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Jeg Er den Jeg Er, Adamus av St. Germain. 

Ah! La oss puste godt og dypt. Jeg så nettopp historien deres på planeten på rundt tre minutter (latter, 
han refererer til denne videoen this video) 

Og på en måte er det et vakkert eksempel. Tobias var den første som begynte å snakke om åmen og 
sommerfuglen, og det er på en måte det dere har gått gjennom, gått i liv etter liv i denne gamle, 
menneskelige kroppen, og så gått inn i kokongen. Akkurat da dere trodde at dere virkelig skulle få en 
fremkomst, en forandring, nei, dere går inn i kokongen. Dere blir til gjørme. Og så begynner dere å 
komme frem, og dere er så begeistret for det, dere har sett frem til det, men til å begynne med er det 
veldig ukomfortabelt og unaturlig. Dere får en tendens til å ville gå tilbake til åme-tankegangen, åme-
måtene, og det gjør dere ikke. Dere oppdager at dere har dette settet med vinger, og de er fremdeles 
fulle av gjørme, og det er veldig ubekvemt. Bare en liten bris får dere i ulage. 

Men så, så fremkomsten. Så blir du satt fri og så flyr du, og når du gjør det, hele denne følelsen som 
dere har hatt veldig lenge på reisen deres som åme, og så definitivt inn i kokongen – plutselig forstår 
dere at det er mange andre som kommer frem, andre Shaumbra, andre rundt om i verden. Ikke så 
mange, men nok til å minne deg om at du ikke er alene. Det var du aldri. Du måtte gå gjennom den 
delen av reisen, kokongen, for dere selv, men dere kommer frem, og det er andre rundt dere. Og jeg 
blir litt sentimental, for det er så mye vi ser nå, som vi ser kommer frem hos Shaumbra over hele verden. 
Forestill deg sommer fugler, enger med sommerfugler, eller mange, mange, mange mennesker som 
endelig tillater Realiseringen sin. 

 

Fremkomst 
Jeg elsker februar, ikke nødvendigvis fordi det er Valentines. Jeg elsker februar fordi det for meg alltid 
har vært måneden for fremkomst. Dere vet, naturen går inn i sin lange, lange stille og kalde vinter. Den 
går inn i en dyp vinterdvale. Men så kommer februar -nesten i rute, 1ste februar – og noe begynner å 
resonere i naturen, i trærne og til og med i dyrene. Noe sier; «Nå er det tid for å begynne å komme 
frem.» Løvet har ikke kommet frem på trærne enda, og gresset har ikke vokst opp enda, men hvis en 
føler dypt inn i det, under bakken, så er det veldig mye som skjer akkurat nå i denne tiden når det er 
ultimal fremkomst. 

Det er på en måte det som skjer med Shaumbra nå. Dere har gått gjennom en lang sjelens vinter på 
denne planeten, inn i kokongen deres, og nå, hvis dere ikke føler det, denne rumlingen dypt i det indre, 
noe skjer. Det er til tider litt skremmende, dere lurer på hva som vil skje. Men så føler dere bare inn i 
det – det som for sommerfuglen er de imaginære skivene – men som jeg sier at for dere alle er denne 
Klare Krystallflammen. Den guider dere gjennom resten av det. Den guider dere inn i det. Dere behøver 
ikke å planlegge det eller gjøre det. Det bare er der. 

Det er tid for å ri på dette, for å nyte det, for å føle at denne fremkomsten kommer frem. Du kan ikke 
jobbe med det. Jeg håper dere nå har funnet ut det. Du kan ikke jobbe med det. Du kan ikke studere 
det. Du kan egentlig ikke en gang gå til en annen person og si; «Vel, hvordan blir det nå? I den ultimate 
fremkomsten, hvordan blir det? For deres opplevelse var unik for dem. Del selvfølgelig historier, men til 
syvende og sist er det bare deres eget, og det er versjonen av de imaginære skivene, det er denne Klare 
Krystallflammen som tar deg dit. 
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Det er der vi befinner oss akkurat nå. Det er februar. Det er februar i sjelen din. Det er mange ting som 
rumler akkurat nå. Dere begynner å bryte gjennom denne kokongen, og det er litt av en utfordring. Og 
det er frykt også, ønske om å gå tilbake i kokongen igjen, ønske om å gå tilbake til de gamle åme-
måtene. Det var liksom så enkelt antar jeg. Dere prøver til og med å huske; «Åh, hva var det jeg pleide 
å gjøre som åme?» og dere kan ikke huske det, og så bekymrer dere dere selvfølgelig for at det er noe 
galt med sinnet. Nei, det var bare ikke meningen at du skulle tilbake dit. 

Så jeg elsker februar, og februar – har du denne skrivetingen din? Februar er hjertenes måned. Kan du 
tegne et hjerte der? 

LINDA: Stort eller lite? 

ADAMUS: Det bestemmer du. Tegn et hjerte (Linda tenger et hjerte på skjermen). Det er et hjerte, og 
det er et vanlig symbol for denne måneden. Det er hjerter overalt. Jeg la til og med merke til det på noe 
av grafikken deres, hjerter overalt. Det fantastiske som jeg elsker akkurat nå, spesielt denne februar-
måneden – februar 2020 – er, dere vet, jeg har sagt at hjertene på en måte representer nedstigning i 
Jorda, komme hit ned – og kjærlighet også – men det representerer å komme ned til Jorda, og nå setter 
vi virkelig sparen i aksjon. Linda, kan du tegne en spar, kanskje på neste side. Det er oppstigning. For 
meg er det symbolet for oppstigning, dra tilbake dit opp, reise seg igjen. Det er det jeg elsker ved denne 
måneden. Åh … (litt latter når Linda går gjennom tidligere tegninger). Tid er noe morsomt (Adamus 
humrer). Sånn ja. Det er en spar, og det er der vi befinner oss akkurat nå. Det er derfor jeg elsker 
sparen som symbol. Det er som å komme tilbake igjen. 

La oss puste dypt på det. 

  

Velkommen 
Jeg vil gjerne ønske alle nye som hører på i dag velkommen. Det er kanskje første, andre, kanskje tredje 
Shoud, men det er veldig mange nye som kommer inn. Jeg ble litt berørt da jeg så på denne gruppen i 
dag, på de mange nye som er her. Og jeg har sagt til de gamle, dere, de modne Shaumbraene, de som 
har vært her en stund (litt latter) – jeg kommer til å bli fanget i mine egne ord her – jeg har sagt at det 
kommer til å skje, og det begynner. Jeg mener, dette er bare begynnelsen. Men jeg vil ønske de nye 
velkommen. 

Jeg er en fasett av St. Germain. Jeg er en bevissthetshandling. Jeg har skapt denne personligheten … 
(Linda rister på mappen som er full av spørsmål for å få Adamus’ oppmerksomhet) Hva? 

LINDA: Du ba om alle disse spørsmålene. Hvor lenge skal du fortsette å snakke? 

ADAMUS: Åh, vi trenger ikke spørsmål i dag (publikum roper «åh!» og latter). Dette er min monolog 
kjære Linda (mer latter). Jeg har lært fra talk-show vertene som jeg ser på gjennom dere sent på 
kvelden. Får de ikke en monolog? Får de ikke fem minutter? (Publikum sier «jo»). Greit. Greit. Jeg får 
fem minutter. 

Til dere nye; dette skjer hele tiden. Hele tiden. Denne Linda av Eesa. Vær så snill å ønsk Linda av Eesa 
velkommen (applaus). Hun er mitt ledende lys, eh, skrekk, en av … (latter) Linda holder ting i bevegelse 
her. 

LINDA: Vær forsiktig. 

ADAMUS: Så jeg vil ønske velkommen de nye, og dette er bare begynnelsen. Det kommer til å bli mange 
flere som kommer etter de nye som kommer inn nå. De kommer til å gjøre det litt annerledes. Men jeg 
vil ønske dere alle velkommen. 
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Jeg er en fasett av St. Germain – dere har sannsynligvis hørt om St. Germain før – og Adamus er spesielt 
skapt. Det er som et skuespill, en bevissthetshandling. Det ble skapt av Shaumbra, generelt, for flere år 
siden. Det er egentlig en refleksjon av dem og av dere, men det er for å bryte gjennom dette stive, 
gamle, New age, spirituelle, over-ærbødige og skikkelig kjedelige personligheten som kom med St. 
Germain. 

LINDA: Jeg trodde du sa at Adamus var en app, og det er liksom; «Åh, ja. Det bør han være!»  

ADAMUS: Adamus kommer ganske snart til å bli en app. Ja, det er sant. Jeg mener, vi jobber allerede 
med det. 

Så St. Germain har vært her veldig lenge. Jeg har vært her lenge, men jeg ville komme inn litt mer … la 
oss si mer fargerik enn St. Germain, og mer tidsmessig, mer i Nuet. 

Vel, det var ikke lett å gjøre denne forandringen. Jeg måtte konsultere Kuthumi for å prøve å bli litt 
mindre stiv, og i en viss grad har det fungert. Til en viss grad antar jeg at vi fremdeles blir litt stive, men 
jeg ville ønske dere alle velkommen og forklare hvem jeg er. 

Jeg liker å bruke februar til en slags omgruppering, jeg tar egentlig et slags overblikk. Så for de av dere 
som er nye, som lurer på dette som kalles for Crimson Circle, først og fremst; ikke tenk på det som 
spirituelt, for da går dere glipp av mye av det. 

Det kom fra en spirituell bakgrunn. Mange av de som kaller seg for Shaumbra har vært spirituelle veldig 
lenge, men de kommer over det (litt latter). Vi er litt annerledes. Hvis du kom hit og lette etter 
spiritualitet, hvis du kom hit og lette etter en guru, vise råd, meditasjoner og alt det der, har du kommet 
til feil sted. Vi bryter gjennom en masse barrierer her. 

Vel, jeg liker å komme med et budskap av og til i februar, 14. februar, det er lett å huske. Så vi skal 
komme med enda et budskap denne 14. februar med Cauldre og Linda og – åh, det har jeg glemt å 
fortelle dem (litt latter). 

LINDA: Ha, ha, ha! Ha, ha! 

ADAMUS: Men dere vet, dere forstår, de skal være på ferie på Hawaii (Linda gisper, for de kommer til å 
jobbe mye) så, og de har veldig lite annet å gjøre, så vi får dem til å komme med et lite budskap. 

Igjen, jeg vil på en måte omformulere, omforme hvorfor vi er her, hvorfor Crimson Circle er her, hvor 
det kom fra, og hvor vi skal. Så det blir 14. februar (litt applaus). 

LINDA: Live eller opptak? 

ADAMUS: La oss ikke bekymre oss for detaljene nå. Du bare setter det på planen din. Det er ingenting 
annet å gjøre (litt latter). Jeg visste at jeg ville ta henne. 

  

Sammenfall 
Så det jeg kan si, og jeg skal utdype det mer i denne sesjonen 14. februar som vi skal ha, er – føl inn i 
det mens jeg snakker om det – dette er en enorm tid for sammenfall. Det er sannsynligvis det største 
nøkkelordet akkurat nå for dere alle. Det er tid for sammenfall. 

Det er ikke tilfeldig at dere er her i denne tiden. Som jeg har sagt til så mange av dem, og som jeg nå 
forteller dere som er nye; du kunne hatt Realiseringen din for et liv eller to siden, men det gjorde du 
ikke. Du valgte å vente til nå. Det er en tid for sammenfall. Dere har teknologi som forandrer naturen til 
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denne planeten og menneskeheten fort, utrolig fort, til det punktet da vi ikke en gang kan se utover året 
2050. Selv de Oppstegne Mestrene kan egentlig ikke se forbi det, for det er ikke lenger lineært. Alt går 
av sporet. Det beveger seg så fort at sinnet har veldig vanskelig for å henge med på dette, og det er 
sannsynligvis gode nyheter.. 

