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Jeg er den jeg er, Adamus av Suverent Domene. 

Velkommen, mine kjære venner, til Shoud 10 i Lidenskap 2020-serien. Vi er på absolutt rett sted til 
rett tid. Jeg mener, ikke bare her på Villa Ahmyo, men vi som Shaumbra, som en gruppe, er absolutt 
på rett sted til rett tid. 

La oss ta et dypt åndedrag. 

Ingenting er feil, og for dere som ser på dette på et senere tidspunkt, de av dere som vi kaller de 
nye som kommer inn, dere kommer til å finne ut at dette er en viktig Shoud - og de neste Shoudene 
- så betydelige, et slags vendepunkt, en milepæl, tiden for sann realisering.  

Gjennom årene har vi hatt mange Shouder, mange samtaler om mange forskjellige emner, og som 
du vet, er noe av det bare distraksjon. Det er - underholdning, distraksjon - forhåpentligvis litt 
visdom og god informasjon nå og da, men de neste tre Shoudene, er viktige. 

Faktisk vil jeg be om at Lidenskap 2020-serien får 12 Shouder totalt. Så det blir denne måneden, 
juni, juli, og deretter august. Etter det starter vi den nye serien, men disse tre neste månedene er 
viktige, så vakkert viktige.  

Jeg vet at det kommer til å være de nye som kommer til dette et år fra nå, fem, ti år fra nå, og de 
vil hoppe videre til denne, fordi de har hørt alt om det. De har hørt at disse shoudene 10, 11 og 12 
på en måte var høydepunktene. De kommer til å ønske å være midt i alt dette. De vil føle det og 
kanskje oppleve det for seg selv. Det er greit. De vil fortsatt finne at de vil gå tilbake til noen av de 
forrige Shoudene, for sammen har vi bygget dette. Jeg mener, det har vært en byggeprosess. Det 
har vært en ekspanderende og en voksende prosess. Vi har gjort det sammen, og nå kommer vi til 
dette. 

Og så er det store spørsmålet, "Vel, hva kommer deretter etter Shoud 12?" Som vi har snakket om 
i Keahak, er det virkelig ikke "hva blir det neste." 

Du vet, mennesket elsker å stille det spørsmålet hele tiden, "Hva blir det neste?" De vil vite hva som 
kommer til å skje i fremtiden, og hvis du er i Keahak vet du at vi har snakket om det faktum at det 
ikke er noen fremtid. Det er ingen "hva er det neste." Alt er Nå. Alt skjer samtidig. Det er ikke mer 
frykt for "hva skjer neste gang." Det er ikke mer bekymring for fremtiden, om det er din fremtid, 
selv ikke fremtiden for planeten. Disse tingene går rett og slett bort. Det er alt i Nå-øyeblikket. Det 
hele skjer sammen, og resultatet er noe du ikke bekymrer deg for fordi du vet at det er i perfeksjon, 
fordi energien din tjener deg. Det er ingen grunn til bekymring lenger, “Hvordan viser det 
seg? Hvordan viser det seg?” Du vet at det viser seg fordi det er energien din som tjener deg. Så ja, 
vi skal gjøre et par til. 

Dette er, jeg kommer til å kalle det, Lidenskapssommeren. Lidenskapssommeren. Noen av dere som 
har vært med lenge husker kanskje kjærlighetssommeren tilbake på 60-tallet. Men kanskje vil du 
husker dette som Lidenskapssommeren, med å til slutt tillate Realiseringen, endelig komme til 
Realisasjon, som bringer meg til mitt neste emne, etter en kopp med denne deilig gode Kona-
kaffen. Jeg har blitt vant til det siden Cauldre og Linda har brukt så mye tid her. Jeg har blitt vant til 
denne deilige Kona-kaffen. Du kan føle jorden i kaffen. Du kan føle den innfødte ånden. Du kan føle 
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øya og havet. Så jeg håper de tar mye tilbake med seg, slik at jeg kan fortsette å glede meg over 
dette når de drar tilbake til hjemmet sitt i Colorado. Men jeg snakket meg bort. 

Sart 

Det neste er at jeg vil snakke kort om vår kjære venn Sart. Sart. Mange av dere ble kjent med ham 
gjennom shoudene. Noen av dere hadde gleden av å møte ham. Han er ved siden av meg akkurat 
nå. Han er her på Shouden. Han er ekstremt glad. Han stråler. Han er strålende fornøyd. Han er 
strålende fornøyd med å mota all denne kjærligheten og følelsen for ham fra Shaumbra på sosiale 
medier og bare samtalene mellom Shaumbra. Han visste ikke hvor stor omsorg folk hadde for 
han. Han skjønte aldri hvor mange Shaumbra rundt om i verden som kjente ham, og lo med ham og 
følte hans energi. Så det ga ham enorm glede. 
 
Dere vet, jeg vil si at han ble Realisert, og en slags kortversjon av historien - Cauldre snakket noe 
om det i artikkelen hans i Shaumbra magasinet denne måneden, men kortversjonen av historien - 
er at han har vært på Shoudene i årevis, og han var den typen Shaumbra som følte at mange andre 
ville få sin Realisering først. Han følte seg ikke så åndelig eller at han var i forkant av det vi gjør. Han 
elsket å gjøre det, han elsket Shaumbra, men han følte aldri at han kom til å bli en av de første.      

Noen uker før hans død, krysset han over, som forresten - og han legger til noen kommentarer her, 
som jeg vil bringe frem - men han minner dere alle om at døden er veldig, veldig lett. Han sier 
akkurat nå: "Det er ingenting å frykte i det hele tatt." Faktum er at det er mye, mye enklere enn 
fødsel, så hvis du fremdeles har frykt eller hemninger for døden, kan du ta det fra Sart, en mann 
som nettopp gjorde det, det er veldig enkelt. Det er veldig befriende, på en måte. 

