
hvilke drømmer vil komme. 
 

• Du og jeg, menneske, Mester og menneske. Jeg vet at klokka er to om natta. Jeg vet at 
du er trett. Jeg vet at du er frustrert, og jeg vet at du gråter mye, men hvilke drømmen 
kan komme, for nå gjør vi akkurat det vi reiste ut for å gjøre for så lenge siden. Nå 
handler alt om forståelse og å tillate energi. Det er dette vi gjør kjære menneske. 
 

• Og jeg vet at den største bekymringen din, min kjære menneskelige venn, den største 
bekymringen din er om du vil ha nok energi til å komme deg til Realisering. Vil du ha nok 
bensin på bilen til å komme deg dit du skal? 
 

• Det er derfor jeg er her – visdommen – for plutselig forandrer all energidynamikken seg. 
Og, kjære menneske, jeg vet at dette bare er ord fra meg, Mesteren, men kjære 
menneske, du er der allerede, Du er der allerede, og jeg vet at dette bare er ord, og for 
mennesket produserer det ingenting håndgripelig, penger i lomma eller bensin på tanken. 
Men vi er der allerede. 
 

• Hvis jeg bare kunne be deg om å ta dette store, modige, enorme skrittet og forstå at ja, 
det kommer til å bli mer, mye mer enn nok energi til å komme til Realisering. 
 

• Du lurer på om du kommer til å dø før du kommer dit. Du lurer på om du vil være i stand 
til å betale husleia og spise før du kommer dit. Du lurer på om ensomheten vil overvelde 
deg før du kommer dit. Jeg vet du har denne tvilen, men det er derfor jeg er her – 
Mesteren, tidenes visdom. 
 

• Så, kjære menneske, la meg komme til deg nå klokka to om natta. La meg komme til deg 
klokka to om ettermiddagen. La meg komme til deg når du enn velger, men det jeg vil be 
deg om å gjøre nå, en ting kjære mennesket, fra meg, Mesteren, en ting; Når du våkner i 
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morgen tidlig, så husk meg. Husk at du hørte meg. Husk at vi snakket. Husk hendene 
mine på skuldrene dine. 
 

• Du har nesten latt deg selv glemme, men aldri mer. La deg selv høre meg og huske meg 
og så gå sammen med meg, slik jeg går sammen med deg i din våkne tilstand. 
 

• Så kjære menneske, bruk en stund til å føle min tilstedeværelse, og simpelthen husk meg 
når du våkner om morgenen.» 

La oss trekke pusten dypt sammen … 

(Pause) 

… for Mesteren står ved siden av deg, sammen med deg, som en del av deg fra nå av, og 
sammen utforsker vi skapelsens skjønnhet og hvordan energier jobber for deg. 

Med det, litt veldig mild pusting sammen med Linda når jeg nå forlater dere denne dagen, og 
selvfølgelig med en påminnelse om at alt er vel i hele skapelsen. 

Jeg Er Adamus i ydmyk tjeneste. Takk. 
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VIKTIG MEDDELELSE: Denne informasjonen er sannsynligvis ikke noe for deg med 
mindre du tar fullt og helt ansvar for ditt eget liv og dine egne skapelser. 

*** 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Denne oversettelsen er utført av: Gunn Remø. Korrektur: Evy Finjord Heggelund                          

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 a ̊ ga ̊ 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 a ̊ 
finne din kjærlige aksept, forståelse og omsorg. I det øyeblikket, da det unike og verdifulle 
mennesket som er i ferd med a ̊ 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 a ̊ 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.  

© Copyright 2007 Geoffrey Hoppe, Golden, CO 80403. Med enerett (Alle rettigheter 
forbeholdes). Besøk gjerne vår norske internettside www.crimsoncircle.com/no for ytterligere 
informasjon. 