Men bekymre dere ikke, for sinnet har faktisk – den måte det ble tilpasset på, den måten det ble til – 
det har evnen til å tilpasse seg hvis dere lar det. Hvis dere holder tilbake, ikke er villige til å forandre 
dere, da vil det gjøre vondt. Men sinnet kan bokstavelig talt kvitte seg med gamle neuroner, de gamle 
neuronene som har vært dere i ti, tjue – tusenvis av år. Sinnet har grovt regnet rundt 100 milliarder 
neuroner i seg, og det skyver faktisk noen av de gamle ut. Det tjener egentlig ikke noe formål lenger. 
Og det vil tillate seg å gjøre, skape eller tilpasse seg til nye neuroner som kan håndtere noen av de 
hurtige forandringene. 

Så sinnet tilpasser seg. Det har det ikke gjort på lenge. Jeg mener, det har vært i den samme 
grunnleggende neuron- aktiviteten lenge, lenge, så det har på en måte blitt foreldet. Men nå begynner 
det å forandre seg og tilpasse seg og justere seg. Disse nye neuronene kommer til å være veldig 
essensielle i forhold til hvordan dere gjen-forbinder dere til energien deres. 

Vel, jeg vil ikke si at vi må gjøre det gjennom neuroner. Det er liksom en naturlig prosess som det går 
gjennom. Men hvis dere lurer på; «Vel, hvordan justerer jeg meg egentlig til dette helt nye perspektivet 
når det gjelder energi?» Det skjer i neuronene, og du trenger ikke å gjøre en eneste ting. 

Akkurat nå er det millioner av neuron-aktiveringer – små neuroner som blir trigget akkurat nå – vert 
eneste sekund. Du kontrollerer det ikke. Du trenger ikke å overvåke det. Det er en naturlig prosess. Så 
det samme med neuroner, de nye neuronene som skal tilpasse seg til en helt ny måte når det gjelder 
energi. 

Så for de av dere som er nye; det vi er her for, er for å endelig samle hele formålet med å komme til 
Jorda – forstå energi og bevissthet – i en tid med andre sammenfall på planeten. Teknologi – teknologi 
faller sammen med bevissthet, teknologi faller sammen med seg selv. En tar forskjellige former for 
teknologi, en setter dem sammen, og nå har en det jeg antar en kan kalle for en kvante-teknologi som 
skjer på planeten. Det er spennende. Det er litt skremmende, men det er derfor dere er her. Det er tiden 
for sammenfall. Og for dere individuelt, er det tid for Realisering. 

  

Forandringer 
Før vi går inn i spørsmålene, og det skal vi, vil jeg påpeke et par ting. Det er en enrom tid for forandring, 
hvis dere ikke har oppdaget det. En må være ganske sløv for å ikke oppdage at alt forandrer seg. Det 
er noen nøkkelelementer, ting som forandrer seg mest akkurat nå, og Linda, jeg vil be deg om å skrive 
disse på et nytt papir. 

LINDA: Ok. Elektronisk. 

ADAMUS: Ja, jeg antar jeg må lære … 

LINDA: Dette er ikke papir! (Holder opp iPaden). 

ADAMUS: Jeg må lære å tilpasse meg. 

Det er en del ting som skjer, og dette relaterer seg til mange av spørsmålene som ble stilt. Først og 
fremst omfatter forandringen en hierarkisk forandring. 
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~ Hierarki 
Med andre ord, livet på planeten har vært veldig hierarkisk. Dere ser det i forretningsvirksomhet, 
institusjonene deres, samfunnene deres, men det er også i naturen. I vitenskapen, i matematikk. Alt 
har et hierarki – kan du stave det Linda? Det er ganske bra. Alt har en hierarkisk orden i seg. Dere blir 
vant til det, enten det er å ha en sjef, eller å ha underordnede som jobber for dere, enten det er å være 
rik eller fattig. Trafikken er hierarkisk, alt. Den måten mat blir dyrket på, alt er i hierarkier, dere vet, en 
slags nedstigende orden, og relativt vertikal. Med andre ord, det er ikke så mange forandringen utenfor 
denne hierarkiske kolonnen. 

Alt det forsvinner, og det kommer til å skremme dere, og det kommer til å skremme en masse folk på 
planeten. De trenger nesten dette hierarkiet. De trenger å bli fortalt hvor de passer inn i ordenen. Det 
kommer til å forsvinne fort. 

Teknologi er en av de store grunnene, for på en merkelig måte demokratiserer teknologi verden, og 
jevner også ut lekeplassen for overflod. Dere kommer fremdeles til å ha bunn-milliarden deres en stund, 
de som kommer inn for første gang på planeten, og de blir værende i det som har blitt referert til som 
bunnmilliarden, den fattige verden. Ikke syns synd på dem. Tilby dem muligheter, men så er det opp til 
dem. 

Dere har vært vant til hierarki, og bortsett fra for bunn-milliarden, vil det forandre seg fort. Dere eget 
hierarki forandrer seg. Den måten cellene deres, DNA og alt annet er organisert på i kroppen, alt dette 
går gjennom det vi kaller for anayatron, som er kroppens kommunikasjonsnettverk. Dette forandrer seg, 
og det føler dere sannsynligvis. Dere føler det sannsynligvis i kroppen. Det er masse spørsmål om 
kroppen i Lindas bunke, for den forandrer seg. Den går bort fra hierarki. 

Dere vil oppdage at dette også skjer i samfunnet, i forretningsvirksomhet og institusjoner, og til slutt 
også i regjeringer, og det er en radikal kvanteforandring. Folk flipper ut på grunn av dette. De må ha sin 
hierarkiske orden. Så det forandrer seg. 

  

~ Eksternt 
Det andre som forandrer seg for veldig mange av dere, og dette knytter seg til alle spørsmålene, er at 
verdenen deres har vært vendt utover – hvis du kan skrive «ekstern» - så lenge dere kan huske. Alt er 
et perspektiv på hva som er på utsiden, og noen ganger et desperat forsøk på å finne det som er på 
innsiden, men det er alltid med en referanse til hva som er på utsiden. Den følelsen dere har om dere 
selv, er i stor grad basert på oppfattelsen om hva folk synes om dere. Hvis alle liker deg, da kan du elske 
deg selv. Men hvis ingen liker deg, er det vanskelig å elske deg selv, for perspektivet er eksternt. 
 
Dere ser ut på verden rundt dere, og dere ser den – selv om det kommer fra øynene deres og mottakerne 
deres – dere ser det som eksternt, og det er det ikke. Det kommer til å bli tøft å få gjennom til noen 
Shaumbra, for de kommer til å insistere på at det er der ute. Og jeg sier dere; tillat perspektivet å 
forandre seg, for alt kommer herfra (peker på brystet). Alt er din energi. Selv om der er andre folk, er 
det din oppfattelse av dem. Faktisk så er de egentlig ikke i din energi. Du oppfatter dem der. Det er på 
en måte som en virtuell verden. De er egentlig ikke der. Dere oppfatter dem der, men de er faktisk 
utenfor din energi. De kan påvirke – dere lar dem påvirke – energien deres og oppfattelsen deres, men 
alt er egentlig internt. 
 
 
Det vil ta mennesker generelt lenge, lenge å finne ut av dette, men kvantefysikk kommer faktisk til å 
oppdage det først, og så vil det etter hvert bli brukt i psykologien for å si; «Dere har alltid vært vendt 
mot det eksterne. Gå internt.» Alt du oppfatter kommer fra deg. Alle svarene er i deg, men du ønsker å 
tro at de er der ute. Alt du trenger, all overfloden du trenger, er akkurat her (peker igjen på brystet), 
og det er veldig, veldig, veldig enkelt, men dere ønsker å fortsette å streve og late som om det er der 
ute et eller annet sted, eller at noen hindrer dere i dette. Det er så enkelt, for alt er akkurat her, men 
det er et veldig hardt konsept å komme over, spesielt når det i grunnen har blitt hjernevasket eller 
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hypnotisert inn i dere at alt dere trenger er der ute. Jeg hevder at ingenting du trenger – ingenting i det 
hele tatt, inkludert kjærlighet eller sex – er der ute (Linda blåser). Ingenting. 

LINDA: Ugh! 

ADAMUS: Vel, faktisk, når en tenker på det, du elsker med noen, og på en måte gjør du egentlig ikke 
det. Det er liksom – og jeg bruker eksempelet med virtuell virkelighet, for det kommer til å bli stort. 
Selv Cauldre og Linda kjøpte nettopp noen av disse virtuell virkelighet-tingene. Men forestill deg for en 
stund at du elsker med noen – og jeg vil ikke beskrive dette (litt latter). Det ville gjort kjære Linda flau. 
Du elsker med noen, og for de nye som hører på, nå sier de; «Åh, ja! Jeg liker denne gruppen!» (Mer 
latter). Mitt spørsmål er; gjør du egentlig det? Elsker du ikke egentlig med deg selv? Er det ikke egentlig 
– for de er faktisk ikke eksternalisert. De er utenfor din energi. Du bare elsker med din egen energi. Vel, 
det kommer nok til å ødelegge noen kvelder for mange av dere (Adamus humrer). Men det er sant, og 
dere begynner å forstå – det er faktisk et godt eksempel. Elske … (Linda prøve å få oppmerksomheten 
hans). Hva? 

LINDA: Kan du ikke komme på et bedre eksempel enn det? 

ADAMUS: Nei. Jeg trodde det var ganske greit. Jeg syntes det var veldig bra. Du elsker med noen, og 
alt er en oppfattelse, men du er egentlig fremdeles bare i din energi. Vel, forestill deg implikasjonene på 
menneskelig psykologi når de begynner å forstå dette, ikke skylde på noen på utsiden, og ikke føle at 
hele verden er ute etter å ta dem. Det er faktisk ganske skremmende når du forstår; «Alt dette er mitt. 
Alt er mitt.» 

Det får frem en masse spørsmål. Jeg kan allerede høre spørsmålene komme. Nei, det er ikke falskt eller 
forestilt, men bare forstå at det er i ditt energifelt. Der er et annet sjelevesen som på en måte deltar, 
men det er ikke i ditt energifelt. De er i sitt eget og har sin egen opplevelse av hvordan det er å elske. 
Det er fascinerende når en virkelig forstår. 

Så eksternalisere, det forsvinner. Alt begynner å bli internt. Dere begynner å forstå at alt er deres 
oppfattelse, derfor kan dere skape det slik dere vil med letthet og ynde. Og det er for øvrig nøkkelen til 
å bli værende på denne planeten etter Realisering. 

  

~ Lokal 
Det andre som forandrer seg veldig, veldig for dere og for mennesker generelt, er lokalt. Kan du skrive 
ned det? 

I menneskehetene historie – jeg vil si den post-Atlantiske menneskeheten – i historien til den post-
Atlantiske menneskeheten, er alt lokalt. Jeg har snakket om det før. Folk flest blir værende innenfor 50 
miles eller mindre fra der de hadde sitt siste liv, fra det ene livet til det andre, og sammen med den 
samme familien som de hadde. Hvis det er noen grunn til å ville stige opp, er det akkurat der (litt latter). 
Komme seg ut av det. Og det er et faktum. I noen New age kretser er det en misoppfatning om at dere 
har hatt liv overalt rundt om i verden, og sammen med mange forskjellige folk. Nei. Det har dere egentlig 
ikke. Dere, antagelig mer enn andre, men de vil bli værende i den samme kulturen og den samme 
familien i liv etter liv. Det er litt trist. 