Det gikk omtrent to uker før hans Realisering, og som Sart gikk han i gang med virksomheten. Han 
elsket jorden, og det mener jeg bokstavelig talt. Han elsket skitt. Det var hans yrke - å flytte på 
skitt. Han elsket å jobbe i skitten, og han elsket det store utstyret som han brukte for å flytte på 
jorden, men han elsket også bare å få skitne hender. 

Vel, han hadde hørt mye, selvfølgelig, som dere alle hadde, om Tillatelse. Han kjente ordet 
"Tillat." Han forsto hele saken med å slappe av i Realiseringen fra et konseptuelt eller mentalt 
synspunkt, men som så mange hadde det virkelig ikke blitt internalisert. Det var en tanke. Det var 
et fint ord, en fin klisjé, men han hadde virkelig ikke integrert hva det betydde. 

Et par uker før han gikk over, fikk han det endelig, et stor "aha." Han hadde hatt ganske mange 
veldig rare drømmer i løpet av de foregående ukene, selv før det, veldig - vel, noen av dere kan kalle 
dem - opprørende drømmer, og han prøvde å finne ut hva det handlet om. Men det var virkelig å 
endelig gi slipp. Mange ganger kommer du til å oppleve det i drømmetilstanden din. Du kommer til 
å oppleve den siste frigivelse av tingene dragen har prøvd å få deg til å gi slipp på.   
Så endelig forsto han Tillatelse - ikke her oppe, men her inne - og det traff ham. Det traff ham - 
“Tillatelse! Det betyr bare å gi slipp! Å stole på meg selv, i Jeg Er, mesteren, mennesket, alt sammen, 
noe som tillater en naturlig prosess.” Ikke tenke på det eller prøver å gjøre Tillatelse, men det er 
det, bare Tillat, på en måte som å åpne alle vinduene og dørene til huset ditt og slippe alt inn. 
Han fikk det på en enorm, dyptgående måte.   

Og så de neste par ukene han bare, vel, tillot. Han Tillot alt inn i livet sitt. Han holdt ingenting tilbake, 
prøvde ikke å finne ut av det, ingen behandling eller noen av de andre tingene, han bare Tillot. 

Han Tillot så mye at en dag, kort tid etter å ha arbeidet ute i skitten, kom han inn igjen og plutselig 
kjente denne virvlingen, på en måte denne varme, vakre virvlingen, nesten som å være nedsenket 
i et slags varmt, vakkert vann, men et vann du ikke kunne drukne i og et vann som var 
revitaliserende og et vann som frigjorde noen smerter og plager i kroppen din, noen gamle "dritt 
tanker" i tankene dine, som Sart ville sagt. Han var i denne vakre virvelen, det som så ut til å vare 
i over en times tid. Han husker ikke hva han gjorde i løpet av den tiden. Han satt nok bare i en stol, 
eller han sier faktisk at han var ute på balkongen, men han var i denne virvlingen bare i ærefrykt for 
det han følte. Han hadde aldri følt noe lignende før, og så plutselig, som Sart, gjorde han det store, 
“Å, dritt! Å, dritt! Jeg tror jeg bare døde. Jeg tror jeg nettopp har gått over, fordi jeg ikke føler 
kroppen min, i alle fall ikke på den måten jeg gjorde før. Jeg har ikke konflikttanker i hjernen. Alt er 
bare sammen. Alt er i en følelse av enhet, men ikke enhet på utsiden, enhet på innsiden.” 

Alt var i en tilstand av perfeksjon og væren, men ikke en perfeksjon som sinnet noensinne kunne 
forstå; alt var bare der. Plutselig følte han seg helt fri, men likevel sa han: “Å, dritt! Jeg tror jeg 
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nettopp har gått over” fordi han bokstavelig talt begynte å se kroppen ligge på gulvet. Kroppen hans 
hadde hatt et hjerteinfarkt, og han var frigitt fra kroppen sin. Han befant seg nå i denne vakre, men 
forandrede tilstanden, og oppdaget at han lurte nøyaktig på hva som foregikk, og egentlig ikke 
visste; lurte på om han var død, og det viste seg snart at han var det. Det var han, for plutselig var 
jeg der. Tobias var der. Kuthumi og så mange av de andre var der, og da han så FM, den som 
tidligere var kjent som John Kuderka, visste han at han sannsynligvis hadde gått over. Og så var det 
faktisk DocCE - DocCE, som også gikk over nylig – på en måte bekreftet for ham, “Så du er med oss 
nå. Du er ikke lenger på jorden. Du er sammen med oss.” 

Som han ville gjort, som Sart ville gjort, hadde han et par av: “Å, dritt! Å, dritt!” du vet, og tenkte 
på alle tingene som han hadde lagt igjen - uferdige forretninger - "Åh, dritt, hva skal jeg gjøre?" Men 
så brøt han ut i sin enorme Sart-latter og sa: “Det betyr ikke noe. Det vil ta vare på seg selv. Det 
gjør ikke noe." 
Så i noen av mine tidlige samtaler med Sart før han selv kom til Klubben for Oppstegene Mestere, 
er en av tingene som han påpeker - og han vil at jeg skal minne dere alle om det akkurat nå - noe 
jeg kanskje burde tenkt på, men han sa: "Ha et slags gjenforbindelsesobjekt." Du skjønner, for når 
du får din Realisering, når du kommer til det øyeblikket, er det utenfor ord når det gjelder 
skjønnheten i deg selv, kjærligheten til deg selv, og det er så lett å bare overskride i det 
øyeblikket. Jeg mener, gjennom døden, å gå videre. 
 
