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Jeg er den jeg er, Adamus av Suverent Domene. 
 
La oss ta et dypt pust og ønske alle velkommen til denne vakre sammenkomsten. Her er vi, midt på 
sommeren - eller hvis du er på den sørlige halvkule - midtvinters - 2020, smeller rett midt i alt, 
akkurat der du skal være, akkurat - selv akkurat nå, selv med mye angst. Det er nok akkurat der du 
skal være, for det er så mye som skjer akkurat nå.       

La oss ta den gode, dypt pusten sammen, og jeg ønsker hver eneste en av dere velkommen hit. 

Nå har jeg blitt fortalt at det ikke er publikum her i dag, men jeg står her på scenen i Crimson Circle 
Connection Center, og at det er tusenvis av dere her. Tusenvis. Hvis vi kunne få et bilde av alle som 
er her (kamera viser "tomt" studio). Godt å se så mange av dere. Vi har tusenvis av dere som stiller 
opp akkurat nå fra hele verden. Dere er her. Vi har Sart på hans vanlige sted. DocCE er her. Åh, alle 
de som har vært her. FM er her, selvfølgelig, roter med elektronikken som vanlig, bare for å fortelle 
alle at han er her. Tusenvis av dere og tusenvis som kommer på et annet tidspunkt, på et annet 
tidspunkt for å være her. 

Så dette rommet er ikke tomt i det hele tatt. Det er fylt med energiene fra Shaumbra, noen 
Oppstegene Mestere og selvfølgelig meg. Meg. Og dere la merke til, Cauldre og Linda nevnte det, 
den nye scenen. Ah, ja. De gjorde den større, ikke fordi jeg trengte mer plass, men jeg fortjener 
mer plass. En større scene å gå rundt på, til å gå fram og tilbake på, for å gjøre de kjære 
kameraoperatørene gale. De begrenset meg før, og det var så begrensende. 

Men her er vi om sommeren - eller vinteren, avhengig av hvor du bor - av realiseringen. Jeg går 
utover min vei akkurat nå for å prøve å være sosialt og politisk korrekt, men ikke åndelig korrekt.   

  
Tillatelse & OG 

La oss stoppe et øyeblikk før vi går videre. Det er så mange ting som skjer akkurat nå, og du vet, 
jeg sa for lenge siden jeg ønsker å bli husket for to ting spesielt. Den ene er tillatelse. Tillate. Jeg 
vet at jeg tar det opp hele tiden - "Bare gi slipp og tillat." Jeg vet at noen av dere er lei av å tillate, 
og at dere vil ha noe nytt, men det å tillate er en så integrert og viktig del av å komme til 
realisering. Du kommer ikke dit gjennom arbeid og krefter. Du kommer dit gjennom å la det som er 
en veldig naturlig ting skje. Tillate. Tillatelse er, kan du si, den hurtigste veien til realisering.  
 
Den andre tingen er, og jeg har egentlig ikke snakket om det i det siste, men OG. OG. Vi kommer til 
å komme mer og mer inn i OG. Vi måtte på en måte fokusere på det å tillate, men OG, det 
flerdimensjonale vesenet - tidløst, romløst, med evnen til å være i en mengde opplevelser og 
innsikter på samme tid. Du var aldri ment å være så fokusert at du bare kunne ha en 
virkelighet. Aldri, aldri ment å være slik, men det var her ting endte. Nå går vi utover det og inn i 
OG. Du mister ikke sinnet. Du mister ikke tankene. Nå åpner du sjelen din for å være i OG. Mange 
ting skjer.       
 
Jeg vet at noen av dere har hatt disse rare opplevelsene i det siste, og du lurer på om du virkelig er 
jordet, om du har føttene plantet på planeten. Du lurer på hvorfor du ikke kan huske ting, hvorfor 
alt virker så meningsløst. Det er fordi du virkelig går inn på OG nå, og det er akkurat der du skal 
være.   
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Mester og menneske 

La oss begynne med en slags opplevelse, litt av en historie, og vi kommer til å komme tilbake til den 
på slutten. Men det kommer til å være en del av det vi gjør i hele økten, etter en slurk kaffe 
selvfølgelig. Ah! 
 
Mesteren satt på parkbenken. Mesteren var klar over alt som foregikk rundt ham eller 
henne. Mesteren hadde ikke glem det, og det var ikke som om Mesteren ikke brydde seg. Det var 
ganske enkelt at Mesteren forsto at alle ting var som de skulle være. Alt er vel i hele skapelsen.   

Så mesteren satt på parkbenken og observerte all oppstyret og alt kaoset og prøvde ikke å endre 
det - var klar over, men forsøkte ikke å endre det - fordi Mesteren hadde lært for lenge siden at det 
ikke var å være medfølende. Det er virkelig ikke av medfølelse, og det påfører også - eller prøver å 
påføre din energi til en annen.   

Mesteren bare satt der og skinte lyset sitt. Det lyset, den belysningen var spesielt ment for 
mennesket. Her var det mennesket som gikk gjennom så mye endring og uro i seg selv på samme 
tid mens planeten gjennomgikk endring og uro. Mennesket lurte på om de noen gang skulle klare 
det. Mennesket var til tider fylt med tvil og sinne. Mesteren prøvde ikke å forandre mennesket, men 
bare skinte lyset sitt for mennesket. 

Mesteren var utenfor tid og rom. Så det var ingen fortid, det var ingen fremtid. Alt var i nået. Men 
mennesket som fremdeles er i det du vil kalle nå, eller til og med i fortiden, på en måte - fordi 
mennesker ofte opererer i fortiden - oppfattet mennesket plutselig et lys og følte at det kom fra 
fremtiden, selv om det virkelig bare var Mesteren i nået. Og i det lyset, visste mennesket hva 
fremtiden ville bringe. I det korte øyeblikket i lyset, innså mennesket at mennesket i fremtiden var 
realisert. Mennesket var integrert med Mesteren og Jeg Er, og mennesket hadde virkelig ingenting å 
bekymre seg for, ingenting å frykte, ingenting å være engstelig for, og mennesket gikk tilbake til ren 
tillatelse, vel vitende om at i fremtiden, i lyset av Mesteren, at realiseringen skjedde.   

Nå lar vi historien være med det akkurat nå. Vi henter den senere i Shouden. Og faktisk, som Linda 
nevnte før, kommer vi til å ha 12 Shouder i denne serien, og som tar oss gjennom til slutten av 
sommeren - eller vinteren, hvis du er på den andre siden av planeten.  

  
Realisering 

La oss starte med hvor vi er akkurat nå - Sommer/vinter av realisering. Hvis du ikke har noe imot 
det, vil jeg bare kalle det sommeren - realiseringens sommeren. Jeg har snakket om det en liten 
stund nå, og sa at innen utgangen av sommeren regner jeg fullt ut med at det vil være minst tusen 
Shaumbra som har tillatt sin realisering. 

"Hvordan skal du vite det?" spør du kanskje. Skal vi legge ut en liste, publisere en liste kanskje i 
Shaumbra-magasinet som Cauldre snakket om før, helt bakerst etter listen over menneskene rundt 
om i verden som jobber, og nå skal vi ha en liste over de realiserte mestrene? Det tviler jeg på. Jeg 
tviler på at de virkelig vil ha navnene sine der, fordi det er en så personlig og privat ting som finner 
sted. 