Vel, dette forandrer seg fort, for med internett, blir alt nå globalt. Reiser – jeg ser noen av de nye 
potensialene for å reise på planeten. Dere er vant til det jeg alltid kaller for metallhesten deres, 
jernhesten (bil). Det kommer til å ganske snart til å bli ukurant, og ikke bare erstattet av batterier, men 
erstattet av flyvende farkoster. Dere kan forestille dere trafikkbelastninger der. Flyvende farkoster, og 
hva er noen av de andre tingene dere har, magnetiske looper, slike ting. Reising forandrer seg veldig 
fort, til det punktet akkurat nå faktisk, jeg mener, dette er ikke bare science fiksjon, men akkurat nå 
jobber de med teknologi som vil være her innen åtte år, der dere bokstavelig talt kan reise fra, la oss si 
New York til Los Angeles på rundt 40 minutter. Dette blåser i stykker lokaliseringen som alltid har vært 
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på planeten. Det blåser den bort. Vel, det vil fremdeles være de som er i dvale, som ikke vil dra noe 
sted, som bare blir værende hjemme, og jeg antar, spille på internett, men vi knuser i grunnen noen av 
de gamle paradigmene. 

  

~ Lineær 

Og så den andre, den store, lineær. Lineær. Det er på en måte knyttet til hierarkisk, alt i en orden. Tid 
er lineær, eller det er det menneskene tror. Det er den ikke. Det er den ikke. En av de mest spennende 
tingene i arbeidet som ligger foran oss, er når dere forstår at fremtiden alltid har vært der og kommer 
og besøker dere, og dere går faktisk ofte inn i fremtiden i drømmetilstanden. Men så er det denne 
barrieren som hindrer sinnet i å forstå det, og alt forblir lineært, i det sporet. Dette forandrer seg fort, 
spesielt med teknologi. Det kan ikke være lineært lenger, Menneskene kommer til å bli veldig 
desorientert når ting går av det lineære sporet. Det var derfor jeg i ProGnost sa at det blir flere selvmord. 
De klare bare ikke de hurtige forandringene. 

For dere, Shaumbra, for dere nye som ser på, vi går fra lineært til OG. OG.  Dere vet, det menneskelige 
sinnet tenker lineært. Hvis dere fortsetter langs en linje slik som dette, og dere sier; «Vel, la oss gå av 
den lineære linjen», drar de bare en ny linje. Den er litt annerledes, det er kanskje en litt annerledes 
kurve, men det er bare enda en lineær linje. Vi går utover dette og inn i det jeg kaller for OG. Jeg har 
snakket mye om Tillate i det siste, for vi liksom bare kryper inn i OG. Vi skal komme oss dit, og snakke 
mer og mer om det, men du kan være menneske, og du kan være fullt og helt lysvesen samtidig. Du 
trenger ikke å være det ene eller det andre. Du kan være maskulin, du kan være feminin samtidig. Det 
er OG. 
 
Du kan være det du vil. Du kan være musiker og ingeniør samtidig. Du kan være menneske og Mester. 
Vel, du vil kanskje ha dager som er mer menneskelige, dere vet, med mer plager og verk og smerter og 
promping, eller dager da du virkelig er en Mester, da du bare sitter på denne parkbenken, og dager da 
du så absolutt er begge deler. Det er da det blir moro, når du bare ikke er dette kjedelige lineære lenger. 
Du er alt. Du er multi – jeg liker ikke ordet så godt, men multi-virkelighet, ikke multidimensjonal – og 
du er bevisst og oppmerksom på det, og du liksom; «Jeg er så OG i dag. Jeg mener, jeg er her og jeg 
er der. Jeg sover dypt, og jeg er lys våken. Jeg er en Mester. Jeg er rådvill» (litt latter), alt samtidig. 
Det er dit vi skal. 
 
Dette er de tingene som blir revet i stykker for dere alle akkurat nå. Det er egentlig så mye av det vi 
gjør her, og til syvende og sist for menneskeheten. Og dette er også en fin forkortelse for hvor ting er 
akkurat nå (publikum sier «Åhh!» når de ser at de første bokstavene i hvert av ordene «hierarkisk», 
«eksterne», «lokal» og «lineær» blir til «Hell (helvete)»). Det tok dere så lang tid å legge merke til det. 
Jeg måtte si det! 

  

Spørsmål og svar 
Så, mange av spørsmålene vi har i dag er relatert til dette. Jeg er klar for spørsmål og svar. Kjære Linda, 
er du klar? 

LINDA: Ja! 

ADAMUS: Ok. 

ADAMUS: Og du vil kanskje – åh, du kan sette det på skjermen. Fint. 

La oss puste dypt sammen når nå Linda dukker inn i arbeidet sitt. 
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LINDA: Ok, så det er en masse spørsmål. Vel, vi kommer gjennom det vi gjør, og Adamus, jeg håper du 
gjør en god jobb (latter når han lager en grimase). 

ADAMUS: OG (Adamus humrer). 

LINDA: Ok. 

ADAMUS: Fint. La oss komme i gang. 

SPØRSMÅL 1: Du har snakket om at en uimotståelig lidenskap venter på oss, men oftere om at Mesteren 
bare sitter på parkbenken. Vil lidenskapen komme tilbake til livene våre før og/eller etter Realisering? 
Etter å ha blitt helt tom i rekonstruering-prosessen, og som del av det kuttet nedarvede familiebånd, 
kuttet ut en lukrativ jobb, nådd bunnen, vært utslått med en psyke som Kuthumi, krasjet til et nullpunkt 
og nå bare eksisterer i enda en lignende jobb som kom til meg, med mindre inntekter og som føles lite 
eller ikke interessant i det hele tatt, uten noen lidenskap, er det vanskelig for meg å se noen grunn til 
alt dette og bli værende her. Vil en noensinne føle lidenskap igjen? Og i så fall, kan du fortelle hvor den 
vil komme fra – Jeg Er? – og hvordan vil det se ut og føles. 

ADAMUS: Javisst. Takk. Takk (noen roper «ja!», litt applaus.) Jeg tror det oppsummerer alle 
spørsmålene (latter). 

Lidenskap. Dere er vant til menneskelig lidenskap som ga dere en grunn til å stå opp om morgenen og 
klare dere til slutten av dagen. Det er ingenting galt med slik lidenskap, og det kan ha vært sport, 
kreativitet, forretninger, hjelpe andre folk eller hva det måtte være. Dette har åpenbart forsvunnet. Og 
så går dere gjennom en lang, lidenskapsløs periode. Jeg tror at det vanskeligste ved å gå fra oppvåkning 
og inn i mesterskap er tapet av lidenskap. Du vil bare ikke være her lenger. Det er ingenting som virkelig 
begeistrer deg, dette går tilbake til videoen dere viste med åmen i kokongen. 

Lidenskapen er ikke en menneskelig lidenskap. Det er – av mangel på bedre ord – sjelens lidenskap. Det 
er å være. Jeg ser at noen folk allerede buer til det. «Det er ingen lidenskap». Jo, det er faktisk det å 
føle denne bølgen av Selvet ditt, av energi og bevissthet. Det blir en enorm lidenskap. 

La oss se på det på en annen måte. Dere har brukt hele livet med å jobbe og lide og slave for energi, og 
i det har dere funnet en eller annen lidenskap, noe jeg egentlig ikke kaller for lidenskap. Plutselig forstår 
dere at dere er magikere, at du er Merlin, og at energi jobber for deg. Det blir lidenskapen; «Vel, hva vil 
jeg at energien skal gjøre? Hvordan responderer den på bevisstheten min? Ikke på sinnet mitt, ikke på 
mål.» Her er vi målløse. Det er så gammelt og menneskelig. «Hvordan kan» - av mangel på bedre ord 
– «Hvordan begeistrer og stimulerer lyset mitt, bevisstheten min energien min?» 

Men hvis du ikke tror at det er din energi – du tror at det er noe eksternt, der ute et eller annet sted – 
da har du allerede på en måte tapt. Det er bare når du forstår; «Det er min energi og det er mitt lys, 
absolutt mitt» - ordene er litt vanskelige her, men – «kjærlighet for livet som begeistrer denne 
energien.» Men det er fremdeles mange av dere som prøver å få mental energi. Dere prøver å tenke; 
«og her er målet mitt. Her er det jeg vil.» Kom over det. Gi det opp. Det er gammelt. Det er som åmen 
som prøver å gå tilbake akkurat når den kommer frem som sommerfugl, prøver å gå tilbake til å være 
åme. 

Lidenskapen er å la energi tjene deg. Punktum. Men ikke tenk på det, føl det. Ikke prøv å organisere det 
i sinnets hierarki. Det vil falle fra hverandre, og det vil ikke fungere, og så blir du skikkelig deprimert, 
og dere stiller spørsmål som dette (litt latter). 

Begynn å føle – jeg vet ikke hva dere vil kalle det – men Selvet ditt, vesenet ditt, Selvet ditt, og følg 
med på hvordan energi begynner å forandre seg. Ikke når det gjelder andre folk – ikke med hvordan 
dere skal forandre andre folk, da får dere problemer – men hvordan energi rundt deg forandrer seg. Og 
noen ganger er det på ingen måte slik dere tror. Noen ganger vil den blåse i stykker PC-en deres, og 
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dere sier; «Vel, denne forbannede Adamus skylder meg en PC, for se hva som skjedde.» Nei, men når 
du forstår; «Åh! Jeg var bare Alt Det Jeg Er. Se hva jeg gjorde! Wow, jeg påvirker energi. Nå tillater jeg 
energi å tjene meg.» 

Dette med lidenskap er tøft, og det jeg kan si er; ikke forbind det med en gammel, menneskelig 
lidenskap. Den sanne lidenskapen er å være Mesteren, la energi tjene deg. Det er veldig morsomt og 
veldig enkelt for noen av oss. Ja. Jeg trenger mer kaffe, et større krus, og litt varmere enn dette. 

KERRI: (roper fra kjøkkenet). Ok! (Latter). 

SART: Kerri er på det! 

ADAMUS: Og det var eksempelet mitt på å la energi tjene deg. Det var det! Dere vet, det er en lidenskap. 
Jeg vil bare drikke kaffe, men jeg trenger ikke å ha en grunn. Det er bare Jeg Er, dere vet? Og hva hører 
dere nå i rommet? Kaffemaskinen går, og kjære, vakre Kerri sier; Greit sjef!» 

LINDA: Sjef? (Adamus humrer). 

ADAMUS: Hun kaller meg sjef. Jeg mener, på en kjærlig måte. Jada. Kerri og jeg, vi har kjent hverandre 
lenge. Ikke sant? 

KERRI: (roper igjen fra kjøkkenet) Jo!! (Mer latter). 

ADAMUS: Ok. Neste spørsmål takk!  

SPØRSMÅL 2: Hva betyr det å være Realisert? Hvordan kan jeg vite at jeg er Realisert? Vær så snill å gi 
meg et praktisk eksempel. 

ADAMUS: Godt spørsmål, som jeg egentlig ikke vil svare på (litt latter). Nei, grunnen er enkel. 

LINDA: Sjokkerende! 

ADAMUS: Jeg vil ikke definere det for dere. Jeg kan fortelle dere litt om det, men jeg vil ikke definere 
det. Min glede vil være når dere begynner å komme frem, og ikke basert på det jeg har sagt, for i så fall 
går dere inn i sinnet og tror at det må være på en bestemt måte. Dere begynner å komme frem. Jeg 
kan nesten ikke vente. Jeg må kanskje finne på en måte for å få til en slags opptaker rundt dere når det 
skjer, som en video eller noe slik, for dere vet, den mest vanlige responsen vil være; «Herlighet!» Og 
dere vil liksom si «Åh, jeg har det! Og jeg liksom; «Jada, jeg har prøvd å fortelle deg det.» (Litt latter). 

Og dere kommer til å si; «Adamus!» - dere kommer til å skrike ut, dere kommer til å gå på sosiale 
medier – «Det er så enkelt! Vi har gjort det så vanskelig hele tiden.» Og jeg sier; «Jeg vet.» 