Så vår kjære Sart sa: "Ha et ord eller en setning, som 'Å, dritt!' for å få deg tilbake i kroppen, hvis 
du velger å bli, hvis du velger å være på planeten, eller velg et gjenforbindelsesobjekt. " Du vet, vi 
har gjort det i Drømme Vandrer Død, ha noe som får deg tilbake fra de andre rikene, noe du kan 
forholde deg til, kanskje et favorittleketøy eller favorittmusikkinstrument eller noe sånt. Men det er 
sannsynligvis en god påminnelse, fordi så mange av dere kommer til å bli møtt med dette i løpet av 
de neste tre månedene - komme til realisering, kaste ut den siste av de interne konfliktene og 
ubalansen og få inn så mye av lyskroppen din. Og når du kommer til det punktet, er det så sensuell 
og forførende, så vakkert, og du undrer, “Hvorfor skulle jeg muligens bli? Hvorfor?"   
 
Jorden, å være i menneskelig form, er litt tøff, har uansett vært tøff. Jordens vibrasjoner er så veldig, 
veldig utfordrende. Noe av det som Sart gikk gjennom da han dro, var en følelse av at han var i et 
dekompresjonskammer. Han følte han de komprimerte i ganske lang tid, fordi du forstår at du er så 
komprimert og kondensert når du er på denne planeten i menneskelig form. 

Så han sa: "Ha det ordet, den frasen, noe som kaller deg tilbake til ditt menneskelige selv." Du 
skjønner, han har egentlig aldri tenkt på det, i døden, hva som ville skje. Han har aldri egentlig tenkt 
på: "Vil jeg bli eller reise?" Han trodde ikke han skulle dø. Han trodde heller ikke at han kom til å bli 
realisert, og det er et så viktig poeng for dere alle. Du tror kanskje ikke at det kommer til å skje med 
en gang, at det kan være noen andre, men han sier: “Vær forberedt akkurat nå. Ta valget akkurat 
nå, valget om du skal holde deg i menneskelig form, fordi det er så forførende når du kommer til det 
punktet for realisering å bare si: 'Jeg er ferdig. Og jeg føler så enorm skjønnhet og kreativitet akkurat 
nå, hvorfor gå tilbake? '” 

Hvorfor gå tilbake? Fordi jeg vet at ditt menneske og til og med din Mester ville elske å gjøre det. 

Hvorfor gå tilbake? Fordi du vil være her akkurat nå på planeten på dette tidspunktet for maskinenes 
tid. Det er også tidspunktet for viruset. 

Hvorfor gå tilbake? Fordi du planla dette så veldig lenge. Det er ikke slik at du må være i en lang, 
lang periode, med mindre du velger å gjøre det, men spør deg selv akkurat nå, slik Sart formaner 
deg til å gjøre; spør deg selv som mennesket: "Velger du å gå tilbake?" 

Og han legger også til akkurat nå - de har tatt ut stolen som var her. Jeg skulle få Sart til å sitte i 
den, men det er bra. La oss få Sarts stol tilbake, hvis du ikke har noe imot det, kjære Linda. Jeg vet 
at du vanligvis sitter i den, men vi har en gjest denne måneden, hvis du ikke har noe imot at Sart 
sitter her. 

LINDA: Min glede. 

ADAMUS: Sart sier: "Tenk på det nå," som han ikke gjorde. Og kanskje det er en av de største 
verdiene ved at Sart krysset over, er at han kan dele noen av disse tingene med deg. Han gikk 
gjennom dem, og nå kan han si: "Sittende her som et menneske, vil du bli?" Og hvis du sier: "Jeg 
er ikke helt sikker," vil du finne deg selv i noe lignende det som skjedde med ham, bare bokstavelig 
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talt - med alle de vakre sensuelle energiene - bokstavelig talt gå ut av kroppen din, selv om du 
prøver å ikke gjøre det.   

Så vil du bli? 
 
Og også, han sier til dere alle, han sier: "Jeg trodde ikke jeg kom til å bli Realisert før så mange av 
resten av dere." Og igjen, dette er ikke en konkurranse, men han trodde bare at han kanskje ville 
bli en av de siste av mange Shaumbra. Ikke at han tenkte dårlig om seg selv, men han bare beundret 
så mange av dere og følte at dere allerede var vandrende Mastere og at han fortsatt lærte av 
dere. Men han sier: “Det bare skjer. Det skjer bare” og plutselig er du Realisert. Plutselig tillater du 
det. Plutselig er du der. Og vær forberedt på det nå, fordi det kommer til å skje.   

Jeg tror et av de største sjokkene for Sart var at han plutselig ble Realisert. Alle dere kommer ikke 
til å oppleve det slik han gjorde - jeg snakker ikke om dødsdelen - men det å "plutselig skjønne 
Tillatelse." Dere vil alle oppleve det på forskjellige måter, men vær klar for det nå. Vær 
forberedt. Stemmer det ikke? Han sa: “Å, dritt! Ja." Og så ha et gjenforbindelsesobjekt eller frasen 
som bringer deg tilbake hit, og han sier at: "Det vil fremdeles være en kamp. Det vil fremdeles være 
denne veldig sensuelle kraften som ser ut til å ta deg bort fra planeten. Men til syvende og sist, hvis 
du er klar over hva du vil gjøre, vil du ende opp med å bli. 

Og han sier, han er, vel, han ber deg virkelig om å bli, hvis det er mulig. Det er ikke noe galt - hvis 
du dukker opp på den andre siden, er det ikke noe galt i det hele tatt - men han ber deg om å bli, 
fordi akkurat nå er en så viktig tid på planeten.  

Så takk Sart for opplevelsene dine og deling av dem, og vi ønsker å dele en liten historie nå - etter 
at han gikk over, etter å ha blitt akklimatisert, og innsett at han virkelig hadde krysset over - vi førte 
ham opp til Klubben for Oppstegene Mestere. Nå, vi hadde en stor feiring, en stor feiring, og denne 
var en av de største til nå, fordi vi visste at med Sart som kom til Klubben for Oppstegene Mestere, 
visste vi at vi ville få historier, at vi ville le dag og natt, at han ville gi oss så mye at magen vår 
gjorde vondt og ansiktene gjorde vondt av å smile og le. Det har vist seg å være sant, men vi fikk 
ham først.  