Som jeg nevnte på en av våre andre nylige samlinger, er det en generell periode hvor du kommer 
til realiseringen og du vil virkelig ikke engang snakke om det. Du vil ikke engang dele det med andre 
i løpet av seks, kanskje til og med tolv måneder. Det er så dypt personlig. Og jeg vil ikke si at det 
er så skjørt, men det er så dyrebart og rent. Du vil ikke at det skal miste glansen av andres tanker, 
meninger, ideer om det. I tillegg er det rett og slett en tid for deg å bade i det, å fråtse i det, å være 
i det. 

Du har jobbet mot dette i så mange liv, og deretter, i den siste delen av dette livet, har du tillat 
det. Nå vil de fleste av dere føle at det ikke er noe behov for å gå ut og slå på trommen eller slå dere 
på brystet eller gjøre noe annet. Noen av dere vil kanskje gjøre det. Noen av dere kan, og det er 
ikke noe riktig eller galt i det. Det er ganske enkelt hvordan du ønsker å gjøre det. Men de aller fleste 
kommer til å virkelig ønske seg tid med seg selv. Det kommer kanskje til å være en av de mest 
gripende tidene i alle livene deres på denne planeten, i den dyrebare tidsperioden på seks til tolv 
måneder. 
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De vil ikke nødvendigvis til og med skrive til Crimson Circle om det, og de vet absolutt at Crimson 
Circle ikke kommer til å validere det på den ene eller den andre måten. Det hele er opp til 
individet. De kommer ikke nødvendigvis til å legge det ut på sosiale medier. De vil ikke nødvendigvis 
skrive bøker om det, fordi det er så dypt personlig og det er også en kunnskap om at enhver person 
må gjøre det på sin egen måte. 

Det er ingen lærer på slutten av denne veien, i denne finalen av din komme til realisering. Jeg er 
ikke læreren din. Jeg er et speil. Jeg er et veldig stort speil for hver og en av dere. Det er ikke et ord 
som jeg formidler eller sier som faktisk lærer deg noe. Jeg reflekterer rett og slett deg, og det er 
derfor vi kan gjøre en Shoud som dette, og det kan være 5, 10, 20 000 mennesker som hører på 
det, og de vil alle høre det annerledes, fordi de hører seg selv i Shouden. De er klar over at det er 
mer med det, men de føler at det er så personlig. Det er ikke meg. Det er på grunn av at du hører 
ditt eget selv, og sanser ditt eget selv her inne. 

Så mine kjære venner, her er vi i realiseringssommeren. Hvordan skal vi vite det på slutten av 
sommeren? Cauldre stiller meg dette spørsmålet minst 20 ganger om dagen, og jeg gir ham det 
samme svaret. Er det ikke sprøtt at han fortsetter å tro at svaret kommer til å endre seg? Jeg kan 
kanskje bare gjøre noe for å berolige ham, så han stopper med å spørre om, “Hvordan skal vi vite 
det? Hvordan skal vi vite det?” Du føler det i deg. Du føler bare inn i det. Du vil vite det når det er 
riktig og klart å vite det, og det er det hele. Det er det. 

Men her er vi i denne realiseringstiden. Vi er i midtsommeren - eller midtvinters - men 
midtsommeren når vi kommer til realisering. Det er ikke som en stor klokke som tikker. Det er mer 
som at noe folder seg ut og åpnes og åpnes opp, og alt i midten av dette vanvittige koronaviruset. Det 
er ikke tilfeldig at alt dette skjer samtidig.   

  
En planet i endring 
 
Ikke noe tilfeldighet at planeten gjennomgår noen av de største endringene - nei, jeg tar det tilbake 
- den største forandringen som planeten noensinne har gjennomgått på en så kort, konsentrert 
periode. Ikke bare har du Corona virus, som virkelig handler om å bevege ting på planeten. Og jeg 
vet at når det er forandring, når det er et stort skifte, forårsaker det mye oppstyr og kaos og angst 
og frykt, men det er der for å gjøre jobben sin, alt på dette perfekte tidspunktet på planeten og alt 
sammen innenfor sammenhengen i maskinenes tid, en tid hvor teknologi endrer selve menneskets 
art, menneskesinnet og alt annet med mennesket. Og det hele skjer akkurat nå, og du valgte å være 
her.   

Jeg har sagt mange ganger før, du kunne ha kommet til realisering i din siste levetid, for 20 år siden 
eller når som helst, men du valgte å være her. Føl inn i skjønnheten og visdommen i det, at lyset 
som kom fra Mesteren som satt på parkbenken, som kunne vært fra den siste levetiden, kunne ha 
vært på 1700-tallet, kunne være i år 2060. Det betyr ingen ting, fordi Mesteren er tidløs. Men det 
lyset som ikke bare lyser opp for planeten, men mer enn noe annet for mennesket som er på 
planeten, og mennesket får kallet om oppvåkning, og mennesket får den kunnskapen om at "dette 
er det", og så tillater mennesket sin realisering. 

Planeten går gjennom denne utrolige tiden, og jeg er blitt spurt av Shaumbra, "Adamus, er du ikke 
bekymret for det?" Nei, det ville være det siste jeg gjør. Jeg er begeistret over det. Og da sier de: 
"Adamus, er det ikke forferdelig at alle disse menneskene dør?" Folk dør hver dag, og jeg vil ikke 
høres kald ut, men døden er en naturlig overgang. Slutt å være redd for den. Slutt å tenke på den 
som en forferdelig djevelsk ting. Det er en naturlig overgang, og de som går over akkurat nå velger 
det på et eller annet nivå, kanskje ikke deres begrensede bevisste menneskelige selv, men på et 
eller annet nivå sier de: ”Jeg kommer til å forlate nå. Jeg kommer tilbake etter endringen. " 

Er det ikke en viss visdom i det? Er det ikke en viss visdom i å si: ”Du vet, ting er virkelig sprøtt på 
planeten akkurat nå, og jeg hadde det uansett vanskelig. Hvorfor kommer jeg ikke bare tilbake når 
ting legger seg litt, etter at hele denne endringen har funnet sted?” Ingen dårlig idé. Det er som å si 
at du kommer til å vente til ting har roet seg litt, og så kommer du tilbake. Ikke noe galt med det. 
 
Så, her er vi på denne planeten akkurat nå, Ground Zero tid, ikke bare det, men her i USA er det 
uavhengighetsdagen, 4.juli og frihet. Jeg var intimt involvert i å hjelpe til med å lage USAs 
grunnlov. I min siste levetid var jeg over her fem ganger for å hjelpe til med det grunnleggende. Så 
for meg er det også en spesiell dag - uavhengighet - på grunn av alle ting jeg har en lidenskap for, 
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så er det frihet - frihet - og til syvende og sist frihet fra menneskets tilstand, frihet tilbake til 
tilstanden av nåden og flyten. 
 