Og dere sier; «Alt jeg trengte å gjøre var å tillate! Jeg pleide å tro at jeg tillot. Nå bare tillot jeg.» 
Plutselig, Realisering – hvis dere vil ha en lærebok definisjon på det – alt er integrert. Det er ingen indre 
kamp, for det eneste dere noensinne har slåss med, er deres egen energi, og det gir ikke mening. 

LINDA: Åh, jøss. Der fikset du rundt halvparten av spørsmålene (litt latter). 

ADAMUS: Vel, bare kast dem! La oss feste (Adamus humrer). 

Det er fullstendig integrasjon. Det er integrasjon av alle aspekter, tidligere liv, fremtidige liv. Alt blir 
integrert. Integrasjon betyr at du ikke lenger er et oppdelt hus. Du kjemper ikke lenger med deg selv. 
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Du forstår at du har jaget vindmøller veldig lenge. Hvorfor? Det er moro en liten stund, men ikke i 
tusenvis av liv. La oss gå videre. 

Du forstår at det ikke er noe å slåss med. Det er ingenting å frykte. Det er ingenting å frykte, og det er 
tøft, for jeg vet at dere alle frykter. Vet dere hva dere frykter mest? Å gå fra forstanden. Å miste sinnet, 
plattformen deres og sinnets hierarki. Dere frykter å miste det, så dere går på tå inn i Realisering, og så 
lurer dere på hvorfor det tar så lang tid. Jeg lurer på hvorfor det tar så lang tid. 

Til dere nye; jeg liker å erte litt. Nei, jeg fornærmer egentlig ikke. En av dere sa nettopp – nei, er det 
noen her som tror at jeg fornærmer? (Publikum svarer med en blanding av «ja» og «nei», litt latter). 
Jeg er glad for at det ikke blir tatt opp (Linda ler). Nei, vi har vår måte. Når vi kommuniserer, har vi vår 
måte. Jeg irriterer og ergrer med hensikt for å gjøre ting mer moro, bare for å få dere ut av 
komfortsonen. 

Så hvor var vi? Åh! Jeg prekte igjen. 

Så Realisering er fullstendig integrasjon. Ingen kamp. Ingenting igjen å slåss med. Dere har hatt tusen 
eller så liv på denne planeten. Hva med å være ferdig nå? La oss gå videre. Det er fullstendighet. Det er 
fremdeles noe av dere som liksom; «Vel, jeg vil la muligheten til å komme tilbake i et annet liv være 
åpen.» Greit, men hvorfor … (Kerri kommer med kaffe). 

LINDA: Ååh! Et digert krus. Jøss! 

KERRI: Til den store sjefen. 

ADAMUS: Takk! 

KERRI: Akkurat her (hun peker på kinnet, og Adamus kysser det. Latter). 

ADAMUS: Mwah! Senere. Åh, uh, forresten, kan du – jeg har en skitten her. Glass! 

LINDA: Åh, du snakker om kruset ditt! 

ADAMUS: Glass! Takk. Og ja, noen ganger blir det litt i overkant her, men det er greit, (mer latter). 

Så det er fullstendighet, siste liv på planeten. Og dere vil holde muligheten åpen – det er opp til dere 
hvis dere vil det – men dere kommer til å forstå at dere egentlig ikke ønsker å bli værende. Jeg mener, 
det er som en drøm, kanskje til og med poetisk; «Åh, jeg skal komme tilbake.» Dere så åpningsvideoen, 
som jeg virkelig likte. Jeg liker ikke det meste av greiene her (Adamus humrer), men den likte jeg 
virkelig. Musikken er stort sett ikke min smak, men dagens video var veldig indikativ. Det er liksom, her 
er dere nå, i sommerfuglland. Tror dere virkelig at dere vil gå tilbake til kokongville? (Litt latter). Jeg 
tror ikke det! Men – dere prøver å holde muligheten åpen – det gjør dere, så, hva dere vil. 

Det er fullstendighet. Det er det siste livet deres. Hvis dere ikke har følt det til nå, er det mye å gjøre 
etter at dere er ferdige her. Ikke ting med lidelse; men skapelse på sitt beste. 

Her er for øvrig lidenskapen. Lidenskap er – dere vet, skapelse er uten agenda i det hele tatt. Det er 
sann skapelse. Det er ikke som; «Jeg skal skape en ny jobb. Jeg skal skape penger. Jeg skal skape hva 
det nå er.» Nei. Skapelse er «Jeg skaper Allatone. Jeg skaper.» Du vet ikke hva du akkurat skapte. Du 
bryr deg ikke. Du kan skape. Det er det viktige. Og så dykker du inn i det og ser hva i helvete du skapte. 
Det er dette planeten handler om. Vitenskapens jobb er å finne «Ok, hva var det vi skapte?» og så 
dissekerer de det. «Det var kult. La oss nå gå videre.» 
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Så for meg er lidenskap «Jeg skaper.» Du legger det ut dit i energien din, ikke i noen andres. «Jeg 
skaper», og så hopper du inn i det. «Hva skapte jeg? «Det er spennende. Dere vet, forutbestemt skapelse 
er egentlig ikke skapelse. Når du forutbestemmer at «Jeg trenger at det ser slik ut. Jeg trenger å skape 
som det. Jeg trenger å skape bedre …» så skaper du ikke. Du manipulerer. Det er en enorm forskjell. 
Sann skapelse er «Jeg skaper. La oss hoppe inn og se hva jeg skapte.» Det er lidenskap. 

Åh, så vi har ikke kommet gjennom så mange spørsmål, har vi vel? Ok. Så, Realisering; fullstendighet, 
integrasjon, til slutt skapelse, bevisst skapelse uten agenda. 

LINDA: Enkelt spørsmål. 

ADAMUS: Jeg skulle ha svart bare på det. 

SPØRSMÅL 3: Kan jeg rote til Realiseringen min? 

ADAMUS: Har du lyst til det? 

LINDA: Det er ikke mitt spørsmål. Jeg bare leser det. 

ADAMUS: Jeg bare svarer på spørsmålet. Kan du rote til Realiseringen din? Nei, det kan du egentlig ikke. 

LINDA: Du høres så motvillig ut. Er det noen grunn til det? 

ADAMUS: Nei. Realisering er naturlig. Det kommer til å skje – oppvåkning, Realisering – alt dette er 
naturlig. Jeg morer meg alltid over at deprimerte mennesker av og til tror at de liksom skal lage 
Realiseringen sin, som å studere hardt eller å meditere i time etter time. Jeg har ingenting imot 
meditasjon, men hvis du tror at du vil få Realisering gjennom meditasjon, så bare putt en plastpose over 
hodet og knytt den igjen, dere vet (litt humring over Lindas uttrykk). Pust litt, og du vil forstå at det 
ikke er genuin pusting, det er litt kvelning, og det var poenget mitt her, dere snålinger (litt mer latter). 

Så poenget er at … hva var poenget? Hva var poenget? Så faktum er at – kan du rote til Realiseringen 
din? Nei. Men du kan ta en hel masse avstikkere og ha en masse distraksjoner. Du vil ende opp der, det 
er det ingen tvil om. 

LINDA: Vel, det eliminerte rundt halvparten av spørsmålene. 

ADAMUS: Ja. (de ler). Dere kommer hit, men spørsmålene jeg har stilt Shaumbra – nå snakker jeg til 
nykommerne – jeg har lenge spurt hvordan du vil komme deg dit? Dere vet, det er uunngåelig. Dere er 
faktisk allerede oppsteget, realiserte, hva dere nå vil kalle det. Dere har bare ikke gått gjennom 
opplevelsen av hvordan det var å komme dit. Dere er der, men hvordan vil dere nå fylle ut formularet? 
Hvordan vil dere at historien skal være? Og det kan du bestemme. Jeg mener, ikke gå i detaljer, men 
«jeg vil gjøre det yndefullt». «Jeg vil virkelig gjøre det med en masse lidelse eller drama.» «Jeg vil gjøre 
det stille», og det er opp til dere. Dere kommer til å komme dit, hvordan vil du komme dit? Alt er din 
energi. Hvordan vil du den skal tjene deg? Vær så god. 

LINDA: Dette er et veldig representativt spørsmål.  

SPØRSMÅL 4: En av snublesteinene for meg i Realisering, er at selv om jeg ikke kan vente på 
Realiseringen min, er det å gå gjennom det og utkommet for meg selv i noen av forholdene mine fått 
meg litt bekymret. Adamus har ofte sagt at det å være for seg selv er bra, men mange av oss er i 
forpliktende forholde med ektefeller, barn og venner. Vil vi komme frem fra kokongen vår så forandret 
at alt dette vil forsvinne? Vil vi etter hvert skyve disse folkene ut av livene våre? Kan du gi meg litt 
klarhet om hva som vil skje når vi går fremover? 
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ADAMUS: En av de største distraksjonene i Realisering er forhold, og den bekymringen er der alltid. 
Noen her er i et forpliktende forhold. Vel, uforplikt deg. Jeg mener, nei … Hva er et forpliktende forhold? 
At dere begge burde være forpliktet til å være i dette forholdet som er basert på karma? Så uforplikt 
deg. Du har – og dette høres hardt ut – men du har en ting å forplikte deg til akkurat nå: deg selv. Det 
er det hele. Noen forhold vil så visst forsvinne, og det burde de. Noen forhold vil bli nye. Ingenting av 
det spiller egentlig noen rolle, for det som spiller en rolle er hva du har valgt i dette livet. 

Jeg vil faktisk kalle det for … Cauldre … jeg må kaste ham ut her. Jeg vil kalle det å bruke dette som en 
vek og patetisk unnskyldning for å ikke få Realiseringen din når du skylder på forholdene dine. Jeg synes 
det er patetisk, for du sårer denne personen mer enn du på noen måte vet. Du er i et forhold, og du 
liksom; «Vel, jeg kan ikke foreta Realiseringen min, for jeg må ta meg av foreldrene mine, mannen min, 
barna mine, hunden min,» hva det nå enn er, alt det nevnte. Du sårer dem. Du sender bokstavelig talt 
ut en psykisk energi til dem om at det er deres skyld at du ikke fullfører det du vil, ikke får det du vil. 
Du setter opp en veldig, veldig dårlig dynamikk, og det er en billig og feig unnskyldning. 

Og videre, jeg forstår det egentlig ikke. Hvorfor skulle et forhold bli dårlig hvis du tillater Realiseringen 
din? Ville ikke denne personen, folk i forholdet ditt faktisk sette pris på det, til syvende og sist? Blir du 
ikke værende her for å være et lys på planeten? Og begynner det ikke egentlig hjemme? Åh javisst, det 
kommer til å bli forandringer som de fornemmer, og de vil prøve å få deg til å være som før. Men de vil 
komme tilbake til deg og takke deg. De er i livet ditt akkurat nå av en grunn; det er sannsynligvis fordi 
de på den ene siden er en slags støttemekanisme for deg, på den andre siden vil de simpelthen ønske å 
være i lyset ditt når du kommer til Realisering. 

Så jeg skjenner på hvem det måtte være av dere – hvem som helst – som bruker et forhold til å utsette 
Realiseringen deres. Det er en veldig feig unnskyldning. Og jeg vet at dette er harde ord, men det er 
veldig sanne ord etter min mening. Tillat Realiseringen din, og følg med på hva som skjer i forholdene. 
Gi slipp på æoner av karmisk bagasje, det er det ene. Det påvirker ikke bare en person, men det går 
tilbake gjennom hele den nedarvede linjen din, og det går også inn i fremtiden. Jeg sier ikke at dere skal 
forlate familiene deres, jeg sier at dere akkurat nå skal tjene dere selv. Det er ikke egoistisk. Og Cauldre 
minner meg på at han nettopp skrev en artikkel om det. Tjen deg selv akkurat nå. Det er ikke egoistisk. 