Da han kom gjennom dørene til Klubben for Oppstegene Mestere, var han i ærefrykt. Han visste ikke 
engang om han virkelig var verdig det, men vi fortalte ham at det var han. Han var i ærefrykt for at 
han var der, over det fantastiske stedet til nesten 10.000 Oppstegene Mestere samlet for å ønske 
ham velkommen, slik de vil ønske deg velkommen. Og da han gikk inn døren, kunne han kjenne 
energiene fra alle de Oppstegene Mestrene gå hundrer av tusen år tilbake; og så var det noen av de 
mer moderne, de han kjente, som DocCE og FM og noen av de andre var der ved hans side. Og de 
flyttet seg til side slik at han kunne se på denne enorme samlingen i storsalen til alle de Oppstegne 
Mestere, og du skjønner, de hadde alle på T-skjorten som han var kjent for. Kanskje kan vi sette et 
bilde av den på skjermen. De hadde alle på seg - det så ut som russisk bokstavt-skjorte som når det 
brettes sa: "Fuck off." Og det var velkomstmottakelsen hans i Ascended Masters Club. Han lo og han 
lo og han lo og han visste at han nå var kommet hjem. 

Han har underholdt oss de siste dagene. Jeg måtte bokstavelig talt dra ham ut av Klubben for 
Oppstegene Mestere for å være her i dag, for å minne ham om at det var Shoud dagen tilbake på 
planeten, men han er på et bra sted. Han kommer til å være rundt. Han hadde det gøy med å koble 
seg sammen med noen av dem som han kjente her i menneskelig form, noen Shaumbra som nå er 
på den andre siden, og det har til og med utviklet seg en liten Shaumbra nisje i Klubben for 
Oppstegne Mestere, en liten klikk av dem som faktisk var Shaumbra. Det er ikke så mange, heldigvis, 
men det er noen. Så det begynner å bli en slags eliteorganisasjon av de Oppstegene Mestrene, de 
som kan kalle seg Shaumbra. 

Så la oss ta et dypt pust med det. Takk, kjære Sart, og takk for at du delte historiene og leksjonene 
dine her og også med Cauldre i Shaumbra magasinet. 

Den nåværende situasjonen 

La oss komme videre til virksomheten. La oss gjøre en liten gjennomgang først av denne tiden du 
lever i. Det er Maskinenes tid, når teknologien former verden. Det er tiden for viruset. Viruset er 
selve tingen som får skiftet til å skje. Det trenger ikke å skje gjennom opptøyer og kriger og vold og 
til og med store jordforandringer. Det skjer på ganske subtile måter, ganske vakre måter på noen 
henseender. Mange har dødd, men de var virkelig klare til å dra. 
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Det vi har er en konvergens som har funnet sted de siste månedene, noe som gir forandringer 
raskere enn noen annen gang jeg er klar over. Vi hadde avsluttet Arkens Orden. Vi har kalt heim alle 
englevesener, unntatt menneskene, til deres englefamilier. Vi har oppløst grupperingen av 
englefamiliene. Vi hadde begrensning i utenomjordiske forstyrrelser på planeten, slik at mennesker 
ikke hadde alle disse energiene utenfra, og selv det har hatt en dyp effekt i løpet av en veldig, veldig 
kort periode. 

Så alt dette foregår på planeten, og de fleste er ennå ikke klar over de enorme endringene som 
skjer, fordi mange av justeringene er veldig subtile, veldig stille. Mange mennesker har gått inn i 
hjemmene sine og inn i seg selv og har virkelig ikke tappet inn i hva som skjer på planeten. Jeg 
kommer til å snakke mye mer om det i ProGnost Update 2020 som vi kommer til å gjøre før eller 
senere, fordi jeg vil snakke om for eksempel økonomien. 

Hvis du nå ser på økonomien, ser du markedene gå ned. Du ser litt knapphet i visse poster, mye 
arbeidsledighet, men det er ikke historien. Historien er når planeten dukker opp fra denne 
virusperioden, at det kommer til å være nok inspirasjon og ønske om å skifte det økonomiske 
grunnlaget på planeten. 

Den nåværende økonomien, slik økonomiene fungerer på planeten, er omtrent 500 år gammel, og 
det hele er vekstorientert. Det handler om å vokse - å bli mer velstående, vokse markeder, produsere 
mer, selge mer. Det vil endre seg til det bedre - til det bedre - å gå fra en vekstorientert økonomi til 
en bevissthetsorientert økonomi. Det vil fremdeles være en hovedfaktor, fordi folk fortsatt vil måtte 
balansere bøkene sine. Men de vil oppdage at energien kommer på andre måter enn de er vant til, 
mye mer bevisste enn noen gang før. Ikke alle selskaper med en gang, men noen få og deretter flere 
og flere vil starte. Og så vil noen land akkurat nå, mindre land som er relativt balanserte og 
velstående, utvikle noen av malene for de nye bevisste økonomiene på planeten. Og noen vil 
selvfølgelig være trege til å adoptere dem, men det vil være nok til å begynne å gå over til en bevisst 
økonomi, snarere enn til en vekstøkonomi. 

Og vekstøkonomien, det var ikke en ting som var bra eller dårlig. Den var bare. Det handlet om å 
øke planeten, og det har absolutt blitt gjort. Men nå handler det om at planeten blir mer bevisst og 
følsom for menneskers behov, i stedet for bare veksten av planeten. 