Dette koronaviruset, som feier over hele planeten, og vi har snakket om det før, kommer ikke til å 
gå bort med en gang. De kommer til å fortsette å si at de er rett foran løsningen og at de har det 
under kontroll og alt annet. Det har de ikke. Ikke i det hele tatt. Du trenger ikke å frykte det, men 
de har det ikke under kontroll. Det kommer til å fortsette å mutere. Det kommer til å fortsette å 
utvikle flere små pigger som kommer ut av det, festeanordninger, for å sikre at det ikke forsvinner 
med en gang, og det kommer til å fortsette å mutere på mange forskjellige måter. Men se på det 
som et svar på bevissthet, ikke som et ondt virus ting, men en reaksjon på bevissthet, og på et 
tidspunkt vil den bare forsvinne. Det vil forvirre det medisinske samfunnet. De vil ha alle slags 
unnskyldninger for det, men det vil forvirre dem. Oh, og de konspiratoriske menneskene. Oof! Dette 
vil være fôr som pågår i flere tiår om hva som forårsaket det i utgangspunktet, og om det var en 
ond regjering eller fremmede krefter som påførte det på menneskene, og de vil fortsette å fortsette 
med det. Nei, det er så enkelt som et bevissthetsvirus.   

Og til syvende og sist er den største virkningen økonomien, og da er det variasjoner av det. Det 
treffer økonomien, men hva skjer når økonomien rammes? Mange mennesker har det veldig 
stramt. De lever uansett veldig marginalt. De er i den "bare knapt nok" tilstanden av eksistens og 
mentalitet. Og nå, når det er enda mindre enn før, hva skjer? Sivil ulydighet. Sivil uro, og plutselig 
blir folk veldig sinte og intolerante. Plutselig blusser temperaturen opp. Plutselig skal det bare en 
liten gnist til at noe begynne å skje. 

I USA ser du akkurat nå den sivile uroen, minoritetenes stemme, som kommer ut akkurat nå, og 
mye av det får skylden for politiets brutalitet. Men den virkelige grunnen er økonomi. Den virkelige 
grunnen. Hvis det var økonomisk balanse, mulighet og tilgang for alle, ville det ikke være all denne 
sivile uroen. Se hva som skjer i Hong Kong akkurat nå. Det handler om å være fri og å være 
demokratisk, men det handler også om evnen til å være så rik som man velger å være, og den sivile 
rettigheten, den sjeleretten blir nektet for dem i Hong Kong. 

Dette er ikke slutten på sivil uro som kommer ut på mange forskjellige måter over hele planeten. Det 
er egentlig bare begynnelsen. Det kommer til å komme ut på mange forskjellige måter. Noen av 
dere får angst for det. Pust dypt inn. Dette er ikke ditt. Nei, dette er ikke ditt. Du har andre ting å 
gjøre på denne planeten. 

Så det vi ser akkurat nå er en planet i uro, en planet i en tid med stor, stor forandring, den største 
endringen noensinne. Og jeg sier ikke det løst, eller jeg sier ikke det for å komme med en veldig stor 
uttalelse. Det er bokstavelig talt det som skjer på planeten. 

  
Søvn og drømmer 

Fra mitt perspektiv er det veldig interessant å observere. Det er ting de tydeligvis ikke snakker om i 
nyhetene, men det jeg også har sett er at søvnmønstrene er som aldri før. Jeg har sett på det, som 
historisk, energisk, og det har gått minst tre eller fire tusen år siden det har vært så mye soving på 
planeten. Det er oppsiktsvekkende. 

Nå skyldes det sannsynligvis at mange mennesker ble hjemme og plutselig blir de veldig søvnige. De 
blir veldig slitne. Så soving er det nye globale tidsfordrivet. Soving. 
 
Folk sover flere timer, ja, fordi de ikke trenger å stille alarmen og stå opp om morgenen for å gå på 
jobb, eller hvis de gjør en jobb, gjør de det hjemmefra. De trenger ikke å pendle og kle seg og 
alt. Det er noen skikkelige stygge ting som skjer akkurat når noen kommer på sitt første videomøte 
om morgenen, fordi noen av dem har ikke klær på. Mange av dem har ikke dusjet. De har ikke pusset 
tennene eller kammet håret eller noe. Det er ok. Det er litt mer avslappet. Men hvis du kunne se det 
som jeg ser det, oof! Wow. Kanskje senere på dagen, som klokka tre, fire, kan de ta en dusj eller 
kanskje bare ta seg en lur og prøve å ta en dusj dagen etter.   

Det er utrolig mye soving på planeten, og det er en god ting. Det er en god ting - å sove - fordi du 
reparerer kroppen; du kommer tilbake til ett litt mer normalt tankesett. Det hjelper sinnet. Mye 
soving foregår, og jeg vet at mange av dere har sovet mye, og så lurer du på, "Er det noe galt med 
meg?" Ikke i det hele tatt. Det er på tide å sove. 
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Og så drømmer. Så, du vet, hvis du skulle se på drømmer som en helhet for mennesker; alle 
drømmer alltid, men jeg snakker om intensiteten og tempoet i drømmer som oppstår. Det er som 
en drømmefabrikk der ute, alle drømmer og drømmer, drømmer ting de aldri har drømt om, husker 
flere drømmer. Hvis du hadde undersøkt mennesker, la oss si det for to år siden og sa: "Husker du 
drømmene dine om natten?" - som hver natt - de aller fleste gjør det ikke. De husker kanskje - dette 
var for et par år siden - de husker kanskje eller husker at de drømte. Kanskje en eller to ganger 
annenhver uke er ganske typisk at de husker at de drømte, ikke engang hva drømmen var. Det er 
mange drømmer som skjer nå, og folk våkner opp midt på natten. De våkner opp fra søvnen med 
drømmer. De husker drømmer som aldri før. Denne verdenen er et drømmeland akkurat nå, og du 
vet det også, fordi du går gjennom den. 

Noen av drømmene er frustrerende. Noen av drømmene er bare nesten meningsløse, og du vet at 
nå har du drømmene som bare fortsetter og fortsetter og fortsetter. Virker som timer på timer på 
timer med drømmer, og noen ganger står du opp midt på natten etter å ha kommet ut av en drøm, 
og hva skjer? Du går tilbake for å sove senere, og du fortsetter med den samme drømmen. Hva 
skjer med det? 

Når du kommer til en tid med forandring for deg, Shaumbra, er drømmene ganske enkelt en måte 
som dragen er med på å frigjøre noen av de gamle dype sårene og skylden. Drømmene er ikke ment 
å gjennomgå og behandle og analysere og å gå til en rådgiver og snakke om. Det er ganske enkelt, 
"Åh, dette kommer opp, noe som har blitt holdt inne i meg, og det kommer opp for å bli gitt slipp 
på." Det er det det handler om. 

Drømmene er gamle historier, gamle mareritt og gammel skyld. Du husker dem ikke alltid nøyaktig 
slik de fant sted, og det betyr ikke noe. Det betyr ikke en gang at du har denne serien med gale, 
gale drømmer. Alt som er viktig er å vite at dette er ting som gis slipp på, gitt slipp på, slik at du 
kan gå inn på din realisering. Og det blir veldig, veldig intenst med drømmetilstanden rett før 
realiseringen. Det er på en måte bedre å gjøre det der enn bevisst gjennom sinnet når du er 
våken. Du lar alt dette søppelet gå om natten. 

Jeg vet at noen av dere er utslitte av drømmene dine, og at du er mentalt utfordret, forvirret over 
drømmene dine. Bare stopp og ta en dyp pust. Det handler bare om at disse tingene beveger seg 
ut, og kommer tilbake til energien din på en veldig ren måte. For mennesker generelt, akkurat nå, 
skjer det mange drømmer. 
 