Jeg vil simpelthen ikke høre at noen av dere bruker forhold som en unnskyldning, som om elskeren blir 
sint eller skuffet eller at barna ikke vet hva de skal gjøre uten deg. Det er skikkelig feigt. Så … ååååh! 
Jeg vet, nå er det varmt i rommet (litt latter). 

LINDA: Nei, nei. Det er en masse spørsmål i forbindelse med dette som ligner dette her. Neste spørsmål 
handler om hva som kan … 

SPØRSMÅL 5: Er det mulig å komme til Realisering sammen med en partner i et forhold? 

ADAMUS: Vel, det avhenger av hvordan det er definert. Vil dere to ha en slags kjærlighets-knute sammen 
og si; «Vi går begge samtidig?» Må alle dere tre kjære søstre, må dere alle gå inn i det samtidig? 

CHERYL: Å ja! (Adamus humrer). 

ADAMUS: Absolutt ikke. 

CHERYL: Hvorfor ikke? Så jeg kan se hvordan det gjøres. 

ADAMUS: Bare en, akkurat. Push en av dem inn i det, og se så hvordan det fungerer (litt latter). 

LINDA: Vel, spørsmålet jeg fikk antydet ikke at de skulle gjøre det sammen, Det var mer om det er 
mulig å gjøre det sammen med en eller … du vet, mens du har noen? 
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ADAMUS: Hvis du er i et forhold? 

LINDA: Ja. 

ADAMUS: Så absolutt. 

LINDA: Oh. 

ADAMUS: Åh, absolutt. 

LINDA: Det er den andre delen. 

ADAMUS: Kan du være i et forhold selv med noen som ikke er inne i alt dette? Så absolutt. Dere vet, 
absolutt. Men dere trenger ikke å slå løs på dem hver dag når det gjelder dette. Dere trenger ikke å gi 
dem detaljer om alt dere går gjennom, for de vil på en måte ikke høre om det. Bare tillat det å skje, og 
vent på at de sier; «Hva er det med deg? Du er plutselig hyggelig.» (Latter). 

LINDA: Er det et mål på det? 

ADAMUS: Ja, ja. 

LINDA: Interessant. 

ADAMUS: (spør Linda) Kleenex, lommeduk? (Hun strekker seg og gir ham en lommeduk). Så, men ja … 

LINDA: Jeg tok det fra bak puten, ikke fra … 

ADAMUS: Ja, takk (mer latter). 

Men ja, jeg vil si at av et par store unnskyldningene for å ikke få Realisering, er nummer en forhold. Det 
er noen som er ganske nære. Helse er en annen, så la oss gå inn på helsespørsmålene. 

LINDA: Nei, nei. Jeg har et par andre først. 

SPØRSMÅL 6: Hva er forskjellen på Realisering og legemliggjort opplysthet? 

ADAMUS: Vel, Realisering; du trenger ikke å bli værende legemliggjort. Du kan være som sommerfuglen 
og bare fly din vei, aldri komme tilbake. Legemliggjort Realisering, eller legemliggjort opplysthet, er å 
gjøre det bevisste valget om å bli værende på planeten. Dette – Shaumbra – er bokstavelig talt den 
første gruppen som noensinne har valgt dette. De fleste av de Oppstegne Mesterne, dere vet, når vi gjør 
Open House, vil dere skjønne at de ikke gjorde det, og de beundrer dere. Det faktum at dere blir værende 
tas ikke lett på, og det er noen vanskelig deler i dette. Alle kan bli Realisert – alle vil bli Realisert – veldig 
få vil bli værende på planeten. Veldig, veldig få. 

LINDA: Så, for å være mer spesifikk, hva er forskjellen på Realisering og opplysthet? 

ADAMUS: «Opplysthet» er et spirituelt uttrykk som jeg ikke liker så godt. «Realisering» er mitt uttrykk, 
og jeg liker det (litt latter). 

LINDA: (ler) Ja, selvfølgelig! 
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ADAMUS: Opplysthet, dere vet, får frem bilder av guruer og woo-woo greier og Jesus og oppstigning 
med all slags lys rundt ham, og det er bare ikke slik. Jeg mener, det skjer ikke på den måten. Det er en 
slags stor myte, og så forstår ikke folk det. Faktisk så elsker jeg å se på når nye kommer over til Klubben 
for Oppstegne Mestre. De sier liksom; «Jøss! Det var ikke en gang noen flammer eller puff eller røyk 
eller store glorier rundt meg.» Og jeg sier liksom; «Niks.» Nei, det er det stort sett ikke. 

Så hel konseptet med opplysthet – spirituell opplysthet, og selv om en blir et år eller to, går rundt og 
om-er og er hellige – jeg vet ikke hvem som fant på det. Sannsynligvis kirken, men jeg vet ikke hvem 
som fant på det, for som jeg har sagt før, og som dere kommer til å skjønne, er den sanne Mesteren, 
den legemliggjorte Mesteren, en intolerant drittsekk. De går ikke rundt om og om-er. De går rundt og 
spytter (litt latter), for de tolerer ikke at andre prøver å manipulere dem. Det vil de bare ikke. De tar 
det der og da. De gjør ikke dette hyggelige, hyggelig og sier: «La oss snakke om det, og la oss behandle 
det.» Spytt! Kom deg ut av energien min, nå! Og faktisk, vet dere hva som er morsomt? Mennesker 
respekterer det mer enn all denne forkjælingen og kosingen og mykt, mykt. De vil at noen skal – 
(smekk!) – slå dem i ansiktet. Det er derfor jeg er her (Adamus humrer). Det er veldig sant. 

Opplysthet er nesten som en Hollywood-versjon av Realisering, for det ville vært tøft for Hollywood å 
lage en virkelig film om Realisering. Det er ikke så veldig prangende, det er vanskelig å uttrykke, så alle 
har liksom polert denne opplystheten. Jesus, bare gå – jeg mener, ikke Jesus – men Jesus, bare … (litt 
latter). Vel, se hva som skjedde med deg! Bare dra til Sedona. Jeg mener, kom igjen. (Mer latter). 

Ok. Neste spørsmål Linda. Legger du bort de der? 

LINDA: Nei, jeg sorterer og omstiller basert på det du sier. Du er litt vanskelig. 

ADAMUS: Mens hun sorterer. Realisering er veldig naturlig. Det er det virkelig, og dere vil komme dit. 
Det er ingen stor sak. Dere kunne ikke ha studert dere til det om dere prøvde. Dere kunne ikke ha 
planlagt det. Hvis du planlegger det, vil planen blir ødelagt. Det du gjør er at du tillater det. Du opplever 
det, hvordan det er å gå inn i Realisering, og det er del av deg som sier; «Vel, det skjedde ingenting.» 
Åh! Du vil ikke tro hva som skjedde med deg. Du ser det bare ikke akkurat nå. Det som skjer med deg 
akkurat nå er fantastisk, så du puster det inn, og du tillater det. Du kan egentlig ikke rote det til. Du kan 
bli distrahert, men til syvende og sist kan du ikke rote det til. Punktum. 

Spørsmål? 

SPØRSMÅL 7: Fjoråret var veldig utfordrende for meg ettersom mitt møte med dragen manifesterte seg 
gjennom brystkreft. Det var som en forbannelse og en velsignelse på samme tid. Jeg lærte og forsto 
veldig mange ting, og nå vet jeg at bare en opplevelse som dette var det mest passende for å få meg til 
å bryte veldig gamle mønstre i livet mitt. Du vet, jeg har valgt Realisering i dette livet, og nå er jeg 
sikker på at jeg vil få det. Men samtidig har jeg valgt å bli værende på planeten som en legemliggjort 
Mester i hvert fall i noen få år, og endelig leve det livet jeg aldri har levd, livet med Realisering i 
menneskelig kropp. Jeg kjenner også nesten alt du har sagt i Keahak og annet ekstra materiale om 
sykdom og forholdet vårt til energi og den Frie Energikroppen 

ADAMUS: Ta det sakte. 

SPRØSMÅL 7 (fortsetter): … noe som hjalp meg mye. 

ADAMUS: Ta det med ro her. 

SPØRSMÅL 7 (fortsetter): Men sinnet lurer meg av og til, og det er derfor jeg trenger en slags bekreftelse 
fra deg for å speile meg når det gjelder dette. Så spørsmålet mitt er … 

ADAMUS: Ooh, bra. 
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SPØRSMÅL 7 (fortsetter): … jeg har det bra nå, og kroppen min balanserer seg. 

ADAMUS: Fint. 

SPØRSMÅL 7 (fortsetter): Vil jeg være i stand til å bli værende på planeten og leve et Realisert liv? 

ADAMUS: Ja. 

LINDA: Og det er flere spørsmål om kreft og hva det betyr. Mange. 

ADAMUS: Ja, og som dere vet, når dere kommer inn i realisering, skjer det mange ting i kroppen. 
Kroppen går gjennom utrolige forandringer. Den går ut av det gamle hierarkiet med DNA og celler og 
kromosomer og alt det der. Det som skjer i kroppen, er faktisk ganske så traumatisk. Det er bra at dere 
egentlig ikke vet hva som skjer slik at sinnet ikke blir traumatisert, men dere går gjennom mye. Dere 
reorienterer til deres egen energi nå på mange, mange, mange forskjellige nivåer. 

Noen av dere vil få en sykdom – kreft. Det er skremmende, men det vekker dere så visst opp. Jeg 
mener, noen av dere vil få andre lidelser som får dere til å gjøre en masse indre refleksjoner. Jeg 
anbefaler ikke å gjøre det på den måten, men noen av dere gjøre det bare for å få deres egen 
oppmerksomhet. I fremtiden skulle jeg gjerne likt å se at disse nye som kommer inn ikke gjør det slik. 
Det er en masse lidelse. 

For de av dere som er i dette nå, Shaumbra, med en eller annen fysisk lidelse, det er virkelig tid for å – 
(Adamus sukker). Jeg vet at det høres litt skralt ut, for det er det Cauldre sier – tillat fullstendig tillit til 
deg selv og til om med til kroppen din, som dere ikke har stolt på i nesten noe liv på denne planeten. 
Den har evnen til å reparere seg selv, og hvis den ikke gjør det, vil teknologi reparere den. Og det er 
ingenting galt med å bruke teknologi, til et visst punkt. 

Jeg ligger langt foran meg selv her, men slik er det. Så … (Adamus sukker igjen). Bær litt over med 
meg, vi har en liten intern diskusjon her. 

LINDA: Hvem vinner? 

ADAMUS: Det gjør jeg. Jeg vant. 

Kroppen går gjennom utrolige forandringer akkurat nå, og den har evnen til å helbrede eller fornye seg 
selv, selv om dere hadde veldig, veldig traumatiske og dype fysiske ubalanser. Den er ikke tapt. 

En av de tingene vi gjør – mens menneskeheten går en teknisk vei for å … som å reparere kroppsdeler, 
eller etter hvert inn i genterapi eller fornyelse eller til og med nanoteknologi – går vi en litt annen vei. 
Dere har evnen til å gjenskape en fysisk kropp, men faktisk en mye bedre og mer intim fysisk kropp enn 
dere har akkurat nå. Dette ligger allerede i kroppens plattform, men vi må gå gjennom en masse 
forandringer for å komme dit. 

Det vil komme et punkt da vi vil få et tempel, og det er ikke tempelet som skaper helbredelsen, men det 
er et trygt rom dit folk kan komme for å helbredes. Og «helbredelse» er ikke et godt ord Cauldre. Det 
er en fornyelse. Det er å gå inn i den nye kroppen. Arkitekturen for det på vår side er ferdig, og det vil 
til slutt manifestere seg på deres planet. Jeg vil understreke at det ikke er tempelet som skaper det, det 
er individuelt. Men vi skal skape et slik hellig og trygt rom i tempelet. Og det vil bli noe – ja, dere kan 
gjøre det hjemme, dere trenger ikke å dra til et spesielt sted – men det vil være et sted dit dere 
simpelthen kan gå til de dypeste nivåene av tillatelse i kroppen og sinnet. Det kommer til å akselerere 
forandringen fra det nåværende anayatron og det nåværende hierarkiet i den fysiske kroppen og inn i 
en annerledes form for sunnere biologi, men også integrert med den Frie Energikroppen, det dere kaller 
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for lyskroppen. Så det kommer, og jeg vet at det vil få frem en masse spørsmål, og Cauldre ville ikke 
snakke om det, men det gjorde vi. 