Det har skjedd enorme forandringer mens du sov eller mens du var hjemme i løpet av de siste 
månedene bare i teknologisyklusene, nye funn som ikke en gang har kommet ut ennå, men som 
kommer til å vise seg på planeten. Noen som vil tjene mennesker godt og andre som er 
tvilsomme. Jeg vet at mange av dere allerede lurer på flisingen, du vet, blir implantert med en 
chip. Ikke få panikk. Ikke gå inn i konspirasjon. Vi kommer til å snakke om alle disse tingene, når vi 
fortsetter med seriene våre og ting som Keahak. Så ikke bekymre deg for dem. På en måte vil jeg 
si at du kommer til å være immun mot mange av disse tingene. 

Du opplever en planet i den største forandringstiden, i det jeg kanskje vil kalle den stilleste 
forandringen noensinne. Men endringene er reelle og betydningsfulle, og det skjer av en grunn. Det 
er en synkronitet med det. Men før jeg kommer til det, la oss snakke om deg. 

Du 
 
Du utsatte din Realisering til denne Maskinenes tid, til nå. Du utsatte det. Det kunne ha skjedd for 
en levetid eller to siden. Du utsatte det til nå, til, jeg mener, akkurat nå, og se på synkronisiteten 
med alt dette som skjer på planeten: planeten som roer seg; denne gruppen av Shaumbra begynner 
å bli Realisert akkurat nå; den stille tiden du har hatt for deg selv hjemme. Stillheten på planeten 
har vært så gunstig for deg til å komme til din egen Realisering. Så det er absolutt den perfekte tiden 
akkurat nå. Det er tiden du har ventet på i lang, lang tid, og nå sluttes ventingen. Ventingen 
avsluttes.  

Jeg vil snakke et øyeblikk om forskjellen på å forberede deg på Realisering når du planlegger å 
forlate, når du planlegger å forlate - liksom, vel, Sart hadde ikke planer om det, men det skjedde - 
kontra å forberede seg på å bli. De er veldig, veldig forskjellige. Å komme til realisering er noe som 
skjer, men hva som skjer etter det er veldig annerledes. Hvis du planlegger å forlate planeten, slik 
de fleste av de Oppstegne Mestere har gjort, er det ikke hensynene til ting som din frie energikropp, 
lyskroppen din. Det er ikke hensynene til ting som det kreative uttrykket ditt, som kommer til å bli 
mer og mer viktig når du blir her på planeten som en legemliggjort Mester. En som planlegger å 
forlate eller bare bli her kanskje en måned eller to, de vurderer ikke viktigheten av sitt kreative 
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uttrykk. Men det kommer til å være enormt viktig, og noe vi kommer til å snakke mye mer om i de 
kommende Shoudene våre. 
Hvis du planlegger bare dødsscenariet, vurderer du ikke ting som virkelig å være sann til deg selv. Vi 
snakket litt om det i vår nylige Mesterens Pause ( I Am True ), om å være tro mot deg selv. En annen 
måte å si det på er å ikke tolerere dritt lenger, ikke tolerere de tingene du har tålt altfor lenge. Ikke 
kompromisse med andre. 

Det er et slags stereotype bilde av en Oppsteget Mester som bare er imøtekommende for alle og alt, 
og det er virkelig ikke sant i det hele tatt. Den Oppstegene Mesteren og nå Mesteren som går i 
menneskelig form, er bare ikke tolerant overfor folks energistjeling, er ikke tolerant for ubalanser i 
den ytre verden som ikke burde påvirke Mesteren i deres indre verden. Mesteren er ikke tolerant 
overfor mennesker som prøver å dra nytte av dem eller at folk prøver å virkelig suge sin realisering 
ut av dem, og folk vil gjøre det. Det kan virkelig ikke gjøres, men de kommer til å prøve. 

Så det er på tide nå å forberede seg på å være i utgangspunktet en intolerant tispe. Det betyr ikke 
å være stygg, det betyr bare å lære å tegne veldig klare og definerte linjer av hvilken atferd du 
kommer til å akseptere fra andre og hva du ikke er. 

Du trenger, du trenger ikke å bekymre deg for toleranse med naturen. Det er hva det er. Den prøver 
ikke å ta noe fra deg. Faktisk er naturen en giver. Du trenger generelt ikke å bekymre deg for nivået 
ditt på toleranse eller se for deg dritt fra ting som kjæledyrene dine. Nei, de er givere. De gir. De 
elsker. Men mennesker? Mennesker, vel, du vet det fra din erfaring, de vil prøve å forstyrre deg. De 
vil prøve å ta deg. De vil prøve å få deg bort fra midtpunktet ditt, og Mesteren er intolerant overfor 
det, men du trenger ikke egentlig å tenke på det hvis du planlegger å forlate. Men med deg som nå 
forhåpentligvis planlegger å bli - og spesielt bruke Sart som et eksempel på, vel, med mindre du ikke 
er veldig bestemt på det, glipper du bare ut - vi skal fortsette å snakke mer om de tingene.    

Men det er spesielt en ting jeg vil snakke om i dag. Vi vil dekke noe av resten i løpet av de neste 
Shoudene våre. Og jeg er ikke veldig tolerant overfor dette emnet, som du sikkert vet, når jeg 
begynner å snakke om det. Men det er så viktig, det er så kritisk viktig ettersom mange Shaumbra 
i løpet av de neste månedene kommer til Realisering, og det er hele spørsmålet om overflod. 

Overflod 

Jeg har ingen toleranse for mangel, og jeg har ingen toleranse for sutring over mangelen din. Jeg 
har ingen toleranse for at du beskylder andre for det. Jeg har ingen toleranse for at du peker fingrer 
mot noen som har kommet tilbake til en naturlig overflod der du bare nekter å komme til. 

Det er, vil jeg si, umulig å være en Realisert Mester som bor på planeten, hvis du fremdeles bærer 
rundt på din mangel på overflodsproblemer. Og det er alt de er - de er problemer. Det er noe du 
velger å ta med deg videre. Du insisterer på det ofte. Du kjemper for det ofte. Du prøver å nedbryte 
andre fordi de ikke mangler overflod. Du prøver å klandre dem for å være en slags angripere eller 
overgripere. Men jeg vil at du skal se på det akkurat nå. Jeg vet at ganske mange av dere er 
bokstavelig talt rett på randen av Realisering, men du har dette problemet med overflod. Du blir sint 
av de som har overflod. 