Det som skjer på planeten er at det er en stor gruppe mennesker, de fleste mennesker lengter rett 
og slett tilbake til det de nettopp kom fra, og lengter etter å vende tilbake til livet. Så mange av 
dem venter bare på at puber, barer og restauranter og butikker skal åpne, og lengter etter å kunne 
brenne ansiktsmasker, og aldri trenger å ha på seg en igjen, og lengter etter å være fri til å reise 
hvor som helst, for å komme på et fly. Gud vet hvorfor noen ønsker å gjøre det, men å komme på 
et fly. De vil bare gå tilbake til tidene vi hadde for et halvt år siden. Det er interessant fordi det 
kommer ikke til å skje. Det kommer ikke til å skje. Jeg mener, ja, noen ting, jeg mener, ja, 
restauranter vil åpne igjen, men fra et bevissthetspunkt vil det ikke skje. Du kan aldri komme 
tilbake til dit vi kom fra. 

Noen av de gamle tingene, noen av de tingene du likte å gjøre, som bowling, så vil bowlinghallene 
være åpne. Gud vet hvorfor noen vil bovle, men de tingene. Men det kommer til å være noe 
annerledes i luften, i bevisstheten, når vi kommer gjennom alt dette. 

De fleste mennesker på planeten venter akkurat nå bare på å komme gjennom dette, og nå blir de 
frustrerte. De hadde trodd at det skulle ta slutt, du vet, i april eller mai. Da trodde de at det kom til 
å slutte senest, vel, denne gangen, den tidlige delen, midten av sommeren. Nå får de beskjed om at 
det kan være lang tid, det kan gå seks måneder, åtte måneder eller mer før de virkelig slippes ut av 
huset igjen. 

Så de blir frustrerte og de lengter og venter på å gå tilbake, og i den frustrasjonen blir de tvunget til 
å se på livene sine, hva de gjør, hvor de er nå, og det er da uroen starter, fordi de sier at det er en 
ubalanse av borgerrettighetene deres. Men det er virkelig - og jeg kan ikke understreke dette nok - 
det er en ubalanse av deres økonomiske rettigheter som dukker opp, fordi de ikke vet hvordan de 
skal formulere det. De forstår det ikke, så det viser seg å være noe for borgerrettighetene eller mot 
brutalitet - noe som selvfølgelig ikke er riktig - men hvis de virkelig har sett på det, er det de 
økonomiske rettighetene, det er den økonomiske likheten, og det vil endre seg. Det vil absolutt endre 
seg. Så det er det store flertallet som bare vil tilbake til de gamle rutinene.   
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Forestille seg verden på nytt 

Det er et lite antall mennesker på planeten, jeg vil si rundt 6½ prosent, som forstår at akkurat nå er 
planeten på dette stupet av endring. Det er en tid med utrolig mulighet for endring. For disse 6½ 
prosentene er de ikke redd for hva som skjer akkurat nå. De forstår det på et høyere bevissthetsnivå 
at dette er potensialet for en reell vekst, og veksten kan komme hvor som helst fra massive nye 
teknologier som utvikles og en massiv ny forståelse av menneskekroppen som aldri før, egentlig hva 
DNA er og hva RNA er og alle funksjonene i kroppen. Og noen skal til og med gå over hele denne 
tingen som jeg kaller anayatron. De kommer ikke til å kalle det det. De kommer til å kalle det noe 
annet, men at kroppen har et internt, usynlig kommunikasjonssystem eller nettverk i seg, og når du 
først bruker det, kan du benytte deg av hvilken som helst del av menneskets biologi. 

Det som kommer som et resultat av forskningen som foregår akkurat nå, er enestående og disse 6½ 
prosent av ganske bevisste vesener forstår virkelig det. De begynner å forestille seg verden på 
nytt. Nå er det ikke en stor gruppeinnsats. Det er ikke organisert, i hvert fall på menneskelig plan, 
men de forestiller seg verden på nytt akkurat nå - hva det kan være, hvor ting kommer til å gå. De 
er ikke ute på politiske stevner og demonstrerer i gatene eller bestemmer om de kommer til å gå 
med det ene partiet eller det andre. De er litt mer enn det. De er mer bevisste, og forresten, nei, det 
er ikke nødvendigvis deg, Shaumbra. Du faller inn i din egen kategori. De forestiller seg verdenen 
igjen. Og jeg vil ta et øyeblikk her med deg, la oss se på forestillingen om planeten akkurat nå. 

Så jeg kommer til å be kjære Linda om å komme foran. Vi har utarbeidet min favoritt skriveverktøy, 
det grunnleggende enkle skrivebrettet for Linda. 
 
Så la oss ta et øyeblikk, og hva forestiller de seg på nytt? Hvor går planeten? Det er ikke 
nødvendigvis det du forestiller deg på nytt, men jeg vil at du virkelig skal føle deg inn i det som skjer 
på planeten akkurat nå. Jeg skal kaste ut den første, og så skal jeg be om innspill. Pfft! Noen spurte, 
vel, hvordan ber jeg om dine innspill? Det er som, jeg ber om dine innspill, og så projiserer du det 
ut, og jeg hører det og Linda skriver det på tavlen (Linda fniser). Så enkelt er det. Husk at vi er 
i OG. Vi er i OG, og noen av dere sier: "Åh, du vet, vi er ikke der. Hvordan skal du vite det?” Vi er 
her! Og jeg vet! Jeg skal velge de gode.       

Ok, jeg kommer til å begynne med den første, Linda, på tavlen, hvis du ville skrevet på toppen, 
"Tenk på nytt." Tenk på nytt. Når du har et øyeblikk utenfor det vi gjør akkurat nå, tenk deg om. Føl 
deg inn i hva hele denne gruppen, denne 6½ prosent gjør, forestiller seg på nytt. 

  
~ Miljø 

Ok, bra, først på tavla, miljøet. Det er mange som forestiller seg miljøet på nytt. Bare ikke - bare la 
meg være ferdig med dette, så roper jeg på deg. De forestiller seg miljøet akkurat nå, av hva det 
kan være. Mange av dem føler veldig sterkt på det globale - jeg vet ikke hva du kaller det i disse 
dager - global oppvarming, global endring eller hva som helst, men de forestiller seg på nytt hvordan 
mennesker forholder seg til miljøet. 
 
Dette er et stort skritt, for frem til nå, for det meste, måtte mennesker jobbe gjennom eller kjempe 
mot miljøet, elementene. De måtte overleve i dem. Men nå som Gaia forlater, tar menneskene 
ansvar for planeten. De forestiller seg forholdet til planeten på nytt, hvordan den tjener dem og 
hvordan de kan være ansvarlige for det.   

Ok, den som nettopp hadde ropt ut. Nå, når jeg sier utrop, bare projiser energien din, bevisstheten 
din, ja, noen av dere vil kalle det din psykiske stemme. Men du må projisere det ut. Du vet, hvis du 
sitter der og holder det inne der alle - ikke alle sammen - mange av dere gjør; du holder den inne, 
og du blir mental om det. Nei, projiser det bare ut. Det er det en Mester gjør. Du påfører ikke det. Det 
er som Mesteren som stråler ut lyset. Mesteren sier ikke: “Her er lyset. Du bør spise den ellers.” Nei, 
bare her, ta et dypt pust og projiser bevisstheten din. Det er det hele. Jeg hører det. Greit. Hva var 
det? 