 
Så bunnlinjen i spørsmålet. Hvis du har noen fysiske lidelser akkurat nå, tillat energien din å komme inn 
– din energi – og finne en måte for å rense det ut på. Og du trenger ikke å lede det eller veilede det. Du 
bare tillater at det skjer. Noen ganger virker det som om det blir litt verre før det blir bedre, men det vil 
renses ut. Det vil så definitivt renses ut. Og igjen, jeg ligger på en måte langt foran, men jeg liker å 
snakke om det. 
 
Når dere blir Realisert, vil ikke de fleste av dere føle noe behov for å gå ut og fortelle verden om det. 
Dere vil ikke ønske å publisere det på sosiale medier eller skrive bøker om hvor forbannet realiserte dere 
er eller noe slikt. Det er noe veldig personlig, veldig dypt, veldig, veldig personlig, og det vil være skjørt 
en stund. Dere vil ikke ønske at noen skal rote med det. Det er veldig … 

LINDA: Vel, det eliminerer noen spørsmål. 

ADAMUS: Veldig skjørt. Men det som vil skje, er at noen legger merke til; «Hallo. Hadde du ikke dødelig 
kreft i fjor? Og du går fremdeles rundt? Og du ser bra ut, du ser bedre ut enn jeg gjør? Hva er det med 
det?» Det er faktisk interessante, gode nyheter, men det er litt skremmende også, for det kan tiltrekke 
feil type oppmerksomhet til Crimson Circle, for de er de som vil bli helbredet uten å forstå grunnårsaken 
til det. Det vil være de som vil ha Jesus-mirakler, noe vi ikke skal gå inn på. Det gjorde ikke så mye 
godt for Jesus, alle miraklene, dere vet. Så dette er liksom ting vi må forholde oss til når vi går fremover 
med dette. Ok, fint. 

LINDA: Ok, så … 

SPØRSMÅL 8: Kan du gi oss veldig spesifikke eksempler på hvordan den fysiske kroppen vil forandre seg 
etter Realisering? 

ADAMUS: En ting er evnen til å rense ut ubalanser veldig fort. Akkurat nå blir de holdt i kroppen veldig 
lenge, og de blir til sykdom. Dere vil bli i stand til å rense dem ut i løpet av timer, noe som før ville tatt 
år, om i det hele tatt. Dere kommer til å få en responsiv biologi, noe som betyr at den vil respondere 
raskt. Alt fra en forkjølelse eller en influensa dere kan få, men den vil respondere og komme over det 
veldig, veldig fort. 

Den vil rense ut en masse gamle, nedarvede blokkeringer som fører til sykdom, og dere kommer ikke til 
å trenge åtte timer – eller ni timer for noen av dere – med kontinuerlig søvn. Et par timer, det er det 
hele. Kroppen vil bli veldig, veldig lydhør og spenstig. Så jeg antar at ordet er responsivt. 

LINDA: Ok. 

ADAMUS: For akkurat nå er ikke kroppen så responsiv. Det tar evigheter bare å, dere vet, for eksempel 
helbrede et sår. Jeg mener, det burde ikke ta to uker – dere vet, hvis du får et risp på armen – det burde 
ikke ta to uker for å helbrede det. Det burde bokstavelig talt være gjort i løpet av timer, og det er dit 
dere skal med kroppen. 

LINDA: Ok, så dette er en annen versjon av det spørsmålet. 

SPØRSMÅL 9: For alle de som har kroniske smerter eller sykdom av noe slag, er det passende å si når 
en har legemliggjort Realiseringen sin, så forsvinner disse greiene uten at en må jobbe med det? Jeg 
synes det er utfordrende å tillate når kroppen er i konstant smerte. Kanskje du kan snakke litt om det å 
gi slipp på dette … 
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ADAMUS: Det er den beste tiden for å tillate, når kroppen er i smerte, for kroppene deres er i smerte. 
Jeg ville blitt overrasket hvis den ikke var det akkurat nå, for den går gjennom veldig mye på alle nivåer, 
men spesielt når det gjelder å gå av den gamle DNA-en, og til og med den måten alle neuronene forbinder 
seg inn i energien deres. Dere vet, neuroner er simpelthen en måte for å forbinde deg inn i ditt eget 
energifelt. Det er ting som forbinder seg til lyset, og alt dette forandrer seg. Hvis dere ikke var klar over 
alt det som foregår i kroppen, ville jeg blitt veldig overrasket akkurat nå. Jeg er faktisk ganske overrasket 
over at det ikke er verre for noen av dere, for det er en utrolig forandring som skjer. Så jeg er sikker på 
at der er en masse spørsmål om smerter. 

LINDA: Å, jada! 

ADAMUS: Det er den beste tiden for å tillate. Kroppen er i smerte, dere liksom; «Åh! Jeg kan ikke tillate. 
Jeg har for mye smerte.» Nei. Tillat deg vei rett gjennom det. Tillat smerten. Den er der av en grunn. 
Det er i grunnen alle neuronene – dere vet, det finnes egentlig ikke noe slikt som smerte, alt er i sinnet. 
Det er hjernens … (Linda sukker høyt). Det er … vel, der er smerte, men … (litt latter). 

Alt er i sinnet. Det er neuronene som sender sine små signaler, og du tillater gjennom dette, og det 
forteller også neuronene at de ikke lenger er velkommen til å tjene deg på den gamle måten. Du tillater 
deg selv rett gjennom smerten. Det er en strålende måte for å virkelig forstå tillate. 

Og dere har ikke motstand mot det. Dere skyver det ikke bort som «Å, jøss! Kroppen min gjør vondt.» 
Og jeg vet at noen av dere sier; «Noen dager gjør det så vondt, at jeg klarer ikke en gang å gjøre det.» 
Gjør det. Bare tillat deg gjennom det. Og så vil dere forstå at det ikke var virkelig. Jeg mener, det føltes 
virkelig, men den fysiske smerten var ikke virkelig. Den ble liksom produsert fra hjernen, og der var 
egentlig ingen smerte. 

Og så forstår du, ok, kroppen går gjennom utrolige prosesser akkurat nå, og det du kanskje burde gjøre 
en gang iblant, er å ta et godt, langt bad. Roe ned litt av og til. Forandre hva du spiser av og til. Veldig 
mange av dere går fremdeles på diett. Uh-unh. Dit vi skal, vil dere ikke ønske å gjøre det, for kroppen 
vil komme til å forlange forskjellige ting på forskjellige dager, så gi slipp på dette. 

Stol på deg selv og tillat kroppen din akkurat nå. Den går gjennom utrolige ting. Men forstå så at det vil 
komme en tid da du får et dypt kutt i huden eller på armen eller leggen eller hvor det måtte være, og 
det blir helbredet i løpet av timer. Det vil kanskje fremdeles være et lite rødt merke der, men det er på 
ingen måte slik det var før. 

Det er derfor dere blir værende på planeten, for å bringe disse nye tingene inn. Det høres kanskje litt 
fjernt ut? På ingen måte. Det er slik kroppen naturlig er. Det er unaturlig for den å være i den tilstanden 
den er akkurat nå. Ok. Jeg blir litt lidenskapelig. Kom igjen. Neste spørsmål. 

LINDA: Nå vet jeg hvorfor du får meg til å lese disse spørsmålene i stedet for å stille dem direkte. 

ADAMUS: Hvorfor? 

LINDA: Det er noen folk som ville skreket akkurat nå, som virkelig, virkelig har dype smerter, som … 

ADAMUS: Kom over det! (Linda gisper, og publikum sier «åhh!»). Ja, virkelig. Nei. Eller, greit, vær i det 
(litt latter). Vær i det hvis du vil komme over det, noe som betyr å tillate rett gjennom det, dere vet, 
det er faktisk – dere har denne smerten, det er en stor stimulering, det er en stor kamp inne i dere selv, 
og dere gjør en masse «hvorfor meg?» og «jeg blir gammel» og alt det der. Så trekker du pusten dypt, 
og du tillater rett inn i smerten, rett inn i den. Og det ser ikke ut … 

LINDA: Fungerer det når du har ryggverk? 

ADAMUS: Ja. 
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LINDA: Virkelig? 

ADAMUS: Det er virkelig det beste. 

LINDA: Virkelig? 

ADAMUS: Det vil så absolutt … 

LINDA: Ok, takk. 

ADAMUS: … rense det. Det er enten det eller operasjon, og når du tar en operasjon, eller, dere vet, går 
til alle slags terapier og slikt, er alt du gjør å anerkjenne smerten og den fastlåste energien. Og så går 
du inn i alle disse problemene; «Stakkars meg», og «Hva er det som skjer?» og «Nå har jeg 
ryggproblemer», og alt annet. Du tillater rett inn i det. Du går rett inn i midten av det, og det gjør 
helvetes vondt, og du liksom; «Åh! Jeg kan ikke tillate lenger.» Det er da du trekker pusten dypt og du 
tillater, du kommer ut på den andre siden av det, og plutselig forstår du at du hadde en masse fastlåst 
energi der og andre steder, og nå beveger alt seg igjen, alt helbredes. Dere går til kiropraktorer, dere 
går til terapeuter, dere tar medisiner eller får operasjoner. Kjerneproblemet er der fremdeles – fastlåst 
energi, blokkert energi, og gamle, menneskelige konsepter for biologi. 

Hvis dere vil tillate og dere trenger noe annet å gjøre ved siden av å tillate, vil jeg at dere skal forestille 
dere, eller huske magien til den fysiske kroppen, alt som er i den som ble lagt inn av dere og av andre 
da dere kom hit til denne planeten og biologien ble utviklet. Denne klare Krystallflammen, de imaginære 
diskene, er der, dere ser dem bare ikke. Dere tillater, og de kommer frem. 

Du vet, kanskje … jada, faktisk, før vi gjør merabhen vår – vi skal svare på noen få spørsmål til – men 
før vi gjør merabhen … 

LINDA: Nei, vi har minst 200 til (litt latter).  

ADAMUS: Vi går tilbake til denne videoen som dere spilte i åpningen, og dere føler denne åmen som så 
blir sugd inn i kokongen, og det gjør vondt som bare det. Jeg mener, det er en fryktelig opplevelse, og 
selv det å komme ut av den. En kan nesten føle smerten og tvilen og skrekken og usikkerheten, men 
det er en naturlig prosess. Selv om åmen har motstand, vil det likevel skje, og så skjer fremkomsten. 
Det er derfor jeg sier til dere at dere skal tillate smerten. 

Dere har gamle minner, traumer, jakter som kommer tilbake, tillat gjennom dem. Ikke løp fra dem. Ikke 
slåss med dem. Tillat dem. Det er bare din energi, slutt å late som om det ikke er det. Det er bare din 
energi. Du tillater den å tjene deg nå. Og du trenger ikke å gjøre det gjennom fysisk sykdom og smerte 
og mentale traumer og å bli sprø. Du bare trekker pusten dypt og tillater; «Jeg Er den Jeg Er.» 

Kom igjen. 

SPØRSMÅL 10: Kan du bli Realisert med kunstige kroppsdeler og implantater? 