Nå, ja, det går mange liv tilbake i tid, og det var da det var de som var velstående - adelen - der de 
utnyttet andre, de utnyttet deg; og der mye av din religiøse bakgrunn sier at rikdom er en negativ 
ting. Jeg kommer til å være veldig intolerant med deg og si at du må komme over det akkurat nå. Det 
er en av hindringene, en av blokkeringene for å komme til din egen Realisering, og her er 
grunnen. Det har ingenting å gjøre med å være rik eller fattig. Ingenting overhode. En del av det er 
at de som mangler overflod velger det, akkurat som de som er i overflod velger det, men det er et 
grunnleggende spørsmål i alt dette. 

Det grunnleggende problemet handler om å la energi tjene deg. Med andre ord mangler det ikke 
overflod hvis du lar energien din tjene deg. Hvis du innser at energien er din til å begynne med - er 
den ikke andres, ikke en tøddel; ikke en dråpe av all energien er noen andres enn din - så derfor er 
det naturlig nok ingen overflodsproblemer, annet enn de du velger å tro på og fortsetter å ta med 
deg. Det er din energi. Hvordan kan det være mangel på overflod?   

Vel, du sammenligner deg med andre mennesker da. Du sier: “De har penger, og det har ikke jeg. De 
har det lett, og det hadde ikke jeg.” Dette er alle unnskyldninger for at du holder igjen med 
realiseringen din. Det er det. 
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Overflod er naturlig fordi det er din energi. Overflod er naturlig fordi all energien din ønsker å tjene 
deg. Det har ingenting å gjøre med hvor mye penger du har i banken, selv om jeg må si at hvis du 
lar energi tjene deg, har du mer enn du vet hva du skal gjøre med det. Det har ingenting å gjøre 
med "har" og "ikke har." Det er så i går - så i går med tanke på måten du tenker på - og du plasserer 
deg selv i gruppen som kanskje "ikke har", og så er du i konstant kamp med de som har det. Det er 
ingen. Det er bare “Jeg har det. Jeg er den Jeg Er, og jeg har det.”   

Jeg har sett noen av diskusjonene blant Shaumbra og i sosiale medier om overflod. Jeg har sett noe 
av fingerpekingen og noen av kallenavnene og noen av beskyldningene. De må stoppe nå eller vær 
så snill, vær så snill, bare forlat Crimson Circle fullstendig. Du blir en slags hindring for de andre. Og 
det er mange som kommer til å gå inn på Realisering i løpet av de neste månedene, og på en måte 
blir det en slags hindring for dem. Nå, ja, det er deres egen energi og deres eget valg for realisering, 
men fordi det er en fantastisk forbindelse med Shaumbra, drar de ned ting på slutten. Vil du være 
så snill å gå et annet sted? Hvis du insisterer på mangelen på overflod, kan du gå til en annen gruppe 
og komme tilbake når du er voksen, når du kan håndtere din egen energi som tjener deg rikelig i 
livet ditt. 

Jeg kommer til å trekke streken. Jeg kommer til å være intolerant. Jeg kommer til å slutte å komme 
for å snakke med deg hvis du fortsetter med dette spillet med mangel på overflod. Det er ingen. Det 
er ingen. Slutt med det! Kom over det slik at vi alle kan komme oss videre og slik at planeten kan 
fortsette også. Alt du gjør er å mate hele dette trossystemet på planeten at det er mangel, og det er 
det ikke. Alt du gjør er å legge til hele dualiteten mellom "å ha" og "har ikke", og det er det virkelig 
ikke. 

Det er ikke noe sted i Crimson Circle lenger for de som lar seg mangle sin egen energi, fordi du også 
tillater deg selv å mangle din egen kreativitet, din egen kjærlighet, din egen sensualitet, din egen 
følelse av å være i live, din egen verdighet. Det handler ikke bare om overflod. Du bruker det som 
et slags samlingspunkt, diskusjonspunktet. Det handler om alle disse andre tingene, og det er ikke 
dit vi skal. Det er ikke det vi ønsker. Så la enten energien din tjene deg rikelig og slutte å sutre eller 
forlat, så resten av oss kan komme videre. Takk skal du ha. 

Forresten, du kommer til å synes det er gøy å være en intolerant Mester. Ja. Jeg vet at før i tiden 
har mange av dere på en måte vært veldig uklare. Jeg har det gøy med å gjøre dette, og Linda sitter 
her utenfor scenen og er fryktelig underholdt over hele greia. Nei, det er faktisk litt befriende å være 
så klar, ikke å mishandle, ikke å - det var Cauldres ord, ikke mitt - ikke å gå på akkord. Så mange 
ganger kompromisser du, og noen av dere vil at jeg kanskje skal si: "Å, la oss alle være rike sammen 
og la oss dele verdens rikdom" og "Jeg vet at du hadde det veldig tøft som barn og vi føler oss så 
dårlig. ”Tull! Jeg mener, Sart, "Dritt!" sa Sart. "Dritt!" 

Sart var rik, forresten. Sart var veldig rik. Kanskje han ikke så på den delen eller kjørte - vel, faktisk 
kjørte han mange fancy kjøretøyer, han hadde ikke bare en liten gammel Peugeot eller noe slikt. Sart 
hadde overflod. Kanskje han ikke hadde fancy klær, men ingen av dere gjør virkelig det. Men han 
sier “Dritt” til det. Så la oss gå videre med dette. Det er kanskje for meg det mest irriterende med 
Shaumbra eller de som hevder å være Shaumbra. Du kan ikke bruke det ordet lenger for å definere 
deg selv hvis du ikke er rik. Beklager. 