  
~ Romreise 
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Romfart. Det er ganske bra. Se for deg selv i universet på nytt - jeg skal forandre det litt. En om 
gangen. Alle dere roper nå ut akkurat nå, og øver (Adamus humrer). Bare heng på. Jeg kommer til 
deg. 

Romfart. Det er sant, og det som virkelig er kjernen i romfarten er å forstå jordas forhold til det 
fysiske universet og hva som virkelig er der ute. Hva er den neste store tingen i romfarten? Det er 
her det blir spennende. Det er ikke bare å dra til Mars. Det er så langt og sakte, og Mars er ikke 
akkurat et luksuriøst spa. Jeg mener, gå dit, se selv, men det som kommer som et resultat av å 
forestille seg romfarten på nytt, fører til en ny forståelse, kanskje til og med i dette livet, at du ikke 
trenger å komme i en liten metallrakett med noe drivstoff i og drive deg videre til en annen 
planet. Det vil være nye måter å gå gjennom flerdimensjonale korridorer. Det vil være teori i 
begynnelsen, ganske sterk teori, og så kommer noen til å begynne å gjøre det først med små partikler 
og deretter aper. 

LINDA: Star Trek. 

ADAMUS: Takk. Ja, så de forestiller seg Star Trek på nytt. Yeah. Kanskje kommer det en helt ny Star 
Trek-serie for Linda (hun fniser). 

  
~ Familie 

Deretter forestiller du familien på nytt. Det er bra - familien. 

LINDA: Familien? 

ADAMUS: Fantasien om familien på nytt. Familiekjernen, slik familien er designet har eksistert i lang 
tid. Det er på tide å forestille seg det på nytt. Det trenger ikke være den gamle måten du finner noen 
på, gifter deg, får barn og dør. 
 
Fantaser familien på nytt. Hva er en familie akkurat nå på planeten? Vel, hvem er familie? Jeg 
mener, det er blodfamilie, men det er mange andre familier som utvikler seg. Og familien, hva har 
dere på planeten? Jeg må referere til Cauldre her, dere har blandet familier og blandede familier og 
dysfunksjonelle familier og alle andre typer familie på planeten. Det endrer seg. Og det er mange 
som vil tilbake til den tradisjonelle familien. De sier at hele problemet med Jorden, planeten, er at vi 
beveger oss bort fra den tradisjonelle familien.    

Yeah. Bli vant til det fordi det kommer til å fortsette. Og hva når det ikke lenger er en vanlig 
fødselsmor og fødefar? Der du i utgangspunktet går på laboratoriet og du kjøper den riktige 
blandingen av forskjellige ingredienser eller elementer. og du har ditt eget barn, og du designer til 
og med barnet, hva du ønsker. Du trenger ikke en partner, og du trenger ikke alt det andre som 
følger med. Eller der familiene, der halvparten av dem er robotiske og halvparten av dem er 
menneskelige eller biter og deler av hver. Dere vet, det er i det samme - det er en blandet familie, 
hvor noen er roboter og noen er kjøtt og bein. Så, ja, familien er noe som forestilles på nytt. 

  
~ Biologi 
 
Hva annet? Ok, biologi generelt. Biologi generelt. Helt sant. Det er sannsynligvis noe av det mest 
tydelige som kommer til å skje, er at biologien endrer seg. Når alt nå blir oppdaget om kroppen som 
et resultat av all tilførsel av penger og krefter i forbindelse med koronaviruset, vil de finne mange, 
mange andre ting. De kommer til å virkelig begynne å forstå biologien, og når du først har kombinert 
det med teknologi, har du en helhet - vel, vi snakket om det i ProGnost 2018 - du har en helt ny art 
av mennesker, og det skjer akkurat nå . Akkurat nå. Og kombiner det med familie, har du en helt 
annen dynamikk på planeten.    

  
~ Økonomi 
 
Hva annet? Økonomi. Ja, vi snakket om det - vil du skrive det, Linda? Økonomi. Vi snakket om det 
nylig i ProGnost 2020-oppdateringen, hva er en økonomi og hvordan den endres, og jeg vil pynte litt 
på det. Men i utgangspunktet - økonomi, forresten, den latinske opprinnelsen til ordet "økonomi" 
betyr hus, styring av huset.   
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Så økonomien i verden endrer seg. Det skifter fra å bli kontrollert av banker og regjeringer, som ikke 
var så ille, men det er på tide å bevege seg utover det og komme inn på ting som, som jeg nevnte, 
cryptocurrencies og å forstå at det på en måte kommer til å være et globalt forsøk på å demokratisere 
økonomien. Og det kommer ikke til å være et resultat av regjeringer. Det kommer til å være et 
resultat av at selskaper virkelig gjør det, og at regjeringen først sparker og skriker. Men det skjer. 

  
~ Kosthold 

Så hva ellers? Dietter. Den var god. Å, jeg hørte sex. Så la oss gjøre dietter først, så kommer vi til 
sex. 

Så dietter endres definitivt, måten folk spiser på, og ja, det beveger seg mot mye av - du vet, det 
er en bevegelse akkurat nå til naturlig mat og det, men ganske snart kommer det til å gå til, jeg 
kommer til å si designermat. 
 
Hva er designermat? Vel, det er noe der hele kroppen og biologien din blir evaluert med teknologi, 
og deretter gir teknologien noe som er designet spesielt for deg, ikke for alle andre, og det er ikke 
en kjepphest diett som alle får. Det er din diett og kosthold kan være veldig lett - og jeg spøker ikke 
med deg -det skrives veldig lett ut på en 3D-printer med nøyaktig de riktige komponentene for 
deg. Og så er 3D-skriveren og teknologien din så smart, den forstår dine liker og misliker når det 
kommer til smak og mat og temperatur og tekstur og alt annet og det - jeg hadde tenkt å si at det 
spytter ut, men det høres grovt ut - det utvikler seg, det koker opp noe bare for deg. Så du setter 
inn bare et grunnleggende, la oss si, et proteinbasert stoff i den ene enden og ut kommer noe spesielt 
for deg, designet for deg. Og ikke den gamle, du vet, bare biff og poteter, men noe, å, det er en 
designermat, designet for deg. Så ja, det er bra.   

  
~ Sex 

Kjønn. Eh, sex blir tenkt på nytt akkurat nå, og det er en humpete vei. Heh! Sex er virkelig kjernen 
i menneskehetens skyld og skam, og det er der mye skyld og skam lagres. Så når sex blir tenkt på 
nytt, vil du ha det som cyberporno, fantastisk ... 

LINDA: Hva? 

ADAMUS: Jepp, cyberporno. Du vet ikke hva det er? (Linda lager et ansikt, Adamus humrer). Det er 
her kunstig virkelighet - bruk av kunstig virkelighet for å simulere sex - kommer inn, og du vet at 
det kommer til å bli populært. Jeg antar at hvis du skal investere i noe, selv om det er litt rart (Linda 
gisper), vil det være en bra sak, fordi det kommer til å bli så populært (Linda gisper igjen). Men folk 
går lenger enn til å forestille seg om igjen. Deres forestilling om sex som, igjen, blir til en veldig 
vakker, personlig ting mellom to mennesker som ikke er fylt med så mye skam og skyld som sex 
var før. Men det vil ikke være de gamle typiske begrensningene eller hemningene rundt sex.   
 