ADAMUS: Ja. Så absolutt. Så hvis du har en hofteprotese, blir selv hoften Realisert. Jeg mener, du 
kommer ikke til Klubben for Oppstegne Mestere og sier; «Vel, her er jeg, men hoften min er u-realisert. 
Vær så snill å ha den unnskyldt for alt det rare den gjør, men den er ikke Realisert slik som resten av 
meg.» (Latter, og Adamus humrer). Ja. Det blir dere, for Realisering er ikke noe fysisk. Det er en ting 
av bevissthet og energi. Så, jada, jeg foreslår ikke at dere laster opp med alle slags kunstige deler, men 
det … 

LINDA: Nei, det var et genuint spørsmål. 
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ADAMUS: Javisst. Javisst. 

LINDA: Ok. Neste? 

ADAMUS: Ja. 

SPØRSMÅL 11: Du sa nylig at vi kan ha opptil fire samtidige inkarnasjoner. 

ADAMUS: Ja. 

SPØRSMÅL 11 (fortsetter): Når vi kommer til Real … 

ADAMUS: Jeg sa ikke det. 

LINDA: Hva? 

ADAMUS: Jeg sa ikke det. 

LINDA: Jo, det gjorde du. 

ADAMUS: Jeg sa ikke «fire», jeg sa at en kan ha mer enn en. 

LINDA: Jeg leser spørsmålet … 

ADAMUS: Folk feilsiterer meg. Jada. 

LINDA: Ok, de feilsiterer deg. Ok. 

ADAMUS: Ja, takk. 

LINDA: Så mer enn en nåværende inkarnasjon. 

ADAMUS: Takk. 

SPØRSMÅL 11 (fortsetter): Når vi kommer til Realiseringen vår, blir da også disse andre vesenene 
Realisert automatisk, selv om de ikke har fulgt denne veien? 

ADAMUS: Først og fremst, Shaumbra, vi gjør ikke det. Jeg kjenner ingen Shaumbra som har flere liv. 
Jeg sa at det på en måte har blitt på moten for andre, de nye, å ha flere liv samtidig. Shaumbra gjør 
ikke det. Og som svar på det spørsmålet, ville en person måtte integrere det livet før de ble Realisert? 
Så absolutt. Jeg mener, dere kan ikke bli Realisert og ha andre versjoner av dere selv gående rundt der 
ute. Jeg mener, det ville vært et helvete. Det ville vær skikkelig snålt, på en måte zombienes natt. «Jeg 
er Realisert, men der er en del som fremdeles går rundt på Jorda.» 

Shaumbra, dere har ikke flere liv som pågår. Noen av de nye prøver det. Jeg ville ikke anbefalt det, men 
de prøver å få til et hurtigspor. For meg er det bare et merkelig spor. 

Kom igjen. Noen få spørsmål til. 

LINDA: Nei, nei. Jeg har hundrevis flere. 
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ADAMUS: Det vet jeg at du har. 

SPØRSMÅL 12: Du har nevnt temaet hypnose flere ganger i nylige kanaliseringer, og har antydet at 
dette vil bli brukt i større utstrekning i fremtiden. Kan du være snill å utdype dette temaet? Vær så snill 
å forklar hva hypnose egentlig er, og hvordan det påvirker energien vår når vi nå beveger oss inn i 
Realiseringen vår og så fortsetter å bli værende på denne planeten. Vil en Mester alltid klart oppfatte 
alle former for manipulering? 

ADAMUS: Hypnose er å tillate et forslag, en tanke, en tro å komme inn, og akseptere det som sitt eget. 
Så hypnose er overalt – jeg mener, enten det er på internett eller TV eller noe annet – det er epidemisk. 
I Realisering forstår du hva som er ditt og hva som ikke er det, hva du har akseptert uten spørsmål, la 
oss si fra familien eller lærere eller TV eller noe annet. Du blir veldig klar over hva som er ditt, og du gir 
slipp på alt annet. Du er bevisst på det, du er klar over alle impulsene som kommer alle steder fra, men 
du forstår at det ikke er ditt. Du kommer til saken. Og av en eller annen grunn har til og med Shaumbra 
vanskeligheter med dette; «Vel, jeg vet ikke om det er mitt.» Vel, joda, det gjør du. Alt du ikke liker er 
ikke ditt. Dere vet, de greiene du liker, er ditt. 

Dere vet, sinnet er veldig interessant. Der var en slags fall-lem eller åpen dør som slapp inn alt uten å 
skjelne, uten å stille spørsmål, uten å si; «Er det mitt?» Og det er slik hypnose fungerer. Som jeg nevnte, 
jeg gjorde en masse arbeid med Mesmer når det gjaldt hypnose, og vi begynte med dyr. Selv de er 
utsatt for hypnose, men menneskene er enda mer utsatt for hypnose enn de dyrene vi jobbet med. De 
tillot alle tanker inn uten å stille spørsmål ved om det egentlig var deres eller ei. 

Så et Realisert vesen, dere er veldig klar over hva som er deres og hva som ikke er det. Og det er derfor 
dere er intolerante drittsekker, fordi … (litt latter). Ja, det er sant, for det er liksom; «Hallo, det der er 
ikke mitt. Ikke legg det på meg. Det er ditt. Det er bare ditt, og jeg vil ikke tolerere at du prøver å legge 
det på meg.» Fint. 

SPØRSMÅL13: Så hvis vi Shaumbra skulle realisere oss i mengder, kunne det da skje en stor omveltning 
på planeten Jorda? Og derfor være en av grunnene til at vi venter med å bli realiserte siden mange av 
oss – i hvert fall jeg – har valgt å fremdeles leve i denne dimensjonen? 

ADAMUS: Vel, det vil være et av disse «duh» spørsmålene ut fra ståstedet til «Duh!» «Ja!» Jeg mener, 
dere er den første gruppen og det skal ikke så mange til. Det skal ikke så mange til, dere vet, ikke som 
millioner eller til og med hundretusener. Så, Realiseringen begynner å skje. Den er veldig personlig. 
Igjen, vi kommer til å se denne videoen om en liten stund, og det er veldig personlig. Dere gjør det 
egentlig ikke sammen med en masse andre. Det er bare tilfeldigvis mange andre som går gjennom sin 
personlige komme til Realisering.  

Og plutselig kommer dere ut, dere kommer frem gjennom Rosens Frukt og sommerfuglen, og plutselig 
forstår dere; «Å, jøss! Alle disse andre vesenene er der» - jeg mener, ikke milliarder eller millioner eller 
noe slikt – men en masse Shaumbra som også kommer frem akkurat nå. Det har en stor påvirkning på 
planeten. Det er det jeg kaller for en stille påvirkning. Dere kommer aldri til å bli anerkjent for det, 
bortsett fra av de Oppstegne Mestrene. Dere kommer aldri til å få noen medalje for å være bevissthets-
pionèrer. Dere kommer ikke på nyhetene. De kommer ikke til å ha en spesiell dag for dere på kalenderen 
(litt latter). Nei. De kommer kanskje til og med til å fortsette å … jada. Beklager Sart. (Mer latter). Jada. 
Sart-dag, ja. Fredag 13., (latter). 

Så det er på en måte en god nyhets-situasjon, for jeg tror ikke dere egentlig vil det. Men det som 
kommer til å skje, påvirkningen fra noen få hundre, kanskje noen få tusen eller flere folk som tillater 
opplystheten sin, noe som egentlig ikke er en spirituell prosess, har en utrolig påvirkning på planeten. 

Her er på en måte hvordan det er. Forstill dere et rom på størrelse med dette studioet, fullstendig 
avstengt fra noe som helst lys, det er veldig, veldig, veldig mørkt. Et lite lys på størrelse med de lysene 
som ikke er tent her, bitte små lys kommer på. Det utgjør en substansiell forskjell i rommet. Det er 
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fremdeles mye mørke, men plutselig er der et lys, og nå et helt tre fullt av tente lys, og så to trær og 
tre trær og fem trær. Det er fremdeles en masse mørke, men nå er det utrolig mye lys. 

Lyset er ingen kraft. Det prøver ikke aggressivt å forandre noe. Det skinner simpelthen et lys, eller lyser 
opp potensialer som andre aldri har sett. Den som virkelig er fortapt fra liv til liv, som ikke finner veien 
ut, som har satt seg selv i så mye mørke at de er suicidale - og dette lyset skinner et potensiale for dem 
på deres egen energi. Det skinner et potensiale for menneskeheten når vi nå går dypt inn i Maskinenes 
Tid. Hva skal vi gjøre med kunstig intelligens? Hva skjer med planeten de neste 30 årene? Uten dette 
lyset vet jeg hvordan det ville gå, og det er ikke noe godt sted. 

Med bare litt lys som skinner på potensialer – jeg vil gjerne gå tilbake, hvis du vil gjøre det Jean, til det 
jeg snakket om på Kvante-spranget i 2007, og det var i grunnen om det. Jeg sa det ikke med disse 
ordene, men jeg sa; «Det er mange forandringer som skjer på planeten, forandringer dere ikke en gang 
er klar over.» Uten dette lyset som skinner et sted, kan det brukes til enda mer mørke på planeten og i 
universet. Men bare litt lys, vil det lyse opp for ingeniøren som arbeider på laboratoriet sitt, la oss si når 
det gjelder for eksempel nanoteknologi, og plutselig får det ham til å bli bevisst på at det kan brukes til 
veldig fordelaktige formål. Det trenger ikke å bare være til profitt eller bare for det militære. 

Det har en utrolig påvirkning. Ingen vil noen gang komme bort til dere og gi dere et sertifikat for det 
dere har gjort, men dere vil vite det. Dere vil vite hvorfor dere valgte å være her, og hvorfor dere i 
grunnen utsatte deres egen Realisering. 

Så lyset – og jeg kaller det for lys, men bevissthet – er så kritisk akkurat nå. Jeg mener, ikke kritisk 
som skremmende kritisk, men det trengs. Det er sammenfallet mellom teknologi, bevissthet, 
menneskehet og faktisk den neste fasen til menneskeheten. Så det er derfor dere er her. Ganske enkle 
greier (Adamus humrer). 

LINDA: Det var veldig fint. Takk. 

ADAMUS: Ja, jeg er en slik fyr (litt latter). Kom igjen. To spørsmål til. 

LINDA: Ok. Dette er liksom et oppsummerings-spørsmål. Så igjen, hundrevis av spørsmål å gå gjennom 
og se på og lese alle disse, og … 

ADAMUS: Jeg tror jeg allerede har svart på dem. 

LINDA: Nei, vent, vent. Dette er en slags … 

ADAMUS: Ok. 

LINDA: La meg gjøre meg ferdig takk. 

SPØRSMÅL 14: Så mitt spørsmål er om alle spørsmålene er for å vite, de vil være sikre på at – de strever 
med helse, forhold, overflod eller egenverdi – og de vil vite om de kan komme seg forbi dette til 
Realiseringen sin. 

LINDA: Alle disse spørsmålene er relatert til hindringer. 

ADAMUS: Javisst, javisst. 

LINDA: Nesten alle, til snublesteiner på veien til Realisering. 

ADAMUS: Ja. 
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LINDA: Alle svarene dine tilsier at det er en måte for å komme forbi dette. 

ADAMUS: Kom over det (noen sier «åhh!»). Nei, jeg mener – nei du oppfattet det feil – enten blir du i 
det, eller du kommer over det. Det er det ene eller det andre. 

Vær i forholdet som får deg til å føle deg elendig. Være i helseproblemene som … dere vet, når jeg sier 
«vær i det», snakker jeg om å gå inn i det og prøve å finne ut av det, slåss med det, ligge våken om 
natta, prøve å finne ut av det. «Hva skal jeg gjøre?» og «Åh, jeg kan ikke forlate dette forholdet, for de 
kommer til å få det så trist uten meg», eller «de kommer til å hoppe fra en klippe», eller «Fordi jeg 
trenger drama i livet mitt», eller hva det måtte være. Så vær i det, eller kom over det. 