Overflod er en holdning. Overflod er en aksept og en Tillatelse. Så kom deg over det, og bruk dette 
også som et eksempel for deg selv i livet ditt, om å ikke mer kompromisse, vær klar. Mesteren kan 
sitte og gjøre det, og mennesker, i stedet for å bli fornærmet, blir helt virkelig fascinerte og 
overrasket av ordene, av klarheten, fordi du deler energien din og faktisk deler medfølelsen når du 
er så klar med folk. Du slår dem ikke personlig, men du er så tydelig. Det skjærer virkelig gjennom 
dem og skjærer gjennom mye av makyoene deres. 

Så Shaumbra, la oss fortsette med det. La oss gå inn i overflod, din overflod. Den sitter der og venter 
på deg. Motoren går. Det er bare å vente på at du skal tillate deg å bruke den. Det klart. Det klart. 

Så la oss puste dypt, da vi på en måte gjør et skifte her. 

En påminnelse 

Vi kommer til å snakke de neste par månedene om noen av tingene som skal være veldig tydelige 
om du planlegger å bli. Og igjen, Sart vil legge til noen få ord, og jeg skal ikke engang prøve å få 
Cauldre til å etterligne stemmen hans eller kanalisere ham direkte, fordi - nei, nei. Sart er Sart. Ingen 
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kan etterligne det (humrer Adamus). Men i utgangspunktet sier Sart, velg akkurat nå, som et 
menneske, et klokt menneske, enten du kommer til å bli eller forlate i din Realisering. Og han sa at 
hvis du velger å bli, selv om du synes du sklir over, virkelig dratt inn av den sensuelle naturen til å 
komme til Realisering; du finner deg selv skli over i de andre rikene, med andre ord døende, så vil 
han være der, litt som en stor veisperring som sier: “Skit! Gå tilbake! Gå tilbake til jorden,” slik Sart 
ville gjort. Så, et av de første møtene dine, hvis du føler at du glir over til den andre siden, kan et 
av de første møtene være Sart med det utseendet og T-skjorten, "Gå tilbake" (humrer Adamus).  

OK, la oss puste dypt. Vi har noen viktige ting å gjøre akkurat nå. 

Lidenskapssommeren 

De neste tre månedene, Lidenskapssommeren og Realiseringssommeren for Shaumbra over hele 
verden. Det kommer til å skje. Det er ikke en konkurranse. Heh. Sart prøvde å løpe - eller så prøvde 
han ikke å løpe, følte at han ble kastet inn i det - sier han, “Nei, nei. Vær tålmodig. Bare vær 
tålmodig."    
Mange Shaumbra kommer til å innse og tillate deres Realisering i løpet av de neste månedene. Noen 
kommer til å vente litt. Det er ingen hastverk, for det kommer til å skje. Ikke ha angst. Enten det 
skjer med en gang, om det er litt senere, ikke bekymre deg for det. Det skjer. Det er derfor er du 
her. Derfor måtte jeg rydde ut de andre med overflodssykdommen, fordi jeg vil snakke 
med deg nå. Du er her og realiseringen kommer til å skje. Ikke sannsynligvis på den måten du trodde 
det skulle skje, men det kommer til å skje.   

Realiseringen skjer så forsiktig, på en måte. Jeg mener, du trenger ikke å jobbe med det lenger. Jeg 
har fortalt deg det en stund, ikke jobb med det. Realiseringen, det bare skjer. Det er som pusten fra 
Jeg Er i all sin mildhet, i all sin medfølelse. Det er ikke som en lyn. Det er ikke som et slag i 
ansiktet. Du er der, og det er alt som trengs er bare, virkelig pusten fra Jeg Er. 

For et par år siden hadde vi vår underholdende diskusjon om noe Cauldre og Linda brakte opp fra 
barndomsårene - ku tipping. Du vet, ku tipping, det er vel, det er stort sett en urban legende, men 
det er litt sannhet i det. Så kua reiser seg. Du vet, kyr er store dyr, og de er liksom halvt sovende, 
for faktisk når en ku bokstavelig talt sover, legger den seg. Men kua er liksom halvt sovende, lik som 
mange mennesker er med jevne mellomrom og bare der; øynene trolig lukket, og tygger trolig litt 
søtt, men det ser ut til å være mest sovende. Og du kan komme og bare forsiktig med fingeren - 
forsiktig, ingen virkelig anstrengelse eller kraft - [skyv] forsiktig og kua velter. Det er ku tipping. 

Jeg ønsket å avbryte det visuelle fordi det er på samme måte akkurat nå når jeg kommer til 
Realisering. Ikke at du er en ku, men det faktum at alt det trengs er en mild liten berøring - pusten 
fra Jeg Er - og så plutselig er du der. Ingen baseball flaggermus er nødvendig. Ingen kraft er 
nødvendig. Ingen ekstremer er nødvendige akkurat nå. Ingen ytterligheter. Bare det milde 
åndedraget. 

Så la oss gjøre det akkurat nå. Vi kommer til å sette på litt musikk, og vi kommer til å ha den 
meraben, bare Jeg Er pusten. Og husk at det ikke er noe å gjøre. Det er ingenting å presse på. Det 
er den milde pusten som forbereder deg nå for å komme til Realisering. 

La oss puste dypt og begynne. 

Pusten fra Jeg Er - Merabh 

(musikk begynner) 

Jeg skal ikke si mye her i løpet av denne økten. Det er ikke mye som må sies. Det er ikke en guidet 
meditasjon. Dette er ganske enkelt “Jeg Er pusten,” Jeg Er pusten, og jeg ber deg bare føle det. Det 
er det som tipper kua, for å si det slik. 

Ta et godt dypt pust. 

(pause) 

Du har vært på denne reisen så veldig lenge nå. Du har utrolige historier. 
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Du har hatt mye tårer, mange hjertesmerter underveis, og nå kommer alle de til konklusjon. 