Frem til de siste tiårene var sex bare noe mellom en mann og en kvinne - bare ment å være for en 
mann og en kvinne - og for å lage babyer. Det endrer seg, og etter at det har gått gjennom noen 
støt underveis, vil sex bli forestilt som noe vakkert som mennesker kan oppleve med hverandre uten 
skyld. Uten skyld. Jeg tror det er den største forestillingen om sex.   

  
~ Barn og utdanning 

Hva annet? Jeg hørte "barn." Yeah. Du merker hvor mange av disse er veldig like - familie, biologi, 
sex og barn. Hvordan vil du forestille barna dine på nytt? Jeg spør dere som er foreldre. Hvordan vil 
du forestille deg på nytt? Noe av det største med å forestille seg på nytt måtte være - som jeg har 
hørt fra noen akkurat nå - utdanning. Du har rett, for de to binder seg veldig, veldig tett. Så hvis du 
vil, kjære Linda, utdanning. 

Når du forestiller deg barna dine, må du nesten forestille deg utdanning igjen, fordi utdanning 
kommer til de siste åndedragene slik den er akkurat nå. Det er så arkaisk. Det er så stygt. Jeg har 
fortalt historien om utdannelsen min som Saint-Germain, og det var ikke kjedelig bokstudium og alt 
det andre. Det var levende opplevelse. Så, utdanning og oppdra barn. 
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Så teknologi vil i utgangspunktet være kilden til utdanning, under tilsyn med en veldig god lærer, 
men læreren kommer til å være kunstig intelligens. Læreren vil være kunstig intelligens, men som 
mat vil AI-læreren vite nøyaktig hva læringsmetoden er for barnet ditt. Den vil forstå - gjennom 
øyebevegelser, kroppstemperatur, evnen til å fokusere i lang tid, spenning i hjernen så vel som i 
biologien - hva som er den beste læringsmetoden for barnet, og det vil utvikle noe spesielt for det 
barnet, innstilt direkte på ham. Det vil også ta ut mye av det du har på planeten akkurat nå - ADD 
og slike ting - som ganske enkelt er vesener som ikke vil samsvare med et veldig gammelt stivt 
utdanningssystem. AI vil være en viktig del av å forestille seg utdanning på nytt.   
 
Så å oppdra barn vil bli veldig, veldig forskjellige med tanke på utdanning og når det gjelder deres 
evne til å være i erfaring, snarere enn i klassen eller i leksjonen, og det kommer til å bli en stor, stor 
forandring. Og det er mange veldig mektige krefter som ikke vil at det skal skje - fagforeninger og 
regjeringer og sånt - og kirker - som ikke vil at det skal skje, men det er det som blir forestilt akkurat 
nå.  

Vi tar bare et par flere fra publikum, ting som blir forestilt på planeten igjen. 

  
~ Regjering 

Myndighetene. Den var god. Myndighetene. 

Midt i alt dette koronaviruset blir folk virkelig syk og lei av regjeringer. Jeg mener, det har de alltid 
vært, men de forstår virkelig at regjeringen ikke virkelig gjør mye for dem. Derfor sa jeg i vår nylige 
ProGnost-oppdatering at det er selskaper som faktisk kommer til å gjøre de virkelige endringene på 
planeten. Men regjeringer, de kommer til å endre hvordan - prosessen med å regjere andre, jeg vil 
egentlig ikke engang forutsi eller projisere hvor det går. Men jeg antar at den største måten å si ifra 
til valget de neste ti årene, spesielt - starter nå, men går 10 år - kommer til å kaste ut alle de gamle 
rascalene (rampete eller frekke personer). Og det kommer til å bli humpete med det første, fordi du 
kommer til å ha nye inn i regjering som er veldig uerfarne, men på en måte er det virkelig bra, fordi 
de kommer til å være mer åpne for det virkelige formålet med en regjering.   

Regjeringen skal ikke kjøre ting for folket; det skal støtte mennesker. Det er som til og med i et godt 
selskap. Sjefene er der ikke for å sjefe over folk, for å fortelle dem hva de skal gjøre; de er der for 
å støtte folket. Så vi kommer til å se en reversering eller en stor endring i regjeringer spesielt på 
planeten. 

  
~ Sivile rettigheter 

Hva annet? Ok, siste. Borgerrettigheter, fordi det er et problem. Borgerrettigheter. 

Så, du har de største rasene på planeten, og som på en måte frem til de siste tiårene bodde i sine 
egne områder. Med ankomsten av moderne reiser begynte folk å bli mer bevegelige, beveget seg 
rundt, blande seg med hverandre og inngikk ekteskap og alt annet. Så hele spørsmålet om rase og 
muligheter og økonomi og regjeringer gikk på en måte hånd i hånd, og hva kommer til å skje med 
det? 

Det er et par ting jeg ser komme opp. Den ene er at det kommer til å være mye uro på grunn av 
rasemessige ulikheter, spesielt i de vestlige verdener og etter hvert overalt. Etter hvert prøver jeg å 
si noe politisk korrekt - men til slutt trenger alle å forstå at de ikke er et offer for fargen, sexen eller 
seksualiteten eller noe annet eller økonomien deres. De er ikke ofre.  

Etter hvert, når vi kommer fullstendig gjennom dette med den økte bevisstheten på planeten, vil 
flere og flere mennesker begynne å forstå at de ikke er ofre. Det er viktig å ha en stemme akkurat 
nå, for å sikre at stemmen blir hørt, at ting må endres, men til slutt kommer den tilbake til den 
enkelte. Og ved å ha åpen og lik tilgang, som vil begynne å skje mer og mer fordi regjeringene 
kommer til å endre seg og selskapene som virkelig dominerer verdens økonomier kommer til å 
insistere på det, vil alle nå ha en mer lik mulighet. Nå er det opp til dem hva de skal gjøre med 
det. Til syvende og sist må alle ta ansvar for sine valg, beslutninger og energi. 

Så takk, kjære Linda. Håndskriften din er utsøkt. 
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LINDA: Fram til slutten. 

ADAMUS: Klærne dine i dag er så vakker, garderoben din. 

LINDA: Takk. 

ADAMUS: Så planeten blir tenkt på nytt akkurat nå. Føl deg inn i det et øyeblikk. Det er omtrent 6½ 
prosent av verdensbefolkningen som går litt tilbake. De vet at noe skjer. De kommer ikke sammen 
på gruppemøter eller noe. De kjenner hverandre ikke engang nødvendigvis, men det er nok av dem 
på planeten som forestiller seg denne planeten, hva som kan bli i fremtiden. De kommer ikke til å 
gå tilbake etter at denne koronavirus-saken er borte, de kommer ikke til å gå tilbake til de gamle 
måtene. Akkurat nå er tidenes mulighet. 

Så la oss ta et godt dypt pust med det. 

  
Lyset fra Shaumbra 

Det bringer oss til deg, til Shaumbra, til det du går gjennom akkurat nå. Det bringer oss til denne 
realiseringstiden. 
 
Så her er du som menneske midt i alt dette, og jeg vet at du får mye angst. Du får mye angst, og 
det er sannsynligvis en god ting, eller i det minste forteller det deg at du sannsynligvis er rett der du 
skal være. Men angsten er: "Hvor skal jeg være?" Angsten er: "Når skjer denne 
realiseringen?" Angsten er, mange av dere tenker, "jeg skal være der ute og kjempe for en 
sak." Angsten er, "Verden faller fra hverandre, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med den." Det er 
da du stopper opp og tar en dyp pust og innser, ja, alt er faktisk i perfeksjon, selv der du er, hva du 
gjør.   