Komme over det betyr; «Åh, greit. Jeg forløse alle disse greiene.» Dere trenger ikke å gjøre noe. Dere 
trenger ikke å gå til partneres deres og si at de skal flytte ut. Dere bare forløser det, og da skjer det. 
Husk, alt er din energi. Det er det hele. Så enkelt er det. Bare kom over det. Eller vi kan sitte her og 
holde på i enda ti år, fortsette å snakke og ha flere bunker med spørsmål, eller vi kommer over det 
kollektivt. Jeg tror dere er klare til å komme over det. Jeg tror at dere ikke vet hvordan dere skal … (et 
par klapp, så mer applaus). Ja, to applauser! (Mer applaus). 

Dere er ikke sikre på om dere har tillatelse til å komme over det så enkelt, som «Åh, mener du at jeg 
bare kan komme over det?» Og jeg sier, «Jada.» 

«Er du sikker?» Ja! Ja! Eller du kan bli værende i det. Men jeg tror at det dere alle trenger, er tillatelse 
til å komme over det, og så skjer det. Og så omskaper forholdet seg selv, eller avskaper seg selv. 
Helseproblemene, problemene med overflod. Dere vet, jeg er så lei av problemer med overflod. Hvis du 
er ny; ikke kom hit og klag over overfloden din. Jeg er lei av det nå. Alt er din energi. Hvordan kan du 
ha problemer med overflod hvis du ikke kjøper deg inn i gammel massebevissthet-konsepter? Og hvis 
du har kjøpt deg inn i dem, kom over det. Det er temaet vårt i dag – bare kom over det. 

Så med det, la oss gå tilbake – å, du hadde et til. 

LINDA: Vel, dette er helt annerledes. 

ADAMUS: Ok. 

LINDA: Ok. 

SPØRSMÅL 15: Hvordan skal vi samhandle med andre som Mestere? 

ADAMUS: Mener du Mester til Mester? 

LINDA: Jeg vet ikke. Jeg leser spørsmålet akkurat slik det er, for det kan lese på begge måter. 

ADAMUS: Les det igjen. 

LINDA: Hvordan skal vi samhandle med andre som Mester? 

ADAMUS: Ok, og la det bety «samhandle med andre mennesker». Ikke så bra hele tiden (litt latter). 
Nei, dere kommer til å kjede dere veldig, og være lei av dem. Vel, dere vil møte absolutt eksepsjonelle, 
kreative, fantastiske folk som dere hittil ikke ellers ville møtt, for det er noen strålende vesener på 
planeten, fantastiske vesener på denne planeten. Og noen veldig, veldig begavede kunstnere som nå 
har kommet tilbake for å være her i denne spesielle tiden. Men stort sett – jeg vil ikke at dette skal høres 
stygt ut, spesielt hvis dere er nye – men dere vil ikke komme så godt overens med dem. Jeg mener, 
ingen slåssing, men – hvordan sier en det – kjedelig? Hvorfor bry seg? Og jeg … (Adamus humrer). 
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LINDA: Hvordan kan det inspirere andre? 

ADAMUS: Fordi dere vil finne noen andre som bare stikker seg ut mellom Shaumbra og blant andre folk. 
Men – eh, Cauldre slåss med meg om dette, men jeg vil gå gjennom dette, så bare kom over det (litt 
latter). 

Noen folk vil bare kjede dere til tårer. De vil være involvert i drama, og de er avhengige av elendigheten 
sin, og del av dere vil kanskje se litt humor i det, og liksom; «Vel, de har bare hatt 112 liv. Jeg har hatt 
tusen» (litt latter), men det er kjedelig. Det er skikkelig kjedelig. Det vil være ganger da dere ligger 
våkne midt på natta og sier; «Hvorfor ble jeg værende? For å være et lys for hva?! (Litt latter). Men så 
kommer dere over det, og forstår at, dere vet, dere gjør det bra på et nivå. 

Dere vil møte noen fantastiske, strålende, kreative folk som kanskje ikke en gang vet noe om det vi gjør 
eller Realisering eller slike ting, men det er simpelthen fantastiske vesener, og så andre Shaumbra. Dere 
har mange historier å dele. Og jeg skal avlutte med noen bemerkninger til. 

  

Oppstegne Mestere 
Så da Tobias forlot for å komme tilbake til Jorda som Sam, var han den første av litt over 1500 Oppstegne 
Mestere som kom tilbake igjen. Og han sa at de kom tilbake bare for å nyte livet, for det hadde de 
egentlig ikke gjort i sitt siste liv. De hadde på en måte lidd seg til Realisering. Han fortalte ikke hele 
historien om det. 
 
De kom tilbake for å nyte livet, men … mm (tetner litt til) … de kom tilbake for å være sammen med 
dere. Jøss! For å møte dere, være sammen med dere, dele med dere, avsløre seg selv overfor dere, og 
det vil de gjøre når dere kommer over alt dette andre, når dere tillater Realiseringen deres. De vil ikke 
komme inn før. Dere vil ikke møte dem før, men de kom for å være del av livene deres. 

Så la oss se på ... 

LINDA: Vent, vent! Blir du tårevåt? 

ADAMUS: Nei, det blir jeg ikke. Bare kom over det Linda (litt latter). Nei, ikke i det hele tatt. Det er bare 
Cauldre. Han er så sensitiv av og til (mer latter). Demp lysene takk, la oss spille åmen igjen. Han er så 
lettrørt (litt latter). Demp lysene. 

(This video begynner, viser åmen som kryper over en gren) 
Hjelp, jeg har gjort det igjen 
Jeg har vært her mange ganger før 
Såre meg selv igjen i dag 
Og det verste er at det er ingen andre å skylde på 
Vær minn venn, hold meg 
Pakk meg inn, omfavn meg 
Jeg er liten og trengende 
Varm meg opp og pust meg 

(Adamus gir signal om å sette videoen på pause) 

Ok, så dette er menneskets reise – sakte, tung – en kan føle kjedsommeligheten og elendigheten og 
«Åh, vær så snill, varm meg opp. Føl meg, omfavn meg, hold meg, trøst meg.» (Litt humring). Og la 
den så fortsette. 

(Videoen fortsetter, og viser nå en kokong) 
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Uff! Jeg har mistet meg selv igjen 
Mistet meg selv, og jeg kan ikke finnes noe sted 
Ja, jeg tror kanskje jeg bryter sammen 
Mistet meg selv igjen … 

(Adamus avbryter igjen) 

Ok. Vel, her er mennesket som går inn i Realisering, går gjennom oppvåkning og til mesterskap, og 
snakker fremdeles til seg selv; «snakk, snakk, snakk!» til ordene og «jeg har mistet meg selv og jeg vet 
ikke hvor jeg skal, og hjelp meg, finn meg.» Dette er tiden for å bare tillate. 

Det er mennesket, vel – åmen mener jeg – i kokongen, og sinnet skravler fremdeles, og alt dette foregår 
mens en veldig naturlig prosess skjer. Mennesker tror at det på et vis er ansvarlig for sin Realisering, 
noe det ikke er, og at dette mennesket kan påvirke Realiseringen, noe det ikke kan. Så det skravler 
fremdeles i vei, glemmer å bare tillate og nyte den naturlige prosessen med å komme til fremkomsten. 
Og, jada, det er litt ukomfortabelt – hvis du er en åme, hvis du fortsetter å tenke med et åme-sinn og 
synge åme-lyrikk i sangen (litt latter) – men alt er en veldig, veldig naturlig prosess. Så la oss nå virkelig 
føle inn i det når den nå begynner å komme frem, og dette ubekvemmelige ved denne fremkomsten, 
men så blir den faktisk til sommerfuglen. Bare fortsett. 

(Videoen fortsetter, og nå viser den sommerfuglen som kommer frem og venter på at vingene skal kvitte 
seg med gjørmen og spre seg ut) 

… og jeg føler meg utrygg 
Vær min venn, hold meg 
Pakk meg inn, omfavn meg 
Jeg er liten og trengende 
Varm meg opp og pust meg 
Vær min venn, hold meg 
Pakk meg inn, omfavn meg 
Jeg er liten og trengende 

(Adamus avbryter igjen) 

Ok. Dere forstår, bare «jeg er liten og trengende og hold meg og vær min venn og pust meg.» Hold opp! 
(Latter). Kom over det og bare la ting fortsette. Vær så god. 

(Videoen spiller ut, og sommerfuglene svever av sted) 

Varm meg opp og pust meg 

Så for alle dere nykommerne, velkommen til Crimson Circle (latter). Vi gjør ting litt annerledes her, og 
vi har det morsomt mens vi gjør det. Dette er en gruppe fantastiske engler som kommer til Realiseringen 
sin, og ja, noen ganger gjør det vondt. Noen ganger er det veldig, veldig ubekvemt. Noen ganger er det 
veldig mye frykt. Og når dere kommer til disse punktene, trekker dere pusten dypt og tillater, for det er 
en naturlig prosess. 

Dere forstår, til tross for all angsten og syngingen og sangen og ordene og alt annet og «hold meg» og 
«redd meg», går åmen inn i kokongen og den kommer naturlig frem i en form den aldri kunne forestilt 
seg tidligere, og det er dit vi skal. Når det gjør vondt, når det er problemer i forhold, når det er 
pengeproblemer, når denne gamle mangelen på egenverdi er der, så pust inn i det og tillat det. Ikke løp 
fra det. Ikke hold tilbake. Ikke prøv å finne ut av det. Stopp all støyen og bare tillat. Du bruker den 
dynamikken, og så tillater midt oppe i smerten, for å katapulte deg ut av kokongen og inn i ditt 
fullstendige, sanne vesen. 



Crimson Circle – Shoud 6 – Lidenskap 2020 Serien 
 

 25 

La oss puste dypt sammen. Jeg tror vi kom oss gjennom, hva? Tre spørsmål i dag? (Latter). Pust godt 
og dypt sammen, og til alle som sendte inn spørsmål, jeg takker dere oppriktig for at dere la til energien 
deres. Enten spørsmålet ditt ble lest høyt eller ikke, så vet dere at spørsmålet på en måte ble stilt. 

LINDA: Energien var der. 

ADAMUS: La oss puste godt og dypt kjære venner, inn i skjønnheten i det vi gjør. 

Jeg elsker februar. Jeg elsker februar fordi det er en måned med fremkomst. Det er en tid for å komme 
frem, og her er vi i februar 2020, virkelig fantastisk. 

Og når dere møter på problemer, har problemer, ikke ring til meg, bare husk at alt er vel i hele skapelsen. 

Takk, og takk kjære Linda. Takk (applaus). 
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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 å 
gå over i Den Nye Energien. Når de opplever gledene og utfordringene som tilstanden av oppstigning 
medfører, hjelper de andre mennesker på deres reise gjennom hvor Tobias tar et steg til siden og 
energien til menneskene blir kanalisert direkte av Geoffrey Hoppe.  

Samlingene i Crimson Circle er åpen for alle, men forhåndspåmelding foretrekkes. Det kreves ikke noe 
medlemskap og det er ingen avgifter som må̊ betales. Crimson Circle mottar sine midler gjennom fri 
kjærlighet og gaver fra Shaumbra verden rundt. Hensikten med Crimson Circle, er å tjene som 
menneskelige veiledere og lærere for de som går stien til indre åndelig oppvåkning. Dette er ikke et 
evangelistisk oppdrag. Det indre lyset vil snarere hjelpe folk til å finne din kjærlige aksept, forståelse og 
omsorg. I det øyeblikket, da det unike og verdifulle mennesket som er i ferd med å ta fatt på reisen over 
"Broen av Sverd" kommer til deg, vil du vite hva du skal gjøre.  

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

Denne teksten kan fritt distribueres på en ikke-kommersiellbasis og skal være gratis. Vennligst ta med 
informasjonen i sin helhet, også disse fotnotene. All annen bruk må godkjennes skriftlig av Geoffrey 
Hoppe, Golden, Colorado.  

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

 

 