Nå er det bare et spørsmål om å Tillate, slik Sart gjorde. 

Nå er det bare et spørsmål om pusten fra Jeg Er, føle det. 

Ingen plage, ingen hard jobbing med det. Bare Tillat akkurat nå. 

(pause) 

Det er den reneste innsatsen som ikke kommer utenfra. Det er den reneste indre følelsen. 

(pause) 

"Jeg Er pusten." 

(pause) 

Det er ikke en annen ting mennesket kan gjøre for å påvirke og få deres Realisering akkurat nå, 
annet enn å Tillate. Ingenting. 

(pause) 

Pusten fra Jeg Er kommer innenfra og renner ut gjennom alle deler av Mesteren og mennesket. 

(lengre pause) 

Mange av dere kommer til deres Realisering i løpet av de neste månedene. 

Hvis det ikke skjer akkurat da, så ikke ha angst fordi den kommer. Dette er ikke et løp. 

Hvis det ikke kommer, ikke prøv å begynne å fikse eller reparere noe. Bare kom tilbake og hør på 
dette. Lytt til pusten fra Jeg Er. Den kommer fra de dypeste delene av deg selv, og bringer deg 
tilbake sammen med selvet ditt. 

(pause) 

Det er ingen fremtid. Det er ingen "hva er det neste." Det er alt i Nået. 

(lengre pause) 

Det er den milde pusten - føler det og Tillate det, pusten fra Jeg Er - som bringer deg nå inn i din 
Realisering.  

(pause) 

Det er dragen som nå kan åpne den døren, den terskelen til Realisering, for alt er tilgitt. Det er ingen 
skyld eller skam lenger. 

Du har Tillatt deg å motta tilgivelsen fra Jeg Er. Med det kan dragen åpne døren. 

(pause) 

Det er ingen fordypning i sykdommen av mangel på overflod. Du har Tillatt at all energi er din, og 
at den er her for å tjene deg. Derfor kan dragen åpne døren, nå som den sykdommen har gått bort. 

(pause) 

Trekk pusten dypt og frigjør stress, angst og noe som kan holde deg tilbake. Bare gi slipp. 

(pause) 
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Akkurat nå er det bare å føle at pusten fra Jeg Er som gjør seg selv helt inn i hver del av din 
menneskelighet. 

(lang pause) 

Du er klar for din Realisering. Sart trodde ikke at han var ganske klar, men det var han. Du er klar 
for det. 

Det krever ikke mye kraft nå. Det krever ikke mye krefter eller arbeid eller noe av det. Nå handler 
det ganske enkelt om å føle pusten fra Jeg Er. 

(pause) 

Pusten fra Jeg Er er pusten din også. De er de samme tingene. 

De er de samme tingene. 

Pusten fra Jeg Er med sin mildhet og sin klarhet. 

(lang pause) 

Jeg Er pusten med sin medfølelse, sin evige tilgivelse. 

(pause) 

Denne pusten fra Jeg Er er fylt med overflod. 

Pusten fra Jeg Er er energi. Det er sangen til sjelen, evig rikelig. 

(pause) 

Pusten fra Jeg Er er kreativitet, for Jeg Er er skaperen og fra den kommer kreativitet. 

Kreativitet er evnen til å være innenfor ens skapelse og fortsette den på den mest sensuelle måten, 
å oppleve den med total sensualitet. Det er kreativitet, og det kommer fra pusten fra Jeg Er. 

(pause) 

Kreativitet er å være i ens egen skapelse, hevde den som sin egen, oppleve den som sin egen. 

(lengre pause) 

Nå kommer pusten fra Jeg Er inn i livet ditt, og det blir pusten din også. 

(pause) 

I denne timen er det ingenting å gjøre, ingenting å jobbe med annet enn å Tillate. 

(veldig lang pause) 

Pusten fra Jeg Er, det er sant. Det er sant. 

Der du har fått mange opplevelser og møtt mange ting i livet ditt, både i og utenfor deg, som ikke 
var sant eller kanskje maskert som å være sant, men aldri virkelig var det; denne pusten fra Jeg Er, 
den er sann. 

(lang pause) 

Det er ikke noe å presse på nå. Det er ingenting å være engstelig for. Det er ingenting å tvinge. 

I løpet av de neste tre månedene vil mange, mange Shaumbra komme til sin realisering ... 
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(pause) 

... og så mange flere etter det. Mange flere etter det. 

(pause) 

Og med det, etter den, en hel bølge av nye, tiltrukket av denne saken som heter Shaumbra, til 
Crimson Circle, av det arbeidet dere har gjort. Men akkurat nå, la oss bare komme tilbake til pusten 
fra Jeg Er. 

Det er liksom kua som tipper, du vet, bare den lette små dunken, det er alt fra Jeg Er. 

Så i løpet av et øyeblikk skal jeg ta tak i Sart, vi skal komme oss ut herfra, gå tilbake til Klubben for 
Oppstegene Mestere for å se hvilke rampestreker de har klare for Sart. 

Musikken som vi spilte nå under denne meraben, den vil være tilgjengelig for deg separat * med 
bare noen få ord i begynnelsen, og det er det hele. Du kan lytte til dette når som helst og bare huske 
at det er åndens pust. 

Ingenting annet akkurat nå. Pusten fra Jeg Er. 

I løpet av de neste tre månedene vil så mange komme til Realisering, og hvis du prøver, hvis du til 
og med prøver å komme over til den andre siden, må du forholde deg til Sart. 

Hold deg på planeten. Du trengs akkurat nå, akkurat her. 

Med det, mine kjære venner, kommer vi til å ha noen veldig interessante tider sammen, 
Lidenskapssommeren, jeg gleder meg. 

Med det er jeg Adamus av Suverene Domene. 

Og husk at alt er vel i hele skapelsen. Takk skal dere ha. 
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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. 

*** 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oversettelsen: Maskin. 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. 

 
  