Mesteren satt på parkbenken og opplyste ganske enkelt lyset hennes. Det lyset gikk ut til verden. Det 
lyset var uten agenda. Lyset prøvde ikke å forestille seg noe. Ingen agenda, ingen sak, ingen retning 
eller noe annet, bare et lys av lys. 

Det ville være andre som kunne føle inn i det lyset, og så kunne de begynne å forestille seg om 
planeten på nytt. Det ville være andre som vil ta på seg oppgaven med å skifte økonomi, endre 
biologi og endre til og med romfart, endre teknologi. Andre ville gjøre det, fordi de begynte å forestille 
seg på nytt. De, som Mesterens menneske, hadde kommet til denne planeten på dette tidspunktet 
for å være en del av hele denne prosessen. De, disse 6½ prosentene som forestilte planeten på nytt, 
de hadde ikke tenkt å gjøre sin realisering eller noe sånt, ikke minst i løpet av dette livet, kanskje 
senere. Men de var de nye energiflytterne og de nye energiholderne. 

Det brukte å være at energiflytterne på planeten kjempet og sloss mye, men de nye nå, de nye 
forestillerne, innser at de ikke trenger å gjøre det. Det er andre som skal ta seg ut i gatene og 
demonstrasjonene og få media og reklame og alt annet. Men de 6½ prosent som tenker på nytt, de 
er her for å gjøre det, for å forestille seg på nytt og deretter starte en prosess, enten det er å starte 
et selskap, gjøre en oppfinnelse, fortsette studier på spesifikke områder der de har forestilt seg på 
nytt. Men de kom hit til denne planeten på dette tidspunktet for å gjøre det, forestille seg på nytt. 

De er virkelig en enorm drivkraft i det som skjer på planeten akkurat nå. De vet ikke nødvendigvis 
at de gjør det. De vet bare at de har en visjon om planeten fremover. De vet hvor planeten kan 
gå. De har graden av bevissthet som hjelper dem med å få det til. 

Men så er det de - du, Shaumbra - som er her akkurat nå for å skinne lyset, for uten lyset kan 
kanskje ikke forestillerne gjøre det de kom hit for. 

Mesteren satt på parkbenken og strålte ganske enkelt lyset sitt ut i verden. Mesteren belyste lyset 
på mennesket som er her, du, det menneskelige aspektet i dette nullpunktet for alt på planeten. 
 
Å lyse det lyset på deg slik at du kan vite at du, mennesket, virkelig allerede er realisert, så du ikke 
lenger tviler på det eller søker etter det. Som jeg sa i begynnelsen da vi startet, det er det glimtet 
som du fikk av Mesterens lys som fikk deg til å innse at du er realisert, at du er her.   
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Mesterens lys er tidløst, men mennesket oppfatter det fra å være fra fremtiden. Mennesket oppfatter 
at det er et fremtidig selv som blir realisert, som har tillatt at dette endelig kan skje, men i 
virkeligheten er det bare i nået. Men det spiller ingen rolle fordi tingen er at mennesket oppfattet 
det. Mennesket følte det. 

Mesteren satt på benken, denne tidløse benken, med et stort smil i ansiktet, et stort, stort smil, og 
nøt hvordan det var å være et menneske. Ikke stresse over alle endringene som skjedde, vel vitende 
om at det var de som var realisert på planeten som virkelig endret alt og visste at dets menneskelige 
selv kom til å bli realisert. Ikke med makt, ikke ved studier, men ved å tillate. 

På en måte så ikke mennesket det slik. Mennesket så det som: ”Jeg har ingenting igjen. Jeg har 
ingenting igjen. Jeg har ingen triks i sekken. Jeg har ingen små hendige klisjeer å trekke fram 
lenger. Jeg har ingenting igjen. Det er realisering eller dø på dette tidspunktet.” 

Det var dager da mennesket tenkte at døden ville være lettere enn å fortsette å gå gjennom dette, 
men det var da mennesket følte dette lyset fra fremtiden, så seg selv tydelig - ikke som noe utenfor 
dem, men som dem - så seg selv i fremtiden som et realisert vesen. De var sjokkerte over hvordan 
det ikke var som de trodde det skulle bli; sjokkert over hvordan de allerede var så veldig sånn, men 
de hadde ikke helt omfavnet det ennå. De ble sjokkerte over hvor enkelt det var, til tross for hvor 
hardt og vanskelig de hadde gjort det.   

Så mennesket fikk dette glimtet. I det øyeblikket da de tenkte “realisere eller dø”, fikk de dette 
glimtet av deres fremtidige Selv, som virkelig er seg selv akkurat nå. 

La oss ta et dypt pust og la oss gjøre det akkurat nå. Ikke bare en merabh, Shaumbra. La oss gjøre 
det. 

  
Gå fra drømmen 

Du er Mesteren og sitter på parkbenken. 

(musikk begynner) 

Det er ingen frykt. Det er ingen agenda. 

Du prøver ikke å forandre verden, fordi du erkjenner at verden er hva den er. I all sin skjønnhet, 
erkjenner du at den gjennomgår en enorm forandring, men en forandring som, vel, tilbake når, for 
liv siden, da du var en ny forestiller, du kunne forestille deg at den endret seg til dette. 

Så, Mesteren satt bare der og likte livets skjønnhet. 

Og du vet, når det er sånn, mesteren som bare sitter der - du koser deg med hva du drikker, hva du 
enn spiser, uansett hvordan været er - du trenger ikke å jobbe med å utstråle lys, det er tent. Det 
er der.   
 
På en måte kan du si, det er som å trekke en haug med dimensjoner sammen, bringe dem sammen 
i det samme hellige øyeblikket og så - whiishewwww! - lys slukker. Lys går ut. Lyset slukker.   

En annen måte vi har snakket om det på, er at du er drikkebegeret. Du er drikkebegeret, koppen, 
og nå strømmer din guddommelighet bare inn og fyller begeret, og så strømmer det over begeret, 
og at det som renner over er orgasmisk og du fortsetter å strømme over, og gleden ved at det 
guddommelige fyller begeret gir mer glede, og det igjen fører til at mer strømmer over. 

Så, Mesteren sitter der på parkbenken uten agenda, prøver ikke engang å riste på mennesket og 
sier: “Kom igjen! Det siste trinnet.” Mesteren bare koser seg og stråler. 

Mesteren innser at utstrålingen når ut til hvert hjørne av hver virkelighet. 

Det når ut til forestillerne på planeten. 

Det når ut til dem som bare vil tilbake til slik ting var. 
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Det når ut til selv de nye som kommer til denne planeten. 

Det når ut til de nye jordene. 

Det når ut overalt. 
 
Det når ut til alle tidligere liv som Mesteren noensinne har hatt, og til og med disse levetidene blir 
forvandlet. Ja! Det er ikke bare denne levetiden, kjære menneske, som kommer til å bli realisert. Det 
er alle livene dine. Alle historiene forandrer seg.   

(pause) 

Så mesteren er der, og det er deg. Det er deg i tilstanden av visdom, i tilstanden av nåde. 

Og her er du, mennesket. Jeg vet, mye angst akkurat nå. På en måte er det litt morsomt, antar jeg, 
fordi det har skjedd så mye på planeten. Det er nøyaktig grunnen til at du kom hit, men all den 
angsten, “Når skal det skje? Når skal det skje?” og plutselig er det som deg fra fremtiden går inn. 

Du fra fremtiden er plutselig her. Du kan si det begynner i en drøm under en av lurene dine eller 
dine lange, lange soveøkter. Det er der du slipper det inn først. 

Men så begynner du å bli klar over deg selv i din våkne tilstand at den er her, "Jeg i fremtiden er nå 
her med meg i nået." 

Det er det realiserte selvet. 

Det er kulminasjonen av alle menneskelige opplevelser og alle reiser, og det er her, og det er 
ingenting du trenger å gjøre. Du trenger ikke å kaste et tau rundt det og forhindre at det går tilbake 
til fremtiden. Du trenger ikke bøye deg for det. Nei, nei, nei, nei. Du trenger ikke bøye deg for det. 

Du puster bare dypt, "Jeg er her." 

Det er egentlig ikke fra fremtiden. Jeg mener, du kan si det er, men nei, det er Mesteren i nået. 

Det er du som endelig aksepterer at den er her, ta en dyp pust. 

Som realiserte selv fra fremtiden, formidles det til deg at det er her for å bli. Ikke et av disse flyktige 
øyeblikkene av kosmisk bevissthet, det er her for å bli. 

Det er deg. At "du" fra fremtiden, det vet, akkurat som mennesket i nået eller i fortiden, det vet at 
alt dette er ved valg. Det er ingen ulykker, ingen feil. Det var ikke fordi du var et veldig fint menneske 
eller virkelig dårlig menneske eller noe. Det er her bare ved valg, og dette er det. 

Det er det hele. 

Den realiserte fra fremtiden vet at det er mye å gjøre akkurat nå, men på sett og vis ingenting å 
gjøre. Jeg mener, mye å gjøre med tanke på å være i realisering - men det er ikke mye jobb - men 
mye å gjøre bare ved å være her på planeten.   
 
Og det realiserte selv fra fremtiden sier: “Hei, menneske i nået, føl deg inn i Mesteren et 
øyeblikk. Det er oss. Det er meg i fremtiden. Det er deg i nået. Det er alle våre tidligere liv i 
fortiden. Men føl deg inn i den Mesteren akkurat nå. 

“Mesteren sitter bare på parkbenken i et tidløst rom, vel, tidløst og romløst rom. Mesteren som bare 
sitter der og nyter livet. 

“Mesteren er her hos oss. Vi er Mesteren. Vi sitter på parkbenken. Vi kommer til realisering. Vi er 
fremtiden realisert. 

"Vi er her på planeten på tidspunktet for den store forandringen, og vi er her på planeten bare for å 
glede oss. det fremtidige Selv sier: “Dette er ikke en drøm. Dette er ikke bare en drøm. 



 13 

"Du tror kanskje at du drømmer det, men det er ikke bare en drøm. Det er virkelig. Våkne opp fra 
det som var drømmen. 

"Våkne opp nå. Hei du! Våkne opp fra det som var drømmen om at du var fanget i menneskelig form, 
at du var begrenset i en enkelt virkelighet. Våkne opp fra drømmen om at du forfulgte Realisering, 
men det var som en gulrot foran en hest. 

“Hvem drømmer nå? Hvem drømmer nå?” 

Dette fremtidige selvet sier: "Jeg drømmer ikke." 

Fremtidens Selv sier: “Jeg er realisert. Jeg drømmer ikke lenger. Jeg Er Den Jeg Er. Jeg er fri for 
drømmene mine. Jeg er fri for gamle minner som ligger lagret dypt inn i natten. 

“Du er drømmen. Jeg er ekte." 

(pause) 

Og så går du aldri tilbake. Du går aldri tilbake til den angsten, at du lurer på når, den følelsen av at 
du på en måte må holde det fremtidige selvet i sjakk, holde dem her i nået, at hvis du roter det bort, 
vil det forsvinne. Må aldri gjøre det. 

Du våkner opp av drømmen. 

Nå er du Mesteren som sitter på parkbenken og realiseringen betyr ikke lenger en ting. 

Hør det. 

Du er Mesteren på parkbenken. Du har tillatt energi å tjene deg, vel vitende om at den er din. 

Du kommer til medlidenhet gjennom Tillatelse, og plutselig betyr ikke realisering noe. Kanskje et 
fjernt ekko fra fortiden, fra mennesket som prøvde å oppnå det, men nå er det ingenting. 

Når du er blitt realisert, innser du at det ikke er noen erkjennelse. 

Hm. En morsom måte å si det på, men det var en menneskelig ting. De måtte sette et navn på det, 
en etikett til det, men nå er det ganske enkelt et flyktig minne fra en tid fra før, en tid med 
begrensning og mangel. 

Nå er du bare en Mester i en fysisk kropp som tjener deg, i en verden du liker, og alt flyter. 

Du er våken nå, ut av den menneskelige drømmen og inn i det virkelige. 

La oss ta et dypt pust med det, kjære Shaumbra. 

Dette er ikke bare en merabh eller en Mester historie. 

Dette er å våkne opp fra en drøm. 

La oss bare sitte her noen minutter sammen. 

(lengre pause) 

Verden blir tenkt på nytt akkurat nå på mange forskjellige nivåer. Vi skrev noen få ting på tavlen, 
men det er langt, langt, langt flere ting om hvordan de som forestiller seg på nytt, hvordan de 6½ 
prosentene som har en grad av bevissthet, ser på den nye verdenen. 
 
Og det er et veldig, veldig lite antall av dem som rett og slett er Mestere i energi, av deres energi.   

La oss ta et dypt pust. 



 14 

Kommer ut av drømmen. Ahh! 

Vi har rett i dette mest dyrebare øyeblikket. 

(pause) 

La oss ta et dypt pust sammen, mens vi avslutter denne Shoud. Men før vi gjør det, ber jeg deg bare 
om å føle deg i lidenskapen din, Mesterens lidenskap. Det er ingenting som det. 

Mesterens lidenskap er å gå så langt utover selv de som forestiller planeten akkurat nå. 

Mesterens lidenskap, så annerledes enn lidenskapen til et menneske. Menneskets lidenskap har en 
tendens til å være spennende og flyktig og brennende og mye drama og alt annet. Men føl deg inn i 
lidenskapen fra Mesteren. 

Det er en stor forskjell. 

Vel, jeg må løpe. 

Jeg vil tilbake til De Oppstegne Mesternes Klubb, og jeg vil gi dem beskjed om hva som skjer. Jeg 
kommer til å gå tilbake med Sart og FM og DocCE og Gunn og noen av de andre. De har vært her i 
glede over denne dagen. Vi kommer til å gå tilbake, og i stedet for at jeg kan skryte av Shaumbra, 
skal jeg la dem snakke for en gangs skyld (Adamus humrer). 

De neste 30 dagene til neste Shoud kommer til å bli dyp. Beste måten å si det - dyp. Jeg sa ikke 
intenst, jeg sa dyp. 

Jeg vil at du skal huske at jeg er med deg hvert eneste steg på veien. 

Jeg vil at du også skal huske at alt er bra i hele skapelsen. 

Takk skal du 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. 

 
  
  
 


